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11 CAPÍTULO

HA - Agora vamos entrar na campanha para presidente
em 60, quando Jânio Quadros foi eleito. Gostaríamos de
discutir os antecedentes das eleições, as candidaturas de
J uraci Magalhães e Jânio Quadros...

OSCAR CORRÊA - Aí me lembro de um episódio im-
pressionante. Eu, toda a vida, fui amigo do Juraci, gosto
dele. Ele agora está retirado da vida pública, mas está
vivo e escreveu suas memórias. A verdade é que o Jânio
criou, desde logo, em São Paulo, um clima de invasão
nacional. O nome dele invadiu o País. No dia 1° de janei-
ro de 1959, se não me engano, dei uma entrevista ao Di-
ário Católico, na qual o repórter me perguntava: "O que o
senhor acha das eleições?" Falei: "Olha, acho que o can-
didato tem que ser o Jânio Quadros. E governador de
São Paulo, dizem que está fazendo um grande governo,
está tentando modificar esse esquema, esse quadro. Em-
bora não seja da UDN, é um nome que está crescendo. E
um homem jovem". Eu tinha muito bom relacionamento
com o Juraci, mas ele, para nós, naquela época era um
pouco mais "realista" do que desejaríamos. E claro que
preferíamos o Juraci, da UDN, a um outro. Mas, dentro
da UDN, ele não seria o candidato preferido.

HA - Logo após a apuração da eleição de 58, Carlos
Lacerda lançou o ex-governador de São Paulo, Jânio
Quadros, como candidato a presidente da República, em
reunião do Diretório Nacional da UDN. Como foi a re-
percussão desse lançamento?

OSCAR CORRÊA - Ah, eu me lembro de que houve
muita reação. O Baleeiro ficou imediatamente contra, ele
era muito amigo do juraci. Os baianos, principalmente, é
claro. E nós ficamos numa posição até, de certa maneira,
discreta. Não sabíamos bem em que ia dar isso. Gostáva-
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mos muito do Juraci, mas estávamos convencidos - e aí
volto ao acordo com o inferno - de que a UDN sozinha
não ganhava nunca. No momento em que ela lançasse
qualquer candidato, o PSD se juntava com o PTB e o PR.
Isso era, vamos dizer assim, uma fatalidade. Íamos conti-
nuar perdendo e não podíamos ficar a vida inteira na opo-
sição. Afinal de contas, um partido não pode somente as-
pirar ao poder, tem também que ir ao poder. Se ele não
fizer isso um dia, o próprio companheiro do partido can-
sa. O resultado demonstra que o partido cansa de ser opo-
sição. O partido tem que aspirar ao poder e, a partir de
certo momento, tem que cheirar o poder. Ele tem que
participar do poder, pelo menos indiretamente, para dar
uma sensação de que aquilo não é uma aspiração
irrealizável.

HA - Já falavam sobre isso?

OSCAR CORRÊA - Eu dei uma entrevista sobre o as-
sunto. Ela saiu publicada no dia 1° de janeiro, no Dfrlrio
Católico. Eu dizia que o Jânio deveria ser o candidato,
porque já estava convencido de que, se lançássemos o
juraci, que seria o ideal, tínhamos, de cara, o Jânio con-
tra, com o apoio do PSD, que corria para ele, porque
PSD queria ganhar a eleição. A verdade é que o PSD ei
muito mais objetivo e "realista" do que o nosso "pobi.
realismo".

SB - Caso a UDN não apoiasse a candidatura Jânio Qua-
dros, o senhor acredita que seria viável um acordo dele
Corri o PSD?

OSCAR CORRÊA - O PSD faz acordo com quem vai
ganhar.

SB - E Jânio Quadros?
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OSCAR CORRÊA - Fazia acordo para ganhar. [isos]

FIA - Como era a relação entre Carlos Lacerda e Jânio
Quadros?

OSCAR CORRÊA - Não conheço. De minha parte, eu
não tinha nenhuma ligação com o Jânio. Ele apareceu
com tal explosão de prestígio (prefeito, governador...),
com uma votação e um ímpeto, que todo mundo falou:
"Está na hora de botar esse sujeito como candidato, por-
que é para ganhar". Como a UDN precisava ganhar, va-
mos ser "realistas". Sabíamos que, com o Juraci, íamos
enfrentar todo tipo de oposição, não só do Jânio, como
de outro candidato pessedista, na melhor das hipóteses.
Outro candidato pessedista, para nós, era bom, porque
haveria divisão. Mas o mais provável era que o Jânio ali-
nharia tais forças e nós não teríamos nenhuma chance.
Então, era melhor caminhar logo para ele. Aí houve, na
convenção da UDN, a disputa Jânio x Juraci. Eu me lem-
bro de que o Baleeiro fez um discurso violento a favor do
juraci, e o Carlos fez outro a favor do Jânio. Acabou o
Jânio ganhando a convenção. Acho que o Leandro Maciel
foi indicado para vice. Depois o Jânio fez conosco aquela
gloriosa safadeza, que me incompatibilizou com ele.

Eu estava nos Estados Unidos, acho que foi quando esti-
vemos no Vale do Tennessee, em 1959, estudando o re-
gime do rio, pela "Tennessee Valley Authority", contro-
lado por eclusas, barragens, de modo perfeito. Nós esta-
vamos não sei onde, quando o Manuel França Campos`
bate à minha porta. Acho que eram onze e meia ou meia-
noite: "Oscar, o Jânio renunciou". O Jânio já era o candi-
dato da UDN. Falei: "Renunciou como?" "Abandonou a
candidatura da UDN". Falei: "Filho da... canalha, cachoi-
o! No dia em que eu chegar ao Rio, ele me paga!" l'i-
iuei uma onça, nem dormi direito mais. O Baleeiro é que
tinha razão quando queria apoiar o juraci. Deixamos de
ficar com um candidato nosso para ficar com outro que
faz essa cachorrada.
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HA - Em março de 59, cm entrevista ao Estado de Mi-
nas 243 , o senhor fala sobre a 12 Convenção Nacional da
UDN, que iria se realizar no dia 22 daquele mês, em São
Paulo, e afirma que Magalhães e Herbert Levy eram os
melhores homens do partido. Afirma ainda que votaria
em Magalhães Pinto e que lamentava não poder votar
também em Herbert Levy. Magalhães Pinto foi eleito
com 204 votos, contra 79 de Herbert Levv. Como foram
as articulações dessas duas candidaturas?

OSCAR CORRÊA - Eram dois grandes candidatos, de
feições completamente diversas. Um "realista", o Maga-
lhães. O outro, o Herbert Levy, muito mais da linha ba-
charel, embora um grande deputado. Muito bom de tri-
buna, apresentador de grandes projetos, fez boas inter-
venções. Mas, vamos dizer, sem a sabedoria, a matreirice
mineira, que os paulistas não têm. Que eles me descul-
pem, mas não aprenderam ainda. Então, deve ter aconte-
cido isso. O Magalhies, evidentemente, empolgou o par-
Lido e se eiegCLi.

EIA - J uraci Magalhães, inclusive, apolou \lagal Lie
Pinto...

OSCAR CORRÊA - Exato. O \Iagalhcs dcvc ter con-
tribuído depois para a indicação do Jânio. Deve tê-lo apoi-
ado. Então, desde esse dia, rompi com o Jânio. Quand
cheguei ao Rio, vindo dos Estados Unidos, estava uma
jaguatirica. Não podia nem ouvir falar em Jânio Quadros.
Devo ter dado alguma entrevista ou feito algum discurso
contra ele. Depois ele voltou atrás, e a UDN acabou apoi-
ando-o. Fui chefe da campanha dele em Minas, e, como
tal, o meu relacionamento com ele foi sempre conflituoso.

HA - Na convenção em que houve a escolha entre Juraci
e Jânio, Lacerda chega a afirmar que a candidatura de
juraci Magalhães, então presidente da UDN, seria "ma-
nobrada pelo Catete, para destruir as chances de vitória
da UI)N"...
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OSCAR CORRÊA - Evidentemente que o Juraci não se
prestaria a isso. E claro que ao Juscelino interessava mui-
to mais o Juraci, que era um homem de linha muito mais
branda, com quem tinha um relacionamento muito me-
lhor do que com o Jânio, que vinha como uma explosão
contra todo mundo. Urna explosão imprevista. Quando
Carlos Lacerda fala isso, ele quer insinuar que o Jus-
celino de certa maneira podia até apoiar o Juraci. Que
o juraci continuaria assim pelo relacionamento meio
"chapa-branca"

SB - Ele era "chapa-branca"?

OSCAR CORRÊA - Não, mas era muito menos, vamos
dizer, "banda de música". Ele não combatia o Juscelino.
Aliás, pouca gente queria combatê-lo. Por isso é que se
criou a "Banda de Música", os que combatiam mesmo.
Desse no que desse, aconteça o que acontecer, nós so-
mos é contra mesmo! [risos] Os outros, não: "Como o
.Juscelino está por cima, vamos tentar, botar panos quen-
tes, etc." Com isso, o Carlos, de certa maneira, até ofen-
dia o Juraci. Daí a reação do Baleeiro. Ele deve ter dito
(I UC o juraci nio se prestaria nunca a esse tipo de Coisa.

HA - Baleeiro chega a afirmar, em resposta ao Carlos
Lacerda, que Jânio Quadros "não passava de uma bailari-
na política, à qual não poderia ser entregue a cabeça de
jOi() Batista"...

OSCAR CORRÊA —.0 Baleeiro era um grande tribuno
também. Aí, então, VOCê vê que ele se sentiu tocado.

1--IA - Maria Vitória Bencvides chega a afirmar...

OSCAR CORRÊA - Não fale em Maria Vitória Benevides
comigo. Ria é muito competente, mas o modo como ela
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tratou a CDN é de uma infelicidade total. Nós abrimos
para ela os arquivos do partido, e ela tirou de lá só o que
era contra. Quando a UDN tomava uma decisão qual-
quer e alguém fazia uma declaração num sentido que não
era a favor da UDN, ou a favor do povo, ela dizia: "O
antipopulismo da UDN... o negativismo da UDN..." A
prova é que ela hoje é do PT, não? Deixem-me dar mais
uma bordoada. Quem acabou de escrever uma biografia
do Juscelino não tem o direito de escrever um livro sobre
a UDN. Só pode escrever contra. Se eu escrever a favor
da UDN, não vou escrever a favor do Juscelino. Vou es-
tar, de certa maneira, marcado pela falta de neutralidade.
Ela que me desculpe, mas é isso o que eu penso. Mas
continua. Cita a Maria Vitória Benevides! [risos/

1 l.\	lIa-	chega a afhrnar (jUC .Juraci acrcdita a fl() Lipou)
de certa ala do PSD e do próprio Juscelino...

OSCAR CORRÊA - Não acredito. Acho muito difícil,
mas não impossível, porque, se o PSD percebesse que
Jânio podia ganhar contra o Juscelino e não tivesse chanc
de lançar outro candidato, era muito mais fácil ele apoi.
o Juraci do que o Jânio.

HA - Quais eram os grupos dentro dessa convenção que
apoiavam juraci ou Jânio Quadros?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Nessa hora você
não quer saber quem está de cá, nem de lá. Você só quer
ficar do seu lado.

HA - A seção mineira da IDN se dividiu ou votou em
bloco?

OSCAR CORRÊA - Acredito que ela se dividiu, porque
havia muita gente amiga do .Juraci e muita gente que que-
ria jogar as fichas no Jânio.
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HA - A candidatura de Jânio Quadros foi lançada pelo
PDC e apoiada pelos pequenos partidos...

OSCAR CORRA - Ele nunca quis ser da UDN. Toda a
vida, demonstrou que não tinha apreço pela UDN. Daí a
minha raiva aumentou.

SB - Ele teria apreço por algum itticio

OSCAR CORRÊA - Não, por nenhum partido. Mas, de
qualquer maneira, acho que ele tinha medo de parecer
vinculado à UDN e, com isso, carregar o ônus de ser do
partido. A UDN tinha vantagens, os seus eleitores, mas
unha também os ônus dos que eram anti-udenistas. Ele
gostava de ter só as vantagens das posições, não as des-
vantagens.

FIA - Magalhães Pinto foi eleito presidente da LDN com
• apoio dos "realistas", ligados a Juraci Magalhães. Com
• crescimento da campanha do Jânio Quadros, ele passa a
apoiá-lo. Isso teve alguma repercussão dentro do partido?

OSCAR CORRÊA - Não. Acho que é natural. No mo-
mento em que o partido apoiou o candidato, o seu presi-
dente passa a fazer o possível para que o candidato tenha
esse apoio. E o dever dele. Não \ej() nada de mais. Aí é

Lie é um realismo obrigatório.

EIA 1 LiSCeliflo Kubitschek, em outubro de 59, sugere
publicamente a formação de uma Frente de União Naci-
onal em torno do nome de Juraci Magalhães, na hipótese
de uma coligação Com O PS[). Qual foi a repercussão des-
sa proposta?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Mas o jânio já es-
tava lançado, não? O Juscelino estava fazendo uma ma-
nobra tipicamente diversionista. Ele nunca mereceu, de
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Isso no Brasil é natural. Você vê em Minas
Gerais: tiram um sujeito que foi um péssiv

governador e botam outro. Da/a quatt
anos, ele volta de novo.

E capaz de o Newton Cardoso voltar daqui
a quatro anos. É capaz de Hélio Garcia

voltar depois. Newton Cardoso,
Hélio Garcia. Hélio Garcia, Newton
Cardoso. Moreira Franco, Brizola.

Brizoia, Moreira Franco.
O brasileiro gosta de sofrer
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nossa parte, qualquer confiança para propor coisa algu-
ma. O que ele podia querer para nós?

SB - Voltando um pouco: a eleição de Magalhães Pin-
to para a presidência da UDN teve apoio do grupo de
juraci Magalhães?

OSCAR CoRRÏ:\ - Deve ter tido.

SB - Ele teria assumido algum compromisso com Juraci
Magalhães em relação à candidatura deste, pela UDN,
à Presidência da República?

OSCAR CORRÊA - Acredito que não. Se ele tivesse
assumido, acredito que teria cumprido. E se ele não tivesse
cumprido, o pessoal teria gritado na mesma hora. O Juraci
gritaria, o Baleeiro, qualquer um gritaria. Se eles não gri-
taram é porque não havia compromisso. Na UDN não
tinha isso não: tratou, não cumpriu, leva ferro. frisos!

LIA - Logo depois dessa proposta pública, Juscelino
abandona a idéia, por falta de apoio do próprio parti-
do, não? Por parte da UDN também não houve resso-
nância. Ele reiterou seu apoio a Lott, evidentemente.
Esse fato teve alguma repercussão?

OSCAR CORRÊA - Ah, o Juscelino, no fundo, queria
era a sua reeleição, se fosse possível. Como não era
possível, ele queria manter uma posição, digamos, ra-
zoável. Depois, em qualquer oportunidade que hou-
esse para frente, ele iria estar bem com todo mundo.

Ficava bem com o juraci e com o Lott.

- Falou-se c ue jusceli no tinha interesse em que
um udenista se elegesse, porque seria inais fácil ele,
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em 65, se candidatar. Daí a sua falta de empenho em
eleger um pessedista...

OSCAR CORRÊA - Acredito, porque em 65 não ti-
nha ninguém com ele, de coração. Todo mundo do P51)
estava até aqui com o Juscelino.

SB - Por quê?

OSCAR CORRÊA - Porque diziam: " Esse sujeito nos
'bigodeou' da outra vez". Refiro-me a Benedito, 1 ici

IOpC. TsricL O\ílH, (rIns 1t:7,	lft	In TI )

1 I - A!knii

OSCAR CO 1\ I\ 1	-	l\	 1 L	 -	-

jeito já nos tomou a vez que era nossa. Agora quer voltar
de novo?" O Capanema me disse: "Será que o PSD não
tem ninguém, para esse sujeito querer voltar de novo?"
O Juscelino talvez estivesse pensando isso. Acredito até
que fosse uma jogada. Bota um da UDN agora, pode ser
que depois... E aquela história: "Cedo virá quem bom
me fará". E a velha história do tirano. O Juscelino pode
ter pensado assim: "Se eu conseguir um governo da UDN,
ao fim de quatro anos todo mundo estará querendo um
pessedista". Isso no Brasil é natural. Você vê em Minas
Gerais. Tiram um sujeito que foi um péssimo governador
e botam outro. Daí a quatro anos, ele volta de novo. E
capaz de o Nílton Cardoso voltar daqui a quatro anos. E
capaz de Hélio Garcia voltar depois. Nílton Cardoso, Hélio
Garcia. Hélio Garcia, Nílton Cardoso. Moreira Franco,
Brizola. Brizola, Moreira Franco. O brasileiro gosta de
sofrer. O Juscelino deve ter pensado o seguinte: "Aqui
no Brasil, quem foi tem sempre um appea/ novo". Ser\
a muita gente, atendeu a muita gente, então, desde lo
E mcsn:! mancira (]tlC Hc tem ema opn1 y () fnrmal. r
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também um apoio formal. Todos os sujeitos a quem o
Juscelino serviu no governo queriam que ele voltasse em
65. Eles pensavam: "Vai ser bom para nós de novo". Aque-
les que não tinham sido servidos, mas eram amigos dele,
diziam: "Agora vai ser a nossa vez". /i'isosj

FIA - Em novembro de 59, quando jânio Quadros renun-
ciou à sua candidatura, a UDN e o PDC enfrentavam di-
ficuldades quanto à participação dos candidatos a vice-
presidente: Fernando Ferrari e Leandro Maciel. A UDN
exigia exclusividade na participação de seu vice nos pa-
lanques, nos COlIIÍC1OS...

O(\R (ORRtA - O Jânio não dava. Aí foi lançado o
Mílton. Já dissemos que ele foi uma unanimidade. Todo
mundo achava que ele era o melhor de todos. No mo-
mento em que o Mílton era lançado: "Cessa tudo o que a
antiga musa canta, que outro valor mais alto se alevanta".
Agora, sabíamos perfeitamente que não seria fácil con-
trolar o Jânio, embora tivéssemos a esperança de que,
com ele, Mílton seria sempre uma voz de ponderação. A
verdade é que chegamos à conclusão, depois, de que nada
disso valeria. O que aconteceu depois todo mundo sabe.

Então, lançado, aí vem o Magalhães, em Minas Gerais.
\o dia do aniversário dele, fui cumprimentá-lo. Ele já
era candidato. Eu me lembro do beija-mão, na entrada da
casa dele, na Santa Rita Durão. Falei: "Deus dê a você o
que você quer, para me dar o que eu quero". Eu também
llueria ser candidato a governador de Minas. Era deputa-
do federal, tinha sido deputado estadual. Naquele tem-
po, eu já pensava grande. Grande e bobo! [risos] O certo
ú que o Magalhães foi candidato porque todos estavam
COM ele. Eu, não. Não achei que era a hora do Maga-
lhães. Mas a maioria não o rejeitou, mesmo os que não o
apoiaram, porque não havia outro em condições. O Pedro
tinha perdido a eleição corno vice do Gabriel e não dis-
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punha de recursos econômicos. Então, o Magalhães, pelo
menos, nos dava a impressão de que tinha apoio econô-
mico - na verdade, não tinha - para ser candidato.

Eu estava em casa, doente, com herpes-zoster, quando
fui visitado pelo Mílton. Na hora em que chegou a ben-
zedeira, ele disse que, se bem não fizesse, mal não faria.
Esperou até que ela terminasse de benzer, despediu-se c
foi embora. Chegou depois o Magalhães, me convidando
para chefe da campanha. Eu lhe disse: "Magalhães, vou
aceitar ser chefe da sua campanha porque você não tem
quem aceite. Nenhum deputado federal vai se dispor a
se sacrificar pela sua campanha, sabendo que você não
tem nenhuma chance de ser eleito. Vê o exemplo do Bilac:
fui um dos p R	 i	 l

mento, aceitei.

Havia três chcic LI,-:	d!III)JI!iiJ. U jUi)LW

Pieruccetti e eu. O Roberto Resende era o acompanha
te oficial do Magalhães, por causa dos problemas físici
dele. O Magalhães tinha um problema de estômago
passava mal quando comia: costumava ter delíquios, des-
maiava, caía de repente, como se estivesse morto. O
Pieruccetti e o Roberto andavam com ele. O Pieruccetti
como presidente da UDN, e o Roberto como médico. Eu
ficava em Belo Horizonte. Era eu quem dava auxílio aos
diretórios, quem controlava a propaganda política. Em
síntese, quem chefiava a campanha política em Belo Ho-
rizonte era eu.

SB - Por que o senhor aceitou essa tarefa?

OSCAR CORRÊA - Porque eu era da UDN, alguém tinha
que aceitar, e ninguém queria. O José Monteiro, o Deoda-
to, o Guilherme, o Rondon, o Gabriel, não iam querer.

HA - O senhor falou que a razão era que ele não tinha
chance de ganhar...
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OSCAR CORRÊA - Não tinha. Sc tivesse, apareceriam
mediatamente quinhentos sujeitos. Mas como era para

sacrifício... Eu tinha o exemplo do Bilac. Ninguém, ou
muito pouca gente, ajudou na campanha dele. Não hou-
\C meia dúzia de colegas que fizessem a campanha do
Bilac com ânimo. E a do Magalhães foi mais ou menos a
mesma coisa. A ponto de eu ter que pagar a gasolina e o
sanduíche de alguns deputados da UDN que saíam em
campanha. Eu  reembolsava tudo.

- Essa verba vinha de onde?

OSCAR CORRÊA - O Magalhães a conseguiu através
de doações. Umas poucas de Minas, algumas de São Pau-
lo, outras de fora. Eu não sabia de onde vinham. Havia o
depósito no banco. Em geral no Banco \Tercantil de \!i--
nis Gerais, hoje \ Icrca nd 1 do Boi

OSCAR CORI'
qualquer coisa para o \lagalh?ies, eles cobravam colo.
sao. [ios] Se eu recebia um cheque do Banco Nacional,
ele cobrava a comissão do desconto do cheque. Eu
espinafrava o Magalhães: "O seu banco não só não ajuda,
como atrapalha!" No Banco Mercantil, não: abriu uma
linha de crédito, e CLI sacava, a descoberto.

liA - Na época, quem era o presidente do Banco Mer-
cantil?

OSCAR CORRÊA - Era o Vicente de Araújo 245 . Ele apoi-
ava o Magalhães. Era parente dele. Então, aconteceu o
seguinte: o Magalhães saía, e ficava eu, na UDN, traba-
lhando de oito horas (Ia mariW-i até meia-noite, ti ma hora.
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A ponto de chegar a desmaiar no diretório. Às vezes, eu
tinha que ir à televisão. Um dia, fui à televisão respon-
der ao Tancredo. Quando ele foi lançado candidato, todo
mundo viu que o Magalhães não ganhava mesmo.
Tancredo tinha do seu lado: PSD, PTB, PR. Era vitória
tranqüila. Não havia nenhuma chance de o Magalhães
ganhar a eleição.

SB - Isso, antes da dissidência, não?

OSCAR CORRÊA - Ninguém falava em dissidência. Co-
meçou a campanha: eu em Belo Horizonte, o Pieruccetti
andando com o Magalhães. Vinham a Belo Horizonte,
e eu dizia: "Magalhães, o dinheiro está acabando". Ele
dizia: "Vá sacando no Mercantil, e eu vou cobrindo".
Então, eu sacava. Eu não sabia como estava a conta. Che-
gava um sujeito ao diretório e dizia: "Preciso de dez
mil cruzeiros para o comício do dia tal, para transporte,
caminhão, lanche. O Dr. Magalhães vai lá". Eu dizia:
"Dez mil eu não tenho; só tenho cinco mil". E uma hipó-
tese. Não me lembro mais qual era a moeda. E todos os
recibos e vales que me davam eu botava num saco de
aniagem. Passei assim do primeiro ao último dia da cam-
pan h a.

Às vezes eu ia com o Magalhães, mas geralmente eu fi-
cava em Belo Horizonte. Por exemplo, no dia do tal epi-
sódio do Tancredo, em que ele atacou o Mílton na televi-
são. Foi aí que ele perdeu a eleição. No programa dele
havia um quadro do Palácio da Liberdade, que ficava atrás,
ao fundo, e ele falava à frente. E atacou o Mílton. Aquilo
teve uma repercussão muito grande, e me disseram: "Os-
car, você tem que responder". Fui e comecei minha res-
posta assim: "O Sr. Tancredo de Almeida Neves, falando
de costas para o Palácio da Liberdade, aonde não entra-
rã..." [iisos] E logo em seguida vinha o programa do
'lhncredo. Aí ele me disse: "Oscar, como vou fazer ago-
ra?" Falei: "O problema é seu! ""'l'odo mundo vai ver
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que estou de costas para o Palácio". Fiz de propósito.
Então, todo mundo viu que ele estava de costas para o
Palácio da Liberdade.

Estou me lembrando também do episódio do Guilhermino
de Oliveira, quando houve o acordo do Luís Maranha24'.
Ele era dissidente e apoiou o Magalhães. O Guilher-
mino de Oliveira inventou que o Maranha tinha apoiado
o Magalhães em troca de favores, com contrato assinado.
E foi para a televisão. Eu me lembro como se fosse hoje.
Cheguei em casa às nove ou dez horas da noite, cansa-
do. Na hora em que eu estava entrando, meu sogro
estava na entrada para abrir o portão e disse: "Corre aqui,
na televisão". Entrei em casa, estava o Guilhermino
na televisão, dizendo o seguinte: "O documento é ver-
dadeiro..." mas "a assinatura é falsa". Você mal (ou não)
escutava. Ele fez uma justaposição. Pegou um docu-
mento em que escreveu o que seria um acordo do Maga-
lhães com o Maranha e pegou, de um outro documen-
to, uma assinatura do Magalhães e fez a fotocópia,
ustapondo os dois. Você só entendia: "O documento

verdadeiro, mas a assinatura é falsa". Eu fui para a tele\
são no dia seguinte e dei um show: "Ainda bem qiic
as famílias mineiras, a essa hora, já estavam recolhidas,
quando o Sr. Deputado Guilhermino de Oliveira prop
ciou a Minas Gerais o triste espetáculo de uma au
de falsificação de documento, juntando um documei
(le seria verdadeiro a uma assinatura que S. Exa. mesc
afirma ser falsa".

- Como \ocs descobriram:

O( \R (()RRÍA - Descobrimos porque não existia o
documento. Havia uma proposta do Maranha, que não
chegou a ser assinada nunca. Era o Maranha reivindican-
do algumas coisas que ele queria para o movimento, mas
o Magalhães não chegou a assinar. E o que o Guilhermino
fez? Botou a assinatura embaixo e fez a xerox. Então
parecia um documento. E meti o pau no Guil hcrmi no,
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que era muito inteligente, de qUem eu gostava muito.
Isso é para contar como era a campanha.

No dia em que a Conceição Santa Maria, que foi deputa-
da por São Paulo, foi lá atacar o Jnio, eu o defendi. E a
arrasei: "Eu me lembro perfeitamente, com saudades, da
Regina Maura, a vedete que nós todos admirávamos. E
era criança ainda e já admirava sua beleza". (Regin.
Maura era o nome dela no tempo de vedete) Ela ficou
uma onça.

Agora, vou contar a parte dramática. Chego a Teófilo
Otoni, e começa o comício. Falam os oradores, fala o
Magalhães e, na hora em que ele acaba de falar, cai. O
Jânio começa a fazer o discurso como se não tivesse nada
com aquilo, [risos] E nós levamos o Magalhães - dois
sujeitos na frente, dois atrás - espichado, como morto.
Para mim, estava morto. O Roberto de um lado e eu de
outro. Eu só pensava na conta do banco, que estava em
meu nome. A conta da campanha, que eu tinha a desco-
berto, no Banco Mercantil. Não sei se eram 13 milhões...
Era uma quantia que eu não podia pagar nunca. Pensei:
se esse homem morre... [risos] o que vai ser de mim? Se
os filhos do Magalhães, que sabem que sou o chefe da
campanha, não quiserem pagar? Foi lá para uma casa, fi-
cou lá. O Roberto: "Não há perigo, ele volta daqui a pou-
co". Daí a pouco ele voltou. E o Jânio, depois que fez o
seu comício, discursou, etc., chegou como se não sou-
besse de nada e disse: "Como está o Magalhães?" Res-
pondi: "Vai bem e não recebe visitas!" frisos! Aí entra o
meu relacionamento conflituoso com o Jânio.

SB - Em que momento foi decidido que o senhor seria o
chefe de campanha também do Jânio'

OSCAR CORRÊA - No momento em que eu era o che-
fe do Magalhães, não tinha saída. Jânio, Mílton e Maga-
lhães. O Jânio tinha que agüentar. Quando ele se lançou
candidato e foi preparar sua campanha em Minas, fomos
procurados pelo seu .vtaf/para estabelecer o plano de cam-

470



panha. Eu já estava de pé atrás desde o momento em que
ele renunciou e voltou. Então se disse: "O governador -
como o chamávamos - não quer esgotar uma região.
Ele quer sempre manter todas as regiões sendo visita-
das. Então, por exemplo, ele visita Uberlândia, Teófilo
Otoni, Poços de Caldas. Depois, visita Governa-
dor Valadares, Uberaba, Nanuque". Era um negócio lou-
co, porque ele gastava duas, três horas para ir de um lu-
gar para outro. Era um negócio arrasante, num Esta-
do como Minas Gerais. E ele tinha que se dedicar a Mi-
nas, por causa do Magalhães, do eleitorado mineiro,
do Mílton. Um dia ele chegou - eu estava quase afônico,
porque trabalhava dia e noite, a minha garganta sofria -
e, quando desceu do avião, me disse: "Corrêa, eu não
agüento mais. Querem um candidato ou um cadáver?"
[risos] Respondi, na hora: "O problema não é meu. O
problema é do senhor. O senhor é que é o candidato. Se
quiser cumprir o programa, que foi estabelecido pelo
seu staff, cumpra. Se não quiser, passe bem!" "Corrêa,
não fique nervoso". "Não estou nervoso. Foi o seu staff
que estabeleceu o programa, o senhor tem que cumprir.
Agora, se o senhor não quiser, não posso fazer nada. O
senhor é quem sabe o que é conveniente". "Não, não,
vamos cumpri-lo".

De outra vez, chegamos a Campo Belo. Ele estava can-
sado, obviamente. Dizem que tinha bebido umas
"birinaites" e ido deitar depois do almoço. E foi visitado
pelo juiz de Direito, que, segundo diziam, não era muito
a nosso favor. Eu lhe disse: "Doutor, o senhor me des-
culpe, mas o governador está descansando um pouco,
ele está muito cansado. Logo que ele acordar, vai visi-
tar o senhor em casa". "Ah, não precisa". "Eu faço ques-
tão que ele vá visitá-lo". Quando o Jânio acordou, eu
lhe falei: "Governador, esteve aqui o juiz de Direito, que
é meio contra nós, e eu disse a ele que, quando o senhor
acordasse, iria visitá-lo". "Não vou". Falei: "Vai. E é ago-
ra! Ou o senhor vai ou nós vamos perder a eleição em
Campo Belo e nessa região toda". "Então, vamos,
Corrêa".
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Aí fiz a maior demagogia do mundo no comício. Estava
chuviscando, e o Jânio só chegava na hora em que era
para ele falar. Ele ficava descansando. O Mílton e ele,
que eram os dois últimos. O pessoal foi faland
e todo mundo metendo o pau na chuva. "Ah, está atr
palhando o comício... blá, blá, blá". Eu era o último
falar. Quando o Jânio já estava chegando, eu disse: "Ben-
dita chuva! Assim como nas manhãs claras de sol as do-
nas-de-casa, nos lares brasileiros, borrifam o chão para a
varredura matinal, bendita chuva, que borrifa o chão do
Brasil para a varredura de Jânio Quadros!" [risos] Então,
o meu relacionamento com o Jânio era um negócio meio
conflituoso, mas respeitoso. Trabalhei como um louco, a
ponto de desmaiar de cansaço, porque estava sozinho.

Quando acabou a campanha e ganhamos, dei aquele saco
de papel a um contador. Falei: "Agora, você faz um le-
vantamento, bota aqui dentro, vê tudo o que paguei, faz
direitinho a escrita, que vou levar isso para o Magalhães".
Mas o Magalhães me disse: "Ah, não precisa". "Faço
questão que você mande o seu contador examinar as con-
tas do banco e ponha o seu 'de acordo', para não dizerem
depois que ganhei dinheiro na sua campanha. Devo ter
isso em casa para evitar qualquer complicação". "Aprovo
as contas de campanha apresentadas por Oscar Corrêa, a
quem agradeço. José de Magalhães Pinto".

Depois de governador, o Magalhães ainda tinha delíqui-
os. Tanto que, quando eu era seu secretário, às vezes ele
me convidava para almoçar no Palácio, e eu dizia: "Ma-
galhães, eu posso ir depois do almoço?" Porque a comida
dele era: chuchu ferventado, "não sei o quê", /risosJ
cenoura "não sei o quê", batata não-cozida, arroz.

SB - Em que momento houve a reversão de expectativa,
quando se viu que o Magalhães passou a ter chance de
vitória?

OSCAR CORRÊA - No momento em que o Jânio come-
çou a crescer e se viu que ele estava eleito, o eleitorado
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mineiro naturalmente começou a se tocar. Foi então que
houve o desentendimento do qual Magalhães participou
com o Pieruccetti, o que envolveu uma dissidência do
PSD. Foi o Ribeiro Pena que saiu candidato do PSD dis-
sidente, com o Alkmin na vice. No último comício do Jânio
e do Magalhães, em São Sebastião do Paraíso, ficou com-
binado que começaríamos o comício cedo e o iríamos sus-
tentando até a hora de o Jânio chegar. Depois ele falava,
encerrava-se o comício, e ia todo mundo embora. O co-
mício foi sendo levado até as dez, onze horas, porque era
para o Jânio chegar às onze. O relógio deu onze e meia,
meio-dia, meio-dia e meia, uma hora, e o Jânio não che-
gava. Até que, quando não tinha mais orador algum, fui
para a tribuna fazer o discurso para manter o povo. Aí
resolvi fazer as contas da vitória do Jânio, Mílton e Ma-
galhães. E disse: "Como chefe da campanha, posso dar
aqui os números da nossa vitória, O Jânio vai ganhar a
eleição porque..." Aí eu comecei, Estado por Estado, eu
tinha um quadro geral das eleições na cabeça. "Vou fazer
agora, então, a comprovação da vitória do Jânio, do Míl-
ton e do Magalhães. A vitória do Jânio vai ser fácil, e,
como conseqüência, a vitória do Mílton. Além do mais,
em Minas Gerais, a votação vai ser espetacular. E a vitó-
ria do Magalhães, igualmente. A UDN nunca teve me-
nos do que tantos votos..." Quando fui fazendo a conta e
comecei a somar de cabeça, vi que estavam faltando 60 a
80 mil votos e o Magalhães ia perder a eleição. Pensei:
Nossa Senhora, onde vou parar? Disse então: "Agora, vou
lhes fazer a revelação maior, que não foi feita ainda em
Minas Gerais. Dentro de poucos dias, ocorrerá um episó-
dio inusitado, que dará a Magalhães Pinto mais de 100
mil votos. Aguardem!"

SB - O senhor já sabia de alguma coisa?

OSCAR CORRÊA - Sabia de coisa nenhuma. Falei isso
para cobrir a diferença. [risos] Os 60 a 80 mil votos que
estavam faltando. Porque eu estava fazendo a conta. A
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UDN nunca teve menos do que 360 mil votos. Com  o
apoio da ala assim, assim, são mais 80 mil votos. Com o
apoio de não sei quem, são mais 40 mil votos...

SB - Aí o senhor viu que não ia dar...

OSCAR CORRÊA - 1h, vamos perder a eleição. Então
joguei essa. Quando veio o episódio Ribeiro Pena e vol-
tei depois a Paraíso: "O senhor já sabia de tudo, Dr. Os-
car!" [risos] A verdade é que o Magalhães ganhou por-
que, de fato, com a entrada do Ribeiro Pena, este retirou
votos do Tancredo. No dia da eleição, votei e fui conver-
sar com o Magalhães. Cheguei à casa dele, ele estava
sozinho. Achei péssimo: um candidato a governador, no
dia da eleição, às 10 horas da manhã, sozinho em casa. E
a pior coisa do mundo. E a mesma coisa que um candida-
to a governador que vai almoçar num restaurante e fica
sozinho numa mesa. Você não pode permitir isso. Na casa
dele havia um quadro, uma reprodução do espantalho -
aquele do Portinari - em miniatura. Ele estava sentado,
eu sentei, e ele disse: "Oscar, o que você está achando
da campanha?" O Bias tinha acabado de baixar uma por-
taria - ou um decreto - nomeando, se não me engano, 85
delegados especiais para garantir a lisura do pleito em
Minas Gerais. Eu disse: "Magalhães, de duas, uma: ou os
85 delegados vão achar que você pode ganhar a eleição e
vão apertar os parafusos, e você vai perder por 50 mil
votos, ou eles vão achar que o Tancredo já ganhou e vão
deixar a eleição correr livre, e você vai ganhar por 50 mil
votos". E foi o que aconteceu. Eles acharam que o
Tancredo já estava eleito. Todo mundo dizia isso. Tanto
que o Tancredo, no dia da eleição, saiu de lá e chegou a
brindar aqui, no apartamento dele, na Leopoldo Miguez,
a vitória conquistada em Minas. Começaram os primeiros
resultados.

Eu me lembro do primeiro resultado, o Magalhães na
frente, em uma urna em Divinópolis. Aí começamos a ter
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medo da apuração, de eles fraudarem as urnas, porque a
polícia era contra nós. A polícia era do Bias. Um amigo do
Magalhães (depois brigou com ele), aqui do Rio, que não
tinha colaborado em nada na campanha, ligou para mim:
"Oscar, tem que tomar uma providência, por causa da
apuração". Falei: "Fulano, você está no Rio de Janeiro?
Continue no Rio de Janeiro e deixa que nós tomamos
conta aqui de Belo Horizonte". Então passei essa noite
telefonando, das oito da noite às cinco da manhã. Disse
para a telefonista: "A senhora ligue para todos os municí-
pios de Minas Gerais, onde houver telefone, e chame o
presidente da UDN". Falei a noite toda. "Cuidado com
as urnas! Bota gente para tomar conta da polícia". "Está
bem, doutor. Pode deixar. Nós vamos ganhar". Aí come-
çaram a aparecer os resultados a favor. No dia seguinte,
quando eu cheguei à casa do Magalhães, às cinco horas
da tarde...

SB - A casa estava cheia...

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de um jornalista
muito importante de Minas Gerais, que estava viajando e
só chegou no dia seguinte à eleição. Ele não podia votar
contra o Tancredo nem contra o Magalhães. Ele disse:
"Então, ganhamos, não é?" Falei: "Ganhamos, quem?
Você não votou em ninguém. Você não estava aqui".

SB - O senhor acha que a dissidência de Ribeiro Pena foi
essencial para a vitória de Magalhães?

OSCAR CORRÊA - Ah, foi.

1-IA - Por que o Ribeiro Pena saiu candidato?

OSCAR CORRÊA - Aí foi o Alkmin que influenciou. O
Alkrnin e o Ribeiro Pena não queriam o Taneredo.
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HA - Não houve acordo com o Magalhães?

OSCAR CORRÊA - Não, não houve acordo explícito.

HA - Isso resultou mesmo da briga do Alkmin com o
Tancred o?

OSCAR CORRÊA - A briga interna do PSD.

HA - O Ribeiro Pena, depois, foi nomeado por Maga-
lhães secretário da Viação...

OSCAR CORRÊA - Quem o convidou fui eu, mas não
houve nada. O Ribeiro Pena e o Alkmin não tinham ne-
nhum interesse na eleição do Tancredo, que não os
prestigiaria nunca. Acharam melhor apoiar o Magalhães,
que poderia vir a prestigiá-los.

SB - A briga entre Tancredo e Alkmin é histórica, não?
Inclusive, Amaral Peixoto disse que não se podia tratar
de nenhum assunto sigiloso onde estivessem os dois, por-
que um deles saía falando, para dizer que foi o outro que
quebrou o sigilo...

OSCAR CORRÊA - É. Então, dentro do partido há sem-
pre dois bicudos que não se beijam. O que aconteceu foi
isso. Acredito que não houve nada de mais profundo, a
não ser mesmo a reação de que se aproveitaram o
Pieruccetti, que era um bom articulador, e o Magalhães,
que toda a vida foi um grande articulador.

SB - A candidatura Jânio Quadros deu maior ânimo à de
Magalhães?
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OSCAR CORRÊA Evidente que deu. O Magalhães,
em Minas, também ajudou um pouco o Jânio. Mas, se
não fosse o Jânio o candidato a presidente...

S13 - E a campanha do Tancredo?

OSCAR CORRÊA - Também foi muito boa. Apenas ele,
corno o Lott, era um "carga pesada". Dessa campanha
eu não me esqueço porque, em geral, quando era para
brigar, quem ia era eu. Isso aconteceu, por exemplo, em
Lavras, onde o Tancredo atacou muito o Magalhães, que
tinha lá uma boa posição. Eu tinha que ir a Cataguases e
Leopoldina, e me pediram para, de lá, ir a Lavras. Eu
estava num avião teco-teco, pequeno, o piloto e eu. Quan-
do estávamos chegando a Itutinga, o tempo fechou em
Lavras. Havia uma nuvem negra. O piloto disse: "Depu-
tado, se não pousarmos agora, no primeiro lugar, não va-
mos resistir. Tem um campo aqui, vou pousar e levantar
vôo..." "Não, não faça..." "O senhor joga a sua maleta,
não vou parar o avião, vou diminuir a marcha, quase que
parando, o senhor pule, que eu vou continuar a viagem".
"Não faça..." "Vou fazer, e é pra já!" Joguei a maleta e
saltei.

SB - Por que ele queria continuar a viagem?

OSCAR CORRÊA - Porque ele não queria ficar lá. Achou
que não podia, não sei. O certo é que veio um toró, um
negócio louco, durante, vamos dizer, dois minutos. Quan-
do levantou vôo, o avião já estava de lado, o vento pegou
na cauda. Eu falei: "Vai cair". Não me esqueci desse dia
em Lavras por isso. Vi depois que ele não tinha caído,
porque apareceu lá em cima. Corri para um hangar, que
não era hangar coisa nenhuma, era um casebre, peguei a
mala, estava molhado, ensopado, e acabei chegando a
Lavras na hora do comício, de boléia de caminhão, para
responder ao Tancredo, que havia falado mal do Maga-
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lhães. É claro que desci o pau no Tancredo. Isso é para
contar como são os episódios de campanha.

HA - Estripulias...

OSCAR CORRÊA - Loucuras, estripulias. A verdade é
que a campanha foi feita com amor. Todo mundo traba-
lhou muito à vontade, enquanto o pessoal do Tancredo,
achando que o governo estava garantido, com o PSD,
PTB, PR...

HA - Assim que soube do resultado da eleição, Tancredo
chegou a afirmar que o PR, embora tenha feito aliança
com o PSD, em verdade apoiou Jânio Quadros e, por con-
seqüência, Magalhães Pinto...

OSCAR CORRÊA - Acredito que havia diretórios do PR
que eram tradicionalmente ligados à UDN. E verdade
que, numa eleição dessas, você nunca pode apurar mui-
to, porque o negócio gira em torno de política municipal
também. Se o sujeito da UDN votou no Magalhães, e eu
sou contra o sujeito, voto no Tancredo. Se o sujeito vo-
tou no Tancredo, voto no Magalhães. Nesse caso, a elei-
ção estadual às vezes se torna imprevisível, porque a bri-
ga municipal leva o sujeito a votar no lado que você nun-
ca pensou que ele votaria.

HA - E os temas da campanha? Por exemplo, a questão
da vassoura, que foi um símbolo muito forte de Jânio...

OSCAR CORRÊA - Os temas da vassoura e do pinti-
nho. O Magalhães tinha um pintinho. O Oscar Júnior, em
1960, tinha 11 anos. Ele falou: "O, papai, posso fazer um
comitê infantil?" "Pode". "Vou fazer na garagem lá de
casa". Fiquei sem lugar para botar o carro. Então, ele
falou: "Quero fazer campanha, fazer propaganda da mau-
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guração". Mandei comprar cinco quilos de bala, trouxe
pintinho, vassourinha. Ele botou uns cartazes do Jânio e
do Magalhães lá e saiu falando no microfone: "Hoje, às
cinco horas da tarde, inauguração do Comitê Jânio, Mil-
ton e Magalhães para crianças, na Avenida do Contorno,
6.687, esquina de Leopoldina". As cinco horas da tarde,
interrompeu-se o trânsito. [risos] Tive que mandar bus-
car mais dez quilos de balas, mais pintinho e vassourinha.
Fechou o tempo. Arrancaram tudo que estava lá de Jânio,
Mílton e Magalhães. Um negócio louco. Todo mundo
queria a vassourinha e o pintinho. Houve, de fato, um
interesse redobrado nesses dois emblemas da campanha.

HA - Parece que essa campanha já teve uma presença
forte da televisão...

OSCAR CORRÊA - É, aí já começou a televisão. Mas
ainda havia muito comício. O Jânio fazia nos comícios o
mesmo discurso. Aí contavam aquela história: ele vira para
o Mílton e diz assim: "Dr. Mílton, por que o senhor não
faz como eu, que repito sempre o mesmo discurso?" E o
Mílton: "Governador, eu tenho má memória", [risos]
Magalhães e Jânio marcaram comício em Bambuí. Jânio
não pôde ir. Magalhães, também não, porque, na última
hora, D. Berenice se internou para uma operação. Então,
veio uma delegação de Bambuí para dizer que era me-
lhor suspender o comício. Eu disse: "Se suspenderem,
não vai ter comício mais em Bambuí, porque não tem dia
livre. Eu vou fazer o comício". "Não vai, porque você
vai ser vaiado". Nessa comissão que veio de Bambuí es-
tavam o Hélio Garcia e o Gil Vilela, que é meu colega de
turma. "Vou ser vaiado. O que é que tem? Alguém tem
que ir, porque não podem suspender o comício. Todas as
delegações estão convidadas". Sobrevoamos Bambuí,
estava o campo cheio. "Ai, meu Deus, o que é que vai
ser?" Não tinha nenhuma idéia. Aí descemos. Na hora
em que o avião parou, que eu saí, aquele silêncio. Aí me
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veio um estalo, eu disse: "À beira da cama da esposa en-
ferma, Magalhães dirá comigo: Viva Bambuí! [risos] Viva!
Viva!" Entrei no carro como se fosse o Magalhães, fui
até a cidade. Começou o comício, fiz o discurso do Jânio
e do Magalhães. Repeti, porque eu já estava cansado de
ouvir. O presidente diria... pá, pá, pá, pá... e Magalhães
Pinto, o flOSSO governador, pá, pá, pá, pá...

HA - A que o senhor atribui a derrota de Mílton Campos?

OSCAR CORRÊA - O Mílton tinha perdido a eleição
para o Jango...

HA - Em 55...

OSCAR CORRÊA - Ele ganhou em Minas em 60. Ga-
nhou por diferença pequena, porque os nossos adversári-
os acharam melhor votar no Jango. Eles eram tão contra
nós que tinham medo de o Mílton assumir a Presidência
com o Jânio. Então, é aquela história: o sujeito deixa de
votar no Mílton porque, para ele, quanto pior, melhor.
Não tem explicação. Na verdade, o Mílton perdeu por-
que, embora tenha ganho em Minas Gerais, ele perdeu
em outros Estados onde o Jânio ganhou.

HA - O movimento Jan-Jan, "vote em Jânio e vote em
J ango". Aquele no meio sindical...

OSCAR CORRÊA - Não só o movimento Jan-Jan, como
o Fernando Ferrari, tiraram muitos votos do Mílton. O
Ferrari foi meu colega de Câmara. Era um bom rapaz,
inteligente, uma boa liderança. Foi pena ter morrido cedo.
Queria firmar-se. O Jânio estimulou-o a se candidatar.

HA - Otávio Dulci, em seu livro 247 , fala que o próprio
Jânio teria apoiado esse movimento Jan-jan...
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OSCAR CORRÊA - Não digo que apoiou, mas não
desapoiou. Para os planos dele, o Mílton era o pior que
podia acontecer. Ele sabia que, se falasse em sair do go-
verno, a Nação bateria palmas. Já pensou se o Jânio re-
nuncia e sobe o Mílton? A Nação ficaria muito feliz. Ago-
ra, por que houve tudo isso? Por que ele pôde fazer a
tentativa do golpe? Porque era o Jango. Porque havia uma
reação, inclusive militar.

1 I - A 1 1)N não chegou a reagir a esse apoio de .Jânio
Quadros ao movimento Jan-Jan?

OSCAR CORRÊA - Não, porque não adiantava. É o tal
caso: isso aparece no fim. Isso já aparece numa hora em
que não há como retroceder. O que você pode fazer numa
hora dessas? E se o outro está fazendo um movimento
"vote em Ferrari", o que você pode fazer? Nada. E se o
Jânio manda votar no outro, o que você pode fazer? Bri-
gar com o Jânio? Para aderir a quem? Há certas horas na
campanha em que você caminha para o irremediável, sem
poder fazer nada.

1 I - 1-lá mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar
sobre a campanha?

OSCAR CORRÊA - Sei que foi a campanha mais dura
que enfrentei na minha vida. Fiquei sozinho em Belo Ho-
rizonte, tomando conta de tudo. Eu tinha que atender
todos os prefeitos, presidentes, pedintes, deputados fe-
derais, deputados estaduais da UDN. Tinha que tratar
todo mundo bem, ainda quando o sujeito inc pedia o im-
possível. E não é do meu feitio.

F-IA - Houve, em Minas, participação do presidente da
República e do governador na campanha?
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OSCAR CORRÊA - Não, não acredito.

HA - Juscelino chegou a fazer comício junto com Lott?

OSCAR CORRÊA - Não. O Juscelino não queria se com-
prometer, porque já estava pensando em 65, e o candida-
to dele, que era o Lott, era "incarregável". Você se lem-
bra de que o Lott teve um desastre em São João del-Rei,
no comício? Caiu o palanque dele lá e, a partir daquele
momento, criou fama de pesado, pé-frio, [risos] O
Tancredo, depois, também criou fama de pé-frio. Então,
fomos ajudados pela campanha do pé-frio.

HA - E Bras Fortes, ele participou da campanha?

OSCAR CORRÊA - Não. O Bias achou que, com o apoio
do PSD, PTB e PR, não precisava. E nomeou os tais de-
legados. Os delegados também acharam que não precisa-
vam fazer nenhuma violência.

HA - Não acha que ele colaborou, administrativamente,
para a campanha?

OSCAR CORRÊA - Acredito que não.

1--IA - Não houve nenhum tipo de denúncia nesse sen-
tido?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Qualquer coisa que
houve, garanto a você que nós gritamos. Não deve ter
sido coisa fundamental. Tenho a impressão de que o Bras
também não entrou muito nessa. Ele já era governador.

SB - O senhor acha que ele não entrou por uma questão
de integridade ou porque não se interessou?
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OSCAR CORRÊA - Acho que ele não entrou por opção.
O Bias era um homem de bem. Não queria também se
manchar, se expor. Talvez quisesse se preservar para o
futuro. Um ex-governador de Minas sempre é um ho-
mem que tem futuro político, não?

12C A P íTU L 0

HA - Agora, passemos ao governo Magalhães Pinto. A
composição do secretariado...

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de que, logo que o
Magalhães ganhou a eleição, fomos para a fazenda do
Osvaldo Araújo, em Campos Altos. Ele era sogro do meu
colega Gil Vilela. Osvaldo e Da. Rute. A Da. Rute era
uma das donas-de-casa mais perfeitas que conheci, por-
que você não via nenhum movimento dentro de casa.
Parecia que não havia ninguém. Se chegassem, de re-
pente, dez pessoas para jantar, você não via nenhum
movimento. Na hora do jantar, estavam os lugares pos-
tos, comida da melhor qualidade para todo mundo. Era
uma mulher simpática, alegre. O Osvaldo, excelente com-
panheiro, muito inteligente.

Fomos para lá o Magalhães, com a Berenice; o Pieruccetri,
com a Eleonora; e eu, com a Diva. E lá começamos as
conversas de formação de governo. Quem é que tinha
que contemplar, quem não tinha que contemplar, anali-
sando friamente. Ah, Fulano não serve, por isso..., já fez
aquela bobagem... Houve depois inúmeras conversas,
inclusive em Petrópolis, na casa do Afonso Arinos, com o
José Aparecido 24 . Cada um analisava os nomes propos-
tos, inclusive a si próprio. "Acho que não devo ser, por
isso assim, assim. Acho que tem de ser o Pieruccetti, por
isso assim, assim". O Magalhães, calado. O Picruccetti e
o Roberto falavam, e o Magalhães ouvia.

No dia 30 de janeiro, à noite, o Magalhães me telefona.
Ele ia tomar posse no dia 1' de fevereiro". Ele me dis-
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se: "Quero que você chegue aqui amanhã cedo. Eu pre-
ciso de você aqui amanhã". Tive que sair às quatro horas
da manhã, de automóvel, com a família. Naquele tempo,
a viagem era longa. Cheguei, fui para lá e fiquei ajudan-
do a atender gente. Ele me disse: "Eu queria que você
fosse convidar o Ribeiro Pena". Então fui convidar o Ri-
beiro Pena para secretário da Viação.

SB - O nome dele tinha sido ventilado nessas conversas
anteriores?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Fui à casa dele.
Ele aceitou o convite. Voltei e, quando eram mais ou
menos 11 horas da noite, falei: "Magalhães, você me
desculpe, mas eu acordei às três horas da manhã e saí às
quatro. Não posso ficar aqui até amanhã. Vou embora".
"Não, senhor, você fica aí, que vou falar com você ago-
ra". Aí me chamou.

HA - Mas por que o Ribeiro Pena foi escolhido?

OSCAR CORRÊA - Porque o Magalhães, evidente men-
te, queria dar uma compensação a quem tinha, de certa
maneira, auxiliado na campanha dele. O Ribeiro Pena,
com a candidatura dele, possibilitou a vitória. Era uma
forma de retribuir a ele e ao grupo do Alkmin.

SB - Qual foi a reação de Ribeiro Pena?

OSCAR CORRÊA - Recebeu muito bem. Aceitou na
hora. Não teve nenhuma complicação. Pode ser até que
já tivesse havido conversa antes, que eu tenha sido ape-
nas o emissário formal.

HA - O senhor chegou a ter conversas com Magalhães
Pinto sobre negociações anteriores com Ribeiro Pena?
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OSCAR CORRÊA - Não. Não me lembro de ter havido
nenhuma negociação com o ele. Então, o Magalhães me
chamou e disse: "Oscar, você tem que ser meu secretá-
rio". Falei: "Não posso ser seu secretário. Sou um ho-
mem pobre; como deputado, ganho 240 mil cruzeiros
(acho que eram 240 ou 360); como secretário, vou ga-
nhar 30. Não tenho como sobreviver com 30 mil cruzei-
ros". Ele disse: "O problema é seu. Eu não tenho nada
com isso. Fica feio para mim se você não for meu secre-
tário. Tendo sido chefe da minha campanha, você não
pode deixar de ser meu secretário". Falei: "Não, fica feio
se você não convidar o Bilac Pinto para ser seu secretário
de Finanças". "Por quê?" "Porque o Carlos Lacerda aca-
bou de anunciar que vai convidá-lo para secretário de
Concessões". Era uma pasta que o Carlos iria criar. "E
não é justo que o Bilac, que foi nosso companheiro, que é
dos melhores homens da UDN, aceite um lugar do Carlos
Lacerda". Com isso eu estava também caindo fora da
Secretaria de Finanças, porque já havia um abaixo-assi-
nado para eu ser nomeado para lá. [risos] E a primeira
vez que conto isso. "Ah, mas ele não aceita". "Se ele não
aceitar, o problema é dele. Você nomeia". O Bilac estava
viajando. "Está bem. Vou nomear o Bilac secretário de
Finanças. Então, você tem que ser meu secretário".
Tem... Não tem... "Vou nomear você secretário de Segu-
rança Pública". Eu falei: "Nunca! Se você me nomear
secretário de Segurança Pública, o primeiro sujeito que
amanhecer morto na rua, fui eu que matei. [risos] Fui eu
que mandei matar".

Tinha acontecido, durante a campanha, um episódio mui-
to engraçado. Quando o Magalhães estava fazendo o pro-
grama de campanha, me pediu sugestões. Coloquei uma
proposta assim: 500 grupos escolares no primeiro ano de
governo. Ele falou: "Oscar, você está louco!" Eu falei:
"Não estou louco não. Você não vai ganhar a eleição. [ri-
sos] Papel aceita tudo. Bota aí: 500 grupos escolares no
primeiro ano de governo". Ele botou. Quando ele disse
que eu tinha que ser secretário, retruquei: "Magalhães,
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você quer cumprir aquela promessa dos 500 grupos esco-
lares?" Ele falou: "Quero". "Bom, então quero ser se-
cretário de Educação". Ele falou: "Então, está nomea-
do. E vou botar o Faria Tavares para secretário de Segu-
rança. Me ajude a segurar o Tavares". Aí fui lá fora:
"Tavares , o Magalhães quer falar com você". "O que é?"
"E um negócio que você não pode recusar". Então, bo-
tou o Faria Tavares na Secretaria de Segurança. Fui es-
colhido secretário de Educação dessa maneira, para fazer
os 500 grupos escolares que eu tinha posto no programa.
Formou-se o gabinete, e tomamos posse, todos, no dia
1". Foi uma cerimônia muito boa, concorrida, etc.

11A - Que perfil o senhor traça do Magalhães Pinto?

OSCAR CORRÊA - O Magalhães é um homem
danadamente inteligente, determinado, sabe o que quer
e faz tudo o que é preciso para chegar aonde quer. E
sério, honesto, trabalhador, firme, incapaz de uma desle-
aldade. Apenas usa processos, normais na vida pública,
dos quais alguns sujeitos podem não gostar, mas que não
têm nada de imoral, nem de antiético. Se acha que é bom
para o Brasil fazer isso assim, assim, se for preciso, ele
faz. Como acontece com o líder em geral. O líder, quan-
do quer fazer alguma coisa que acha que é bom para o
País, passa por cima de quem estiver na frente. Isso acon-
tece com o Magalhães, com o Lacerda... Ele acha que é
ele que pode fazer o bem. Não tenho nenhuma queixa
do Magalhães, ou melhor, as queixas virão depois. Toda
a vida, ele foi muito cordial comigo, me respeitou muito.
Quando fui secretário, ele nunca deixou de fazer tudo o
que propus, como eu propus, na hora em que propus.

HA - O senhor falou da posse. 'lbmou posse com todo o
secretariado...

OSCAR CORRÊA - O secretariado era da melhor cate-
goria. Era secretariado de ministério. Era o Bilac, sccre-
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tário de Finanças; Pieruccetti, do Interior; eu, modéstia à
parte, de Educação; Ribeiro Pena, de Viação...

HA - Da Saúde era o Roberto Ribeiro de Oliveira
Resende, não?

OSCAR CORRÊA - Roberto Resende, que era um gran-
de sujeito, muito bom secretário, e tinha grande vocação
de homem público. Então, era um grande secretariado.
Tanto que disseram, na época, que o secretariado do Ma-
galhães era melhor do que o ministério do .Jânio.

HA - Na Agricultura, o Abel Rafael Pinto',"'

OSCAR CORRÊA - Que era do PRP. Integralista. O PRP
acabou dando apoio ao Magalhães.

HA - Depois foram criadas outras secretarias: Trabalho,
Administração, Governo...

OSCAR CORRÊA - Entrou o Edgar, o Aparecido

11A - Desenvolvimento Econômico...

OSCAR CORRÊA - Desenvolvimento Econômico, Pau-
lo Camilo 252 . O Magalhães deu aos secretários a mais
absoluta liberdade. A situação do Estado não era boa, o
Bilac começou a botar ordem na casa, de modo que o
nosso problema era arranjar verba com o Bilac.

Quando entrei para a Secretaria, eu tinha logo o seguinte
problema: os 500 grupos escolares. Então, começamos a
examinar como seriam esses 500 grupos. Eu queria que
fossem de alvenaria, mas o Ribeiro Pena achou que, se
fossem de alvenaria, não dava para fazerem um ano. Então
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surgiu a tese do pré-moldado. Eu não podia entrar nessa
discussão, porque ela não era própria da Secretaria de Edu-
cação, mas da Secretaria de Viação e Obras Públicas. En-
tão, o Ribeiro Pena é que examinou e chegou à conclu-
são de que seriam aqueles de ferro. A estrutura de ferro.
Ficou resolvido que faríamos os 500 grupos em pré-mol-
dados de ferro, quatro salas para cada grupo e a diretoria.

Com isso iríamos, pelo menos, duplicar a matrícula, por-
que iríamos fazer três turnos. Se cada turma tem 40 alu-
nos, em quatro salas são 160. Em três turnos, são 480.
Desde o tempo de Antônio Carlos, Bernardes e Meio
Viana, praticamente não se fazia grupo escolar em Minas
Gerais. Parece que o Benedito fez 12 grupos. Eu, sem
querer, fiz uma jogada boa. "Faremos grupos escolares
em todos os municípios que fornecerem o terreno e o
alicerce. Quando o município não puder dar o alicerce,
nós o faremos, mas pelo menos o terreno tem de ser de
graça". Desde logo comecei a escolher alguns municípi-
os. Critério: onde não há grupo escolar, ou onde há um
grupo escolar e precisa-se de mais de um. Em pouco tem-
po, os 500 grupos foram distribuídos.

Agora vou falar de uma das figuras mais controvertidas
da vida mineira: Antônio Luciano. Deus lhe fale n'alma,
não tinha muito boa fama em Minas Gerais, pelo contrá-
rio. Não tenho nada com a fama de dom-juan dele. Um
companheiro nosso tinha um depósito no Banco Financial,
cujo dono era o Luciano. Quando o banco faliu, a lei de-
clarava que ele era responsável pelos depósitos até 100
mil cruzeiros (acho que era isso). E essa pessoa tinha lá 2
milhões de cruzeiros. Então rue procurou. Eu era advo-
gado, já era deputado estadual. Falei: "Vamos conversar
com o Luciano". Não o conhecia. Ele me atendeu, eu
lhe disse: "Dr. Luciano, nós estamos aqui porque o Fula-
no tem um depósito de 2 milhões de cruzeiros no seu
banco e o senhor só quer pagar 100 mil cruzeiros". Ele
falou: "Pago o que a lei manda". "Bom, até aí tudo muito
bem. Acontece que o senhor é um homem de posses, o
senhor tem dinheiro, propriedades, de modo cine pode
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responder por enriquecimento ilícito com um milhão e
novecentos que o senhor não quer pagar a ele". Ele dis-
se: "O senhor está me ameaçando?" Falei: "Não, por
enquanto estou advertindo, porque não é justo que o se-
nhor pague 100 mil cruzeiros quando todo mundo sabe
que o senhor pode perfeitamente pagar todos os depósi-
tos, porque a sua fortuna é muito superior ao que o banco
está devendo". Ele disse: "E por isso mesmo que quero
me eleger deputado: para defender os meus interesses".
Respondi-lhe: "O senhor não está pedindo conselho, mas,
se quer defender os seus interesses, não se eleja deputa-
do. Não fica bem o senhor se eleger para defender inte-
resses que nãÓ os do povo. O senhor pode até votar em
deputados que defendam interesses que o senhor defen-
da. Isso é um problema seu". Ele disse: "Isso é uma boa
idéia". Esse meu cliente depois fez acordo com ele, que
deu uns lotes em pagamento. Nunca mais vi o Luciano.

Passam-se os anos, eu estava na Secretaria, no programa
dos 500 grupos escolares, quando chegou o Nílson
Gontijo 253 , com aquele jeito dele: "O, Oscar, lá na
Cachoeirinha estamos precisando de um grupo, mas não
há terreno lá. Só tem terreno do Luciano. E o nosso di-
nheiro não dá nem para pagar a escritura". Liguei para o
Luciano, ele me atendeu imediatamente: "Pois não, se-
cretário, como vai o senhor?" Eu disse: "Tudo bem. Dr.
Luciano, passa-se isso, isso e isso. A Secretaria não pode
comprar terreno. Como o programa foi lançado, nós faze-
mos o grupo só se for doado o terreno". Ele disse: "O
senhor está autorizado a fazer grupo em qualquer lugar
onde eu tenha terreno. Em um, dois, três, quatro ou mais
lotes. Pode mandar para cá alguém do cartório, que eu
passo a escritura e pago a despesa". Falei: "Dr. Luciano,
fico profundamente desvanecido com isso, até comovido
com a sua..." "Não senhor, pode fazer. E não é um só
não, pode fazer na hora em que o senhor quiser". Foram
dados três lotes na Cachoeirinha. O Luciano assinou e
pagou a escritura. Tempos depois, vem outro sujeito di-
zendo que se precisava de grupo cm outro lugar, com
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Quando o ato era de livre escolha do
secretário, usava o critério partidário
udenista. Quando o ato era vinculado,

obedecia à lei. Então, o meu negócio era o
seguinte: nomear professora só podia ser por

concurso. Agora, é livre a nomeação para
servente? Tem uma do PSD e

uma da UDN. Por que vou nomear a do
PSD?Sob esse aspecto, éclaro que eu

atendia à indicação partidária.
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lote do Luciano. Então, liguei para ele. Ele disse: "Se-
cretário, eu já lhe disse que não precisa nem me telefo-
nar. E só dizer que o senhor mandou passar a escritura..."
Ele acabou me dando três lugares para três grupos esco-
lares, por volta de nove, dez ou onze lotes, em Belo Ho-
rizonte. No dia da inauguração, convidei o Luciano. Ele
foi e disse ao Magalhães: "Eu vim cá em consideração ao
seu secretário de Educação". Fiquei profundamente agra-
decido ao Luciano, e ele, a mim, pelo que eu lhe tinha
dito antes.

Isso não parou aí. Quando fui candidato a governador do
Estado, resolvi fazer uma campanha relâmpago na UDN.
Fui à Líder e contratei uma viagem num avião pequeno
durante um mês. Eu pretendia tomar café num lugar, al-
moçar noutro, jantar noutro e dormir noutro. Sei que, com
isso, eu ia gastar uns quatro meses de mandato. O Orlando
Vaz, que é amigo do Luciano, soube disso e falou com
ele. Então o Luciano me telefonou: "Quero colocar um
avião à sua disposição". "Dr. Luciano, agradeço muito ao
senhor, mas não quero receber nenhum favor, porque, se
eu for eleito governador, não sei se vou poder retribuir".
"Mas eu não quero nenhuma retribuição do senhor. Faço
questão". Falei: "Não aceito". Ele retrucou: "Além do
mais, se o senhor for no avião da Líder, vai morrer. O
avião da Líder tem a bequilha na frente. No primeiro
obstáculo que ele encontrar num desses campos em que
o senhor vai descer, ele vai dar um cavalo-de-pau, e o
senhor vai morrer. O meu tem a bequilha atrás. Não há
nenhum perigo". Falei: "Não, agradeço muito". Fui en-
tão fazer a primeira viagem, a Santa Rita do Sapucaí.
Quando desci no campo de Santa Rita, estava lá o avião
do Luciano. Disseram-me: "O Luciano mandou dizer ao
senhor o seguinte: o senhor paga o piloto e a gasolina,
ele empresta o avião". Achei que já era demais. Então fiz
a minha campanha no avião do Luciano. Paguei a gasoli-
na e o piloto. E foi a sorte, porque desci em milharal, em
mandiocal... Se fosse com a bequilha na frente, o avião
capotava. Como a hequilha era atrás, as rodas da frente
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são as grandes. Elas têm muito mais estabilidade, e a pró-
pria hélice vai cortando, abrindo caminho.

Então, fiquei muito amigo do Luciano. Fui depois advo-
gado dele, quando desapropriaram o seu terreno na Uni-
versidade. Foi um furto. Desapropriaram o terreno, e o
dinheiro que ele recebeu em pagamento não dava para
comprar um lote. Ele virou para mim e disse: "Oscar, diga
a eles que, se quiserem, eles me dão um lote em vez de
me pagarem. Basta me dar um lote". Porque foi toda a
cidade universitária da Pampulha. Fiquei amigo dele, mas
não houve nenhum favor pessoal, a não ser esse. Quando
ele adoeceu, depois, fui visitá-lo. Eu era ministro da Jus-
tiça. Ele estava morando numa casa no Barro Preto. Es-
tava passando muito mal e, quando me recebeu, ficou
numa alegria imensa. Eu tinha por ele, e ele tinha por
mim, muito apreço. Como homem público, ele prestou à
população esse benefício, ao possibilitar a construção de
grupos escolares. E uma justiça que eu clrlcria fazer.

HA - Em um discurso que fez na Câmara, o senhor leu
um relatório, prestando contas, que entregou ao Dr. José
de Faria Tavares, seu sucessor na Secretaria de Educa-
ção. Nesse relatório, o senhor menciona medidas que vi-
savam ampliar o número de matrículas: implantação de
três turnos, o rodízio, o zoneamento em Belo Horizonte,
a construção de novas escolas, etc. Menciona também
que houve reações às medidas adotadas. Que reações fo-
ram essas?

OSCAR CORRÊA - Quando entrei para a Secretaria, eu
disse que em pouco tempo não haveria fila para matrícula
de aluno. Eu ia dar matrícula para todo mundo. Acontece
que, em Belo Horizonte, todo mundo queria matricular o
filho no Instituto de Educação, que era considerado o
melhor grupo escolar local. A primeira coisa que fiz foi
melhorar o nível do Pandiá Calógeras, do Rio Branco, do
Afonso Pena. Eram uns quatro ou cinco grupos que ele-
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vei de grau e nos quais se introduziram novas técnicas,
para melhorar o ensino, para não ficar só o Instituto de
Educação.

Outra medida que tomei foi ampliar o número de vagas
no Instituto de Educação, de 40 para 80. Houve uma re-
ação muito grande, muito engraçada, da diretora do Insti-
tuto, Da. Alda Lodi. Era uma grande figura, uma mulher
da maior competência. Quando falei que queria aumen-
tar o número de vagas no Instituto, ela me disse: "Secre-
tário, eu sou contra, porque o senhor vai baixar o nível".
Falei: "Respeito muito o seu ponto de vista, mas quero
passar para 80". Ela disse: "Mas eu sou contra!" Falei:
"Eu quero passar para 80. A senhora vai passar..." "Eu
peço demissão!" "A senhora não pede demissão, porque
eu não dou. A senhora faz a experiência: se der errado,
eu voltarei atrás. A senhora ganha. Se não der errado, a
senhora continua". Depois de dois ou três meses que ela
havia ampliado o número de vagas para 80, ela me procu-
rou: "Secretário, está acontecendo uma coisa absoluta-
mente imprevisível. As que passaram em último lugar
estão se mostrando melhores do que as outras, porque
estão trabalhando muito mais, para mostrar que são capa-
zes. De modo que o senhor tem toda razão, e as 80 estão
aprovadas".

513 - Isso era para formar professora de primeiro grau?

OSCAR CORRÊA - Não, para formar professoras técni-
cas de educação. Outro caso interessante foi o do Con-
servatório de Música de Montes Claros. A Marina Lorenzo
Fernandez é filha do Maestro Oscar Lorenzo Fernandez.
Hoje é sogra da minha filha, mas nessa época era apenas
nossa amiga. Ela me pediu um conservatório de música
para Montes Claros. Mandei o pedido para o Departa-
mento de Ensino Secundário, que estava sob a chefia do
Bolivar Tinoco Mineiro. Era uma grande figura o Bolivar.
Mandei analisar o pedido, e veio um parecer contra, di-
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zendo que já havia sido tentado em outras cidades, de
muito maior tradição cultural, como Diamantina e São João
dei-Rei, e tinha fracassado. Dei o seguinte despacho:
"Respeito as razões do departamento, mas trata-se de
uma decisão política, que eu tomo. Faça-se. Oscar Corrêa".
Aí o Bolivar pediu demissão. Eu lhe disse: "Não dou de-
missão. Você deu o parecer contrário, é sua obrigação.
Eu, politicamente, mandei fazer. De duas, uma: ou dá
certo e ficamos bem, eu porque mandei fazer, e você
porque deu parecer contrário; ou dá errado e você fica
bem, porque deu parecer contrário, e eu fico mal, porque
tomei uma decisão política". O Conservatório de Música
foi a melhor coisa já feita em Montes Claros, porque a
Marina implantou lá cursos não só de música, mas de da-
tilografia, estenografia... tudo quanto era curso. Pratica-
mente toda a cidade foi matriculada no Conservatório de
Música, que até hoje é uma grande instituição.

O negócio do zoneamento foi outra experiência muito
engraçada. Todo mundo queria matricular os filhos no Ins-
tituto de Educação. Uma das coisas piores era o sujeito
morar na Cachoeirinha e o seu filho estudar no Rio Bran-
co. Ele tinha que cruzar a cidade toda. Então, estabeleci
o seguinte: cada grupo escolar matriculará aqueles que
moram na região, que vai ser delimitada em torno do gru-
po. Todos os grupos terão igual categoria. E não haverá
filas. Todos os alunos em idade escolar serão matricula-
dos. Eu estava em casa, uma noite, véspera de matrícula,
quando me telefona um jornalista: "Secretário, o senhor
falou que não haveria fila". "Falei". "Então, vá ao Insti-
tuto de Educação, para o senhor ver a fila que está lá".
Peguei um táxi, cheguei ao Instituto e vi que havia uma
fila de gente que ia passar a noite lá para matricular o
filho. Disse ao porteiro: "Chame a diretora, agora". Ele
ligou para a diretora, e eu falei: "A senhora venha com o
marido, por obséquio, porque a senhora não vai sair de
casa sozinha". Isso às 11 horas da noite. "Vamos começar
a matrícula do Instituto". "O senhor está doido?" "Estou
sim, senhora. frisos! Vamos começar a matrícula agora".
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Fui para a fila e disse o seguinte: "Quem tiver direito à
matrícula no Instituto de Educação será matriculado ago-
ra, ou depois. Quem não tiver direito pode ir para casa,
porque não vai se matricular". Quem queria matricular os
filhos no Instituto de Educação? Eram alguns figurões,
inclusive gente que trabalhava no Palácio da Liberdade
e gente até do gabinete do governador.

Então, imediatamente, começou a campanha: "O
zonearnento de Belo Horizonte está dando problemas;
fracasso no zoneamento". Uma vez, viajando do Rio de
janeiro, ou de Brasília, peguei o Diário da Tarde no cami-
nho e li: "Hoje o secretário de Educação deve ser demi-
tido pelo governador Magalhães Pinto, em face do fra-
casso do zoneamento de Belo Horizonte". Li isso no
avião. Não fui à minha casa, passei direto na Secretaria,
peguei os papéis do zoneamento, bati uma carta de de-
missão e fui procurar o Magalhães. Disseram-me: "Ah, o
governador está muito ocupado". "Fala com ele que ele
está muito ocupado, mas eu preciso falar com ele agora!"
Ele me atendeu: "O que é, Oscar?" Falei: "Vim cá pelo
seguinte: estou lendo essa notícia no jornal..." "Não liga
para isso". "Ligo, saiu do seu gabinete. Na hora em que
eu entrava aqui, o oficial de gabinete que me atendeu
me perguntou se eu vinha para me demitir ou para ser
demitido. Eu disse a ele que vinha para me demitir, por-
que ninguém me demitia". Magalhães me disse: "Não
tem nada disso. Você é dono da Secretaria". "Você vai
me ouvir, agora ou nunca! Quero dizer a você por que
quero o zoneamento, por que mantenho o zoneamento,
e me demito em seguida". "Eu não quero ouvir..." "Mas
vai ter que ouvir!" Então, expliquei para o Magalhães.
Ele disse: "Está bem. Agora você pode ir embora". "Eu
me demito". "Não, não se demite. Você mantém o
zoneamento. Você é o secretário de Educação, acha que
deve fazer o zoneamento, faça; o que você fizer, está
feito!" No dia seguinte, saiu assim nos jornais: "Vitorioso
o zoneamento em Belo Horizonte!"

Houve 101 reclamações. E houve a matrícula de não sei
quantos mil alunos. Dessas 101 reclamações, algumas
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eram do Instituto de Educação. Era o pai que já tinha um
filho lá - então, mandei matriculá-lo; era o aluno cuja mãe
trabalhava no Instituto - mandei matriculá-lo; e eram uns
que não tinham direito - não mandei matriculá-los. O
zoneamento foi das grandes coisas que fiz na Secretaria.
Soube que hoje, em Belo Horizonte, faz-se matrícula por
carta, para o grupo escolar da região. Não sei se é verda-
de. Então, quero puxar a brasa para a minha sardinha.

Há uma outra coisa que fiz. Todo princípio de ano era
aquela chuvarada. Aí os prédios dos grupos começavam a
ceder. Então, comprei dez grupos escolares desmontáveis,
de madeira. Quando o grupo começava a dar problema,
montava-se o de madeira, no próprio terreno do que es-
tava ameaçado. E as aulas passavam a ser lá. Por exem-
plo: caiu um grupo escolar de Almenara. Botávamos no
caminhão um grupo de madeira e mandávamos assentá-
lo lá. Com isso conseguimos resolver razoavelmente o
problema.

Agora, dinheiro era o grande problema. E o Uilac não que-
ria dar dinheiro. Eu ia ao Magalhães, e ele dizia: "Você se
entenda com o Bilac. Foi você quem quis nomeá-lo, 7,7-
sos] então se arranje com ele". Fui a Santa Rita do
Sapucaí, uma das minhas primeiras visitas ao interior.
Cheguei lá e vi que o grupo escolar estava caindo. Como
o forro estava caindo, eles fizeram um torniquete. Um
pedaço de pau preso por um arame amarrado no caibro.
Eu disse à diretora: "Na hora em que o caibro quebrar,
onde a senhora vai amarrar o arame?" O caibro estava
podre também. Então falei para o Bilac: "Os grupos da
sua cidade vão ser os primeiros a cair. A desmoralização
vai ser perfeita, porque a terra do secretário das Finanças
não tem dinheiro para consertar grupo escolar. E vou di-
zer que não conserto porque você não mc dá dinheiro".
Então, aí começou o conserto.

Quero falar sobre outra coisa: ginásios. Isso é uma coisa
que ninguém sabe. O Oliveira Brito era o ministro da
Educação de Jânio e tinha sido meu companheiro na Co-
missão de Justiça na Câmara. Ele era presidente da Co-
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missão. Quando fui nomeado secretário da Educação,
recebi um telegrama dele, solicitando que fosse a Brasília.
Cheguei a Brasília, estavam lá também os secretários de
Educação da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul...
era uma meia dúzia. Ele disse: "Quero dar uma ajuda para
ginásios oficiais nas capitais". Ele virou para mim e disse:
"Quantos ginásios oficiais você tem em Belo Horizon-
te?" Eu disse: "Um". Ele falou: "Não, eu estou dizendo
colégios oficiais". Falei: "Um". "Oscar, você não está
entendendo". Falei: "Estou entendendo, Brito, é o Co-
légio Estadual de Belo Horizonte: um, um prédio, um".
"Não é possível: na Bahia são dois; não sei mais onde,
são dois também". "Pois é, lá tem um". Ele falou: "En-
tão, vou te dar 15 milhões de cruzeiros para você fazer
mais um ginásio em Belo Horizonte e 15 milhões para
você fazer mais um no interior".

Cheguei a Belo Horizonte e verifiquei que ia gastar 15
milhões para fazer um prédio muito bonito, mas milhares
de alunos continuariam sem escola. Então chamei o
Roberto Pereira da Silva, que era engenheiro e tinha uma
construtora, e lhe disse: "Faz para mim uma planta, a mais
barata possível, de um ginásio. Ginásio de oito salas, que
seja sólido, com tijolo aparente. Material bom, mas tudo
simples". Ele fez a planta. Ficava em três milhões e tan-
to. Mandei a planta para a Carpe, que nesse tempo era
presidida pelo Paulo Diniz Chagas, um excelente sujei-
to. A Carpe trabalhava bem demais. Se ela fosse fazer a
reforma do Grupo Rio Branco e encontrasse uma colunata
Tônica, ela fazia as outras colunas jônicas; se a colunata
fosse dórica, ela fazia as outras colunas dóricas. Falei:
"Paulo, nós não estamos em condições de fazer colunata
jônica, dórica, nem coisa nenhuma. Você tem que fazer
uma coluna reta, só para sustentar o peso, porque não
damos conta de ficar burilando..." "Ah! mas não é possí-
vel, muda o estilo, etc." Falei: "Vamos fazer de qualquer
maneira". Mandei para lá o projeto do Roberto. Ele dis-
se: "O projeto é bom. Apenas esta parede aqui não pode
ser de meio tijolo, tem que ser de um tijolo. Aqui tem
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que ter um basculante..." Seriam gastos quatro milhões,
mais ou menos, em cada prédio.

Liguei para o Oliveira Brito. Ele disse que ia me dar so-
mente 15 milhões. Não ia dar verba para o prédio do in-
terior. Logo que ele me disse isso, fui à televisão e disse:
"Quero comunicar ao povo mineiro que o ministro Oli-
veira Brito acaba de destinar a Minas Gerais 15 milhões
de cruzeiros para a construção de prédios escolares. Vou
ver o que posso fazer, mas quero desde logo felicitar o
ministro, agradecer..." Dias depois me liga o Oliveira Brito:
"Oscar, não vou poder lhe dar os 15 milhões". Falei: "Ah,
agora você vai dar. Do mesmo jeito que fui à televisão te
elogiar, amanhã vou dizer assim: aquele canalha do Oli-
veira Brito, aquele sem-palavra do Oliveira Brito me te-
lefonou ontem para dizer que não vai dar os 15 milhões.
Vocês fiquem sabendo que ele é um canalha, um pilantra,
um salafrário". [risos] Ele falou: "Não, eu mando os 15
milhões". Falei: "E eu posso fazer o que eu quiser com o
dinheiro?" Ele falou: "Pode. Você vai prestar contas".
Então, mandei fazer os quatro anexos do ginásio, um na
Serra, um no Horto Florestal, um na Sagrada Família e
um na Gameleira, aquele perto do Sara Kubitschek. Aqui-
lo foi feito com quatro milhões de cruzeiros. Ficou fal-
tando um bocadinho, que o José de Faria Tavares com-
pletou depois e inaugurou.

Foi o período de mais trabalho de minha vida, de mais
esforço. Eu levantava às seis horas da manhã, e já tinha
gente na porta pedindo emprego. Quando abri concurso
para servente, numa manhã, abro a porta e vejo uma se-
nhora com um vestido de seda, jóia... Disse-lhe: "Vamos
entrar, faça o favor". "Vim pedir o emprego de serven-
te". "Mas, minha senhora, o emprego de servente é o
mais humilde que há. E para lavar banheiro, para..." "E
porque sou viúva e estou precisando completar o meu
salário". Falei: "Está bem. Então, a senhora entra no con-
curso". Ela entrou no concurso. Não sei se passou. Foi a
época em que todo mundo pôde disputar, afinal de con-
tas, um empreguinho no governo.
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SB - Até então, existia só o Estadual Central, ali na Rua
São Paulo?

OSCAR CORRÊA - Primeiro havia lá no Barro Preto,
onde hoje é o Fórum. Estudei lá. Depois passou para a
São Paulo. Não tinha mais nenhum. Depois criei os qua-
tro anexos.

1-IA - O senhor mencionou que, na construção das novas
escolas, foram estabelecidos critérios, citados inclusive
em seu relatório. E interferência política? Não chegavam
ao senhor pedidos do cabo eleitoral, do deputado ligado
à UDN, ou mesmo do governador, para instalar escolas
aqui e ali?

OSCAR CORRÊA - Houve, houve.

HA - Passando até por cima dos critérios que o senhor
estabeleceu?

OSCAR CORRÊA - Por cima dos critérios, não. Houve
o critério inicial, que era fazer grupo onde não havia, ou
construir onde havia alunos sem escola. Esse critério foi
obedecido. E claro que, depois, havendo ai uno, você podia
alterar um potico

SB - A exigência do terreno...

OSCAR CORRÊA - A exigência do terreno foi mantida.
Não compramos nenhum terreno. Todos foram doados.
Agora, é claro, tem o seguinte: você vai colocar um gru-
po escolar no distrito de José Pereira. Chega o prefeito
local, que é da UDN, e diz: "Não bota no José Pereira
não. Bota no Manuel Joaquim". Claro que vou atender
ao prefeito local, que, além do mais, é da UDN e conhe-
ce melhor a situação do que eu. Então, é possível que
tenha havido interferência.
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1-IA - Mesmo contrariando estudos técnicos?

OSCAR CORRÊA - Não houve tempo para estudo téc-
nico de cada localização. Quem fez a distribuição fui eu.
Quero assumir essa responsabilidade. Onde foi posto um
grupo, fui eu que pus. E onde não foi posto, fui eu que
não pus. Agora, em nenhum lugar colocou-se um grupo
sem necessidade.

Outra providência que tomei, que me parece da maior
importância, foi baixar uma portaria louca: onde houver
40 alunos em idade escolar e uma sala disponível, a Se-
cretaria nomeia professora e aluga a sala. Em muito lugar
não havia escola. O que se fazia? Numa fazenda, havia
40, 50, 60 meninos: chamava-se uma professora, de pre-
ferência concursada (se não houvesse concursada, a leiga
era submetida a um teste), e ela passava a lecionar. O
próprio dono da fazenda tinha um quarto grande. Eu pa-
gava o aluguel da sala. Com isso, eu passava uma vez por
mês num salão, na Secretaria, para pôr o visto nos contra-
tos de sala de aluguel. Eu ficava a manhã inteira rubri-
cando contratos. Até que vi que era uma loucura, porque
eu não sabia o que estava assinando: um sujeito ia colo-
cando os papéis na minha frente, e eu os ia rubricando.
Então, passei essa incumbência para o diretor do Depar-
tamento de Ensino Primário. O número de matrículas
aumentou também porque alugávamos salas onde houves-
se menino em idade escolar comprovadamente. O sujeito
tinha que atestar, a Secretaria mandava verificar, etc.

Em síntese, tudo o que podia ser feito, nessa matéria, foi
feito, e o Magalhães foi primoroso. Eu me lembro de que,
quando entrei para a Secretaria, todos os cargos eram ocu-
pados por perrernistas e pessedistas, porque o PR era o
dono da Secretaria no tempo dos governos pessedistas.
Mesmo no tempo do Mílton, a Secretaria era do PR. Era
Mário Brant254 , Abgar Renault... Então, pensei: "Tenho
lie mudar esse esquema, senão não vou mandar nada".
Eu costumava dizer que, se chegava um pedido de um
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deputado da UDN e eu punha "defiro", quando ele saía
do meu gabinete, passava a ser "defiro, em termos"; fri-
sos] quando passava para a outra sala, "defiro, em ter-
mos, de acordo com a lei"; para a outra sala, "defiro, em
termos, de acordo com a lei, se for possível"; e, final-
mente, "se for possível, de acordo com o PR". Porque
era tudo PR. Então, o que fiz? Logo que entrei, lavrei 99
atos de mudança na Secretaria. Chamei o Wilson Cha-
ves 255 , que era meu chefe de gabinete, o Orlando Vaz e o
Adalberto Ferreira Viana Filho - meu colega de turma -,
que eram meus oficiais de gabinete, e lhes disse: "Vocês
façam um levantamento da Secretaria, uma sondagem, e
depois vamos resolver". Aqueles que não podia demitir,
mudava de lugar. Tirava o chefe do Departamento de
Ensino Superior e o passava para o de Ensino Primário.
Tirava o do Ensino Primário e o passava para o de Ensino
Médio; tirava o do Ensino Médio e o passava para o de
Ensino Superior; tirava o do Administrativo e o passava
para o de Pessoal; tirava o do Pessoal e o passava para o
Administrativo... Eu tirava o sujeito do lugar onde ele já
tinha criado o ninho de cobra dele. Com isso, desmontei,
cm parte, a máquina.

SB - O senhor transferia, também, de cidade?

OSCAR CORRÊA - Não, isso não. Vou chegar lá. Estou
me referindo só ao pessoal da Secretaria, da administra-
ção de Belo Horizonte. Eu me lembro de que, quando
levei a proposta para o Magalhães, ele me falou: "Não
sei se esse é o melhor processo, mas eu não tenho nada
com isso. Você é que é o secretário, você que agüente!"
E assinou os 99 atos. No dia seguinte, saíram publicados,
houve aquela rebelião total.

1-IA - O senhor não comunicou essas mudanças a nin-
guém, elas foram de surpresa...
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OSCAR CORRÊA - Costumo dizer o seguinte: quando
estou com o pau na mão, bato em quem acho que devo
bater. E o sujeito reclame. Não aviso que vou bater. Se
tenho o poder, eu uso. Se acho que tenho que fazer, faço.
Quem achar ruim reclame ao superior, ou ao bispo. [ri-
sos] No dia seguinte, houve uma gritaria danada, e foram
ao Ciro MacieF 56 , que era meu antecessor: "O senhor
não acha que é um absurdo o que o Oscar Corrêa fez?"
"Não. Ele fez o que tive vontade de fazer e o Bias no
deixou". Aí, calou todo mundo.

Havia dois problemas graves: o das técnicas - diretoras
de grupo - e o das professoras de nomeação por critério
político. Então, estabelecemos o seguinte: a nomeação
de professora deve ser feita por ordem rigorosa de con-
curso. Enquanto a primeira colocada não for nomeada,
não se nomeia a segunda. Já no tempo do Mílton era as-
sim, e no tempo do Magalhães foi assim. Quando veio o
negócio das técnicas, eu não estava bem atento a isso.
Um dia chega um deputado da UDN - a primeira letra do
nome dele é Bonifácio de Andrada 257 - [risos] e me pede
para remover uma diretora de grupo escolar. E eu, que
não estava atento, defiro o pedido. Então, o Biazinho258,
que era meu adversário, mas era meu amigo, me telefo-
nou: "Oscar, você removeu uma técnica". Falei: "Remo-
vi e vou 'desremover' agora mesmo!" No dia seguinte,
saiu o ato tornando sem efeito a remoção. Ela era direto-
ra-técnica, formada no Instituto de Educação. A diretora-
técnica tinha direito ao lugar, a menos que eu nomeasse
outra técnica. Eu tinha nomeado uma que não era. O
Andradinha me disse que era, e não era. Falei: "O,
Biazinho, eu vou ver. Se o Andradinha tiver me tapeado,
vou tornar sem efeito o ato, sem falar com ele". Verifi-
quei. No dia seguinte saiu: "...tornando sem efeito o ato..."
Aí o Andradinha veio reclamar. Respondi: "Você não tem
direito de reclamar, porque me tapeou. Você que se ar-
ranje".

Para nomeação de servente, eu não tinha nenhum crité-
rio legal. As vezes, não tinha concurso, não tinha candi-
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dato, não tinha nada, o chefe político pedia para nomear.
Tenho a impressão de que só houve concurso em Belo
Horizonte. Acho que no interior não houve, porque para
fazer concurso para dois, três lugares... Então, o chefe
falava: "Nomeia o Joaquim, a Maria..." "Perfeitamente".
Por que não? O Joaquim e a Maria vão trabalhar como os
outros. Agora, o cargo que era técnico era técnico. Se eu
tinha obrigação legal, nomeava. Ainda brinquei com o
Andradinha: "Não quero, amanhã, ter que responder a
um mandado de segurança do Biazinho e perder. Só pos-
so nomear a seu favor, Andradinha, até o limite do man-
dado dc segurança, porque nio sou louco".

FIA - E remoção de professoras com base em critério
político?

OSCAR CORRÊA - Não, isso não havia, porque não
havia interesse. Quando a professora é nomeada por con-
curso, você não tem como tirá-la. Fica muito complicado.
Você tem que fazer um inquérito administrativo para
mostrar que a professora não está cumprindo o dever e
está exercendo atividade política. Isso é praticamente
impossível.

HA - Flavia um canal de comunicação entre a Secretaria
de Educação, as delegacias, os corpos docente e discen-
te e os pais?

OSCAR CORRÊA - Não. Pelo que me lembro, eram mui-
to poucas as delegacias. Eu ia muito ao interior para inau-
gurar grupo, fazer conferência, palestra, formatura. Toda
terça-feira, se não me engano, eu dava audiência pública.
Então, havia uma fila de 500 pessoas. Eu ficava em pé
das duas da tarde até as sete, oito horas da noite. Achava
que era uma indelicadeza ficar sentado, principalmente
quando chegava uma senhora. Era o dia da choradeira,
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dos pedidos de toda ordem. Um dia, chegou uma mulher.
Eu havia suspendido a audiência porque viajara. Ela fa-
lou: "Por que não se nomeia um outro secretário? Um
para passear e outro para trabalhar?" /risosj Era obrigató-
rio ir ao interior, havia problemas que só com a minha
presença se resolviam.

Se há uma coisa que sempre tive é a capacidade de deci-
dir na hora. Nunca deixei nada para o dia seguinte. Qual-
quer que seja o problema administrativo que me trouxe-
rem, pergunto: "Quais são as soluções? Quais são as al-
ternativas?" "Esta, esta e esta". "Quais são as conseqü-
ências desta, desta e desta? O que vai acontecer?" O su-
jeito acabava de falar, eu lhe dizia: "Adote esta. Pronto!"
já sei quais são as conseqüências, vou arcar com algumas
delas. Vou escolher a alternativa que me parece mais cô-
moda, mais do meu feitio, e tomo as jrovicléicias. () que
vier depois é conseqüência.

HA - Na compra de mobiliário e material escolar, o se-
nhor mencionou o critério de concorrência pública. Nes-
sa época, havia a atuação de lobistas?

OSCAR CORRÊA - Ah, essa é urna matéria importantís-
sima, da qual eu estava me esquecendo. Eu precisava de
material escolar: cadeira, carteira, etc. Fui ao Bilac e lhe
falei: "Bilac, dá um jeito de fazer essa concorrência logo,
para podermos comprar as carteiras". Ele me respondeu:
"Estou com um problema insolúvel. Não estou podendo
abrir concorrência, porque as concorrências são todas com
vitória prévia, demarcada". "Como?" "Aqui os editais de
concorrência são assim. Estou mandando alterá-los. Exi-
ge-se carteira com, por exemplo, 79,3 cm de tampo por
34,5 cm de largura, pesando 798 g, [risos] com pé de
metal pesando 1,236 kg". O negócio era feito de tal ma-
neira que só determinada firma tinha carteira com essas
especificações. Então, saía uma concorrência pública, mas
sabia-se quem tinha condições de atender. Por isso é que
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demorou um pouco. Esse foi um problema grave, que foi
solucionado, porque o Bilac, tendo sido alertado, desco-
briu o caso em tempo. Então, fez uma concorrência e um
edital Iara valer.

HA - O senhor mencionou também, no relatório, os cor-
tes efetuados na lei orçamentária, pela Assembléia
Legislativa, em relação às verbas para mobiliário, materi-
al escolar, merenda, ensino industrial, ajuda à cantina es-
colar. Qual a razão desses cortes?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Só me lembro de
que, em matéria de merenda, lutei muito. A maior ajuda
da área federal para merenda escolar foi quando eu era
secretário. Eu sustentava a tese de que o aluno ia à esco-
la para comer. Todo mundo hoje fala isso. O aluno ia à
escola porque sabia que lá tinha um prato de comida, uma
sopa. Isso era muito importante, de modo que a merenda
melhorou muito nessa época. Eu me lembro de que, quan-
do já estava saindo da Secretaria, numa tarde de sexta-
feira, me aparece o Wilson Chaves e me diz o seguinte:
"Secretário, que pena nós não podermos entrar numa
concorrência americana, que vai encerrar-se segunda-fei-
ra. já estão concorrendo Espírito Santo, não sei mais que
Estado... para a construção de centros de educação".
Falei: "Por que não podemos concorrer?" Ele falou: "Por-
que o prazo se encerra segunda-feira". "Que dia é hoje?"
"Sexta". "Ah, então há ainda muito tempo. Prepara todo o
material, dizendo quantos grupos escolares estamos fazen-
do..." Era um programa americano de ajuda. Eles iam cons-
truir núcleos educacionais. Esses núcleos continham uma
escola técnica, uma escola de V grau. Eram completos.

SB - Era um concurso?

OSCAR CORRÊA - Era um concurso entre Estados.
Cada um apresentava os planos, mostrava o que estava
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fazendo e o que queria fazer. O Wilson Chaves foi levan-
tar a documentação. Eu saí imediatamente da Secretaria.
Morava na Contorno e, atrás, eu tinha feito um prédio de
dois andares - aquele puxado que a gente faz na casa.
Então, fui lá para a parte de cima do prédio e disse: "Olha,
não atendo ninguém". Fiquei lá em cima, onde tinha uma
máquina de escrever e uma mesa. Quando eu queria fu-
gir, ia para lá, ninguém me encontrava. Entre sexta-feira
à tarde e domingo à noite, fiz o plano completo, dizendo
o que estávamos fazendo, quantos alunos estavam matri-
culados, qual era a nossa pretensão. Juntava as plantas
dos grupos escolares. Mandei o plano para o tal progra-
ma. Na segunda-feira, protocolei o projeto, e Minas ga-
nhou o primeiro lugar. Só que o José de Faria Tavares
entrou e se desinteressou, o Magalhães também se de-
sinteressou, e o negócio foi por água abaixo. Mas fomos
classificados em primeiro lugar porque estávamos dando
exatamente o planejamento do que iríamos fazer. Tínha-
mos a vantagem de estar fazendo um trabalho espetacu-
lar em Minas Gerais. Um governo que está fazendo 500
grupos escolares no seu primeiro ano tem o direito de
pedir, nio?

HA - O senhor menciona também que a Secretaria de
Educação nunca recebeu verbas de convênios estabele-
cidos com o governo federal, bem como as aprovadas flO

Orçamento da União. O senhor afirma que, embora fos-
sem estabelecidos os convênios, essas verbas não chega-
vam...

OSCAR CORRÊA l, em geral, não aparecia o di-
nheiro.

HA - Por que o governo Jânio Quadros e depois o pri-
meiro gabinete parlamentar dirigido por Tancredo Ne-
ves não liberavam essas verbas aprovadas para a Secreta-
ria de Educação?
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OSCAR CORRÊA - É o chamado veto branco. A lei or-
çamentária é uma lei autorizativa. Ela não obriga o go-
verno a pagar. Se ele não quiser pagar e você não tiver
um relacionamento especial... Por exemplo: esse negó-
cio do Oliveira Brito. Por que fui chamado para receber
os 15 milhões? Porque eu era amigo dele. Os outros se-
cretários da Educação não foram chamados. Foram cha-
mados os da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do
Sul, se não me engano, e eu, porque era amigo dele.

HA - Mas o governador Magalhães Pinto não intervinha?

OSCAR CORRÊA - Nessa matéria, quero fazer justiça
ao Niagalhães. Ele deixou tudo por conta dos secretários,
que eram tratados por ele da melhor maneira possível.
Cada um fazia na sua pasta o que queria. E claro que ele
dava a orientação geral. Mas nunca levei para ele um ato
que ele me perguntasse outra coisa a não ser: "Onde é
que eu assino?" Eu é que me sentia na obrigação de di-
zer o que estava fazendo. Ele nunca me perguntou isso.
Inclusive os 99 atos iniciais, ele os assinou em cruz, re-
movendo Fulano para cá, exonerando Beltrano, modifi-
cando... Ele assinou todas as alterações sem me pedir um
esclarecimento.

HA - O senhor também mencionou no relatório a elabo-
ração de nova legislação para a educação...

OSCAR CORRÊA - Fizemos um código de ensino pri-
mário.

FIA - Por sinal, o Decreto 6.465, de dezembro de 1961,
coibiu os abusos conhecidos no ensino rural e permitiu
uma atuação mais segura do Estado. O Decreto 6.564,
de maio de 1962, impunha aos municípios o eurnprimcn-
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to das obrigações legais relativas ao ensino rural. E a nova
estrutura do ensino passou a vigorar com a promulgação
do código primário, Lei 2.610, de janeiro de 1962. Por
que parcela significativa dessa nova legislação foi feita
por decreto?

OSCAR CORRÊA - Naquele tempo, acho que isso era
normal. A matéria aí é administrativa, não depende de
autorização legal. Tenho a impressão de que havia urna
autorização legal genérica.

HA - Não era questão de dificuldades com a Assembléia?

OSCAR CORRÊA - Não, não havia dificuldade com a
Assembléia. Aliás, quero dizer o seguinte: sempre tive
apoio da UDN, até que - aí é outro problema - comecei
a crescer. Desculpem-me a imodéstia. Eu ia à televisão
sempre que me chamavam para participar de algum pro-
grama. Sempre fui razoável em televisão. Sempre falei o
que penso e, quando é preciso dar uma resposta mais dura,
eu dou; quando é preciso responder, respondo; concor-
dar, concordo; discordar, discordo. Não mudo porque es-
tou na televisão, fico natural. O certo é que tinha unia
boa posição. Além disso, tinha participado muito da cam-
panha na televisão, de modo que comecei a surgir como
um possível sucessor do Magalhães Pinto. Aí o negócio
começou a se complicar na Assembléia, por parte da
UDN. Alguns companheiros que queriam ser candidatos
a governador e viam que o secretário da Educação esta-
va crescendo muito começaram o trabalho de solapá-lo
junto ao Magalhães ou, pelo menos, junto ao Palácio. Ain-
da que o Magalhães não desse ouvidos, alguns de seus
auxiliares davam. Então começou uma campanha de al-
guns elementos da UDN contra mim. Dentro da própria
IJDN, dentro da Assembléia.

HA - O senhor poderia dizer quem foram?
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OSCAR CORRÊA - Não, prefiro não falar. Quase todos
estão mortos. Costumo dizer que quem não faz acordo
comigo morre. Não estou dizendo que por isso eles iriam
morrer logo. Alguns, depois, voltaram a ser meus amigos.
Em fins de 61, atendendo a um convite, fui à Alemanha.
Foi uma visita excelente. Quando saí, disse ao Magalhães:

até muito bom que eu vá à Alemanha porque, neste
ínterim, você vai pensando no meu substituto, se quando
eu voltar meu lugar já não estiver tomado pelos meus
ilListres companheiros de partido". Alguns sujeitos a quem
eu havia servido em tudo, alguns colegas a quem tinha
dado tudo o que foi possível, eram os que mais estavam
começando a criar problema. Então, ele disse: "Você pode
ir sossegado porque vai como secretário e volta como se-
cretário". "Não estou preocupado com isso. O meu ga-
nha-pão está assegurado". Eu era deputado e podia vol-
tar. Quando voltei, tinha havido, de fato, um movimento
para me substituir, e o Magalhães foi cem por cento leal
comigo. Ele disse: "Eu não substituiria o Oscar em hipó-
tese alguma, menos ainda na ausência dele. Vocês vão a
ele". Quando cheguei, ele disse: "Oscar, você está tra-
tando bem demais os nossos companheiros da UDN. Pre-
cisa dar neles umas bordoadas. Eles não merecem o tra-
tamento que você está lhes dando. Enquanto você esta-
va viajando, tudo o que foi possível fazer contra você,
fizeram aqui, comigo". Eu não liguei para isso, sabia que
iria me desincompatibilizar daí a pouco tempo, em maio
ou junho. Então agüentei, mas já se começava aí uma
campanha contra mim. E essa campanha engrossou quan-
do me desincompatibilizei e fui tentar a reeleição. A cam-
panha para minha reeleição, em 1962, foi a mais difícil
que enfrentei. Eu era combatido por elementos dentro
do Palácio da Liberdade e por homens da UDN - alguns
estão vivos por aí -' que diziam que falavam em nome do
Magalhães, embora isso não fosse verdade. Eu chegava
a um núcleo eleitoral para pedir voto. No dia seguinte,
um desses sujeitos chegava lá para dizer para não votar
cm mim, que o Magalhães não queria isso, e pedia que
votasse nele ou em outro.
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TIA - O senhor falou, em seu relatório, que o Decreto
6.465 foi elaborado em razão dos abusos cometidos no
ensino rural. O senhor se lembra desse decreto?

OSCAR CORRÊA - Isso, em geral, era preparado pelo
Departamento de Ensino Primário. A gente revia e dis-
cutia a matéria com o Wilson Chaves, que era muito en-
tendido nisso, e, com a experiência do pessoal da Secre-
taria, que era competente, eu supervisionava e dava a
palavra final. O Decreto 6.564 impunha ao município o
cumprimento de obrigações legais em relação ao ensino
rural, inclusive a utilização de 20% da verba municipal
para a educação.

HA - Os prefeitos não chegaram a reagir a essa
obrigatoriedade de aplicação do dinheiro?

OSCAR CORRÊA - Não. Nós conhecemos como é Mi-
nas Gerais, não? O sujeito não reage e não faz. frisos]
Ninguém reage. Botou 20%, ele emprega 14, 15, 10, 12%
e diz que não pôde empregar 20% porque não teve jeito.
Ou não precisou. Ele não ia jogar dinheiro fora só para
servir ao texto da lei. "Como é que eu vou gastar 20% se
só preciso gastar 14%? Todo mundo lá está na escola. A
meninada está toda aprendendo. Está tudo uma beleza!"
frisos/

H:\ - A Secretaria da lducação contava com 51,9c/c de
todo o pessoal administrativo do Estado...

OSCAR CORRÊA - Eu costumava dizer que tinha
que tomar conta de 40 mil professoras, fora os acom-
p a n h antes.

1-IA - Como foi a experiência de administrar 51,9% do
pessoal do Estado?
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OSCAR CORRÊA - A coisa mais difícil do mundo. Foi o
período mais difícil da minha vida. Trabalhava dia e noite
para dar conta da Secretaria. Atendia a muitas pessoas -
era obrigado a atendê-las. Em Minas Gerais, naquela épo-
ca, a única coisa que o sujeito podia fazer era nomear
delegado de polícia e professora. Depois veio servente,
porteiro, delegado escolar. Em síntese, quem tinha no-
meação para fazer - a não ser a Secretaria da Segurança
Pública, que nomeava delegado - era eu. Então, era na-
tural que houvesse uma corrida violenta para a Secretaria
da Educação. Agora, é claro que eu atendia aos critérios
políticos. As nomeações que não eram legais, determina-
das por lei, como nos casos dos cargos de professora e
diretora-técnica, obedeciam a critérios políticos, como no
caso de inspetor de ensino. Aí, o deputado e o chefe local
indicavam na sua zona. Costumavam até indicar na mi-
nha zona. Houve uma vez que um deputado teve a cora-
gem de indicar um inspetor escolar num município meu.
Eu falei: "O, Fulano, você não acha que está meio esqui-
sito? Não acha que nesse município quem manda sou eu?"
"Ah, desculpa, é porque o Fulano me pediu". Então, era
muito complicado, porque era gente demais. E, em favor
de cada professora, havia sempre um, dois, três, quatro
pedidos: o chefe local, o marido, o pai, o irmão, o namo-
rado da professora...

FIA - Em reuniões com professores e em urna conferên-
cia sobre Municipalismo e Educação, da qual participa-
ram membros do Diretório Acadêmico da Faculdade de
Filosofia, Magalhães Pinto, em sua campanha, apresen-
tou uma proposta referente à educação, a qual o senhor
ajudou a elaborar. Confrontando o seu relatório com essa
proposta, vimos que existem alguns tópicos dela que fl()
foram abordados no relatório...

OSCAR CORRÊA - Pode ser que não tenham sido cum-
pridos. Eu fiquei na Secretaria um ano e pouco. Depois
veio o Faria Tavares. Então, houve muito tempo para
fazer o que estava na proposta.
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HA - Mas talvez o senhor tenha notícia de como aconte-
ceram os fatos. O pagamento em dia...

OSCAR CORRÊA - Ah, isso houve. Isso foi cumprido
rigorosamente pelo Magalhães.

HA - Possibilidades de se instituir o salário móvel...

OSCAR CORRÊA - Não houve, porque não havia como.
O salário móvel foi uma tese sustentada pelo Bilac, na
Câmara Federal, com a qual eu não concordei nunca.
Achava impossível, sem (ILI C o resto fosse móvel.

SB - Como seria esse salário móvel?

OSCAR CORRÊA - Você receberia de acordo com a in-
flação. Se a inflação subisse 10%, você ganharia mais 10%.
Só que, no momento em que recebo 10%, o feijão e o
arroz custam 10(7( a mais.

HA - Mas o Bilac, como secretário, não tentou implantá-lo?

OSCAR CORRÊA - Não, como secretário ele esqueceu
o salário móvel. Ficou no salário imóvel. 1,7'scs1

HA - Vinte por cento da arrecadação dos impostos seri-
am destinados ao ensino?

OSCAR CORRÊA - Deve ter sido daí para mais.

1-IA - E a equiparação salarial dos inativos?

OSCAR CORRÊA - Deve ter havido também.
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HA - O senhor considera partidária a sua administração
na Secretaria?

OSCAR CORRÍA - Não. Considero que fiz a adminis-
tração que eu desejei fazer, que pude fazer, obedecendo
à lei, mas servindo ao partido. Não vou dizer que não
servi ao partido. Quando o ato era de livre escolha do
secretário, usava o critério partidário udenista. Quando o
ato era vinculado, obedecia à lei. Então, o meu negócio
era o seguinte: nomear professora só podia ser por con-
curso. Não queria saber se ela se chamava Maria, Joaquina,
se era do PSD, da UDN, do Partido Comunista. Isso não
mc interessava. E a primeira colocada. E diretora, é téc-
nica; a outra não é técnica, então não tem mesmo direito.
Agora, é livre a nomeação para servente? Tem uma do PSD
e urna da UDN. Por que vou nomear a do PSD? Sob esse
aspecto, ? claro que eu atendia à indicação partidária.

1 IA - Em sua gestão, quais foram os maiores desafios e
as maiores decepções que o senhor teve?

OSCAR CORRÊA - A Secretaria era um desafio. A quan-
tidade de gente, de pessoal... Se você aumentasse o salá-
rio de uma professora em um cruzeiro, aumentaria 40 mil
cruzeiros no total. Se aumentasse dez cruzeiros, seriam
400 mil cruzeiros em um mês. Em um orçamento que
está sempre apertado, qualquer aumento pesa, mesmo
dez cruzeiros, que é uma bobagem. Então, o grande de-
safio da Secretaria era a quantidade de pessoal e de enti-
dades (grupos escolares) com que você lidava. Era pro-
fessora, delegado escolar, inspetor escolar e alunos. Eu
costumava brincar com o Magalhães: "Você me trate muito
bem, senão não boto menino na rua com bandeirinha para
você, quando você chegar". frisos!

1 IA - Quais foram os maiores acertos e os maiores erros
lia S tiLi 2,e5tã() como secretário?
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OSCAR CORRÊA - Para falar a verdade, acho que fiz o
melhor que pude, não tenho nenhuma queixa. Nem mes-
mo dos benefícios que fiz a alguns sujeitos que não me-
reciam. Fiz porque achei que devia. Acho que, em maté-
ria de acerto, fui um bom secretário. Pelo menos, dei o
que tinha.

HA - O senhor quer falar mais alguma coisa em relação à
Secretaria?

OSCAR CORRÊA - Só quero dizer que foi o período
mais difícil de minha vida, exatamente pela grandeza do
desafio, que é você ter uma população imensa da qual
não é dono. O governador tem uma população muito maior,
mas ele toma a decisão final. Eu só me dou por feliz por-
que o Magalhães me apoiou em todas as iniciativas que
tomei, embora tenha discordado dele no fim, ou melhor,
na campanha para a sua sucessão como governador, quan-
do ele apoiou o Roberto Resende. Era um direito que
ele tinha, mas nem por isso eu ia ficar satisfeito, não? A
verdade é a seguinte: enquanto fui seu secretário, ele me
deu total apoio.

lIA - Qual era o relacionamento do governador, do go-
verno \Iagalhãcs Pinto com a Assembléia Legislativa?

OSL\R CORRA - Era bom. Não era ruim não.

1-IA - Ele teve dificuldades em passar projetos na Assem-
1)1 é ia?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Não deve ter tido.
Se houvesse alguma coisa, eu saberia. O Magalhães era
muito sabido, muito esperto, muito bom político. E o
Pieruccetti era muito bom secretário, assim como o
Rondon 259 . O nível do secretariado era muito bom. Fa-
cilitava o entendimento. E a Assembléia era boa também.
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HA - Como era a orientação política do governador Ma-
galhães Pinto em relação aos seus adversários,
notadamente o PSD? Era no sentido de reduzir os seus
espaços, enfraquecer as suas bases políticas?

OSCAR CORRÊA - A orientação do governo, evidente-
mente, era no sentido de prestigiar o pessoal da UDN.
Mas não havia preocupação de perseguição política, que
não era feitio do Magalhães. Ele não era de dividir, era
de somar. Além do mais, o Magalhães tinha aspirações
nacionais. Então, ele não queria bater no PSD. Quem batia
mais no PSD era eu. Agora, as nomeações eram
marcadamente da UDN. Delegado de polícia era gente
da UDN, ligada ao esquema político da UDN. Podia ser
do PR, às vezes havia um do PRP local. Tudo era de acor-
do com as combinações locais. Você sabe que, nesse ne-
gócio, varia muito a força municipal. As vezes a UDN
está brigada com o PSD num lugar e entra em acordo
com ele em outro. Então, pode acontecer que você, em
determinado lugar, acabe nomeando um pessedista, a
pedido da UDN. Porque o conjunto local de Minas Ge-
rais não é uma Minas, são várias Minas. Citando o exem-
plo de Itaúna, eu poderia ter lá um acordo com o PR e
nomear um delegado do PR, como poderia ter um acordo
com o PRP, com o PTB, ou com o próprio PSD. Então,
nessa hora, o Magalhães, evidentemente, ficava até mui-
tu satisfeito, porque isso servia como resposta. "Não, o
senhor nomeia. Em tal lugar assim, assim, o delegado é
do PSD!"

1 IA - A propósito, (JUC tratamento o senhor teve cm
1 taúna qtiaic10 foi secretário de lducaço? Houve mui-
tos pedidos?

OSCAR CORRÊA - Fui muito bem tratado, todo mundo
ficou minto feliz. Eu fiz por Itaúna o que tinha que fazer
mesmo. Era reformar os grupos, o que procurei fazer em
todo lugar. Em Itaúna, pus dois grupos escolares em lu-
glrcs que n() tinhan grupo. Em municípios menores eu

517



punha um. Em Belo Horizonte, pus uma meia dúzia, de
acordo com a necessidade de matrícula. A distribuição
dos grupos foi feita de acordo, também, com uma lista
estimativa dos alunos não matriculados em idade escolar.
Tanto que ninguém atacou, não houve nenhum discurso
na Assembléia dizendo que eu havia posto grupo escolar
onde não precisava, ou havia deixado de pôr.

HA - Que balanço o senhor faz do governo \Iagalhies
Pinto?

OSCAR CORRÊA - Acho que foi o melhor governo de
Minas. Depois vem o do Rondon Pacheco. Foram os dois
melhores, desde que me entendo por gente, isto é, des-
de 1933 ou 34, quando comecei a participar da vida pú-
blica, com 12 ou 13 anos. O do Mílton foi muito bom,
mas ele lutou com maiores dificuldades e teve oposição
muito maior. E o Mílton saiu do nada, não? Já o Magalhães
e o Rondon encontraram o Estado mais organizado.

13 C:\ l Í '1' U 1,0

HA - Passemos agora ao governo de Jânio Quadros, cm
1961 também. Houve a composição ministerial, com pre-
sença significativa da UDN: Clemente Mariani, na Fa-
zenda; Afonso Arinos, nas Relações Exteriores; João
Agripino, nas Minas e Energia; etc. Após a eleição de
Jânio Quadros, no dia 29 de abril de 61, a UDN fez sua
13 Convenção, em Recife...

OSCAR CORRÊA - Não estive nessa convenção, por-
que eu estava como secretário.

1 IA - llerhert Icvv foi eleito presidente do partido, su-
cedendo a Magalhães Pinto. O clima era de euforia, com
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presença significativa do partido no ministério do gover-
no Jânio Quadros...

OSCAR CORRÊA - A presença do partido no ministério
estimula muito os companheiros. Dá a impressão de que
a gente está no governo.

HA - Otávio Dulci' e Maria Vitória Bencvides afir-
mam que a UDN, além de não ser consultada, não exer-
cia qualquer controle real sobre a política implementada
por Jânio Quadros...

OSCAR CORRÊA - Em primeiro lugar, o jânio não era
de consultar ninguém para coisa nenhuma. Mas, dentro
de certas coordenadas, os ministros da UDN tinham como
trabalhar e fazer o que eles queriam. Você não vai dizer
que o ministro da Fazenda fazia o que o .Jânio queria.
Ninguém vai dizer que o ministro das Relações Exterio-
res fazia o que o Itamarati não queria. O ministro da Fa-
zenda faz o que é preciso. O presidente da República
sabe tanto quanto ou menos que o ministro da Fazenda.
O ministro das Relações Exteriores faz o que a política
tradicional do Itamarati traça. E, de certa maneira, pode
fazer uma retificação de rumo, mas não pode mudar o
que foi determinado. O Itamarati tem uma linha, que está
seguindo há cem, duzentos anos. Então, não há alteração
Profunda. O ministro das Minas e Energia, o João Agripino,
deu lá o seu tom. Então, acho que a UDN cumpriu, no
governo, a tarefa que tinha ciue cumprir.

LIA - O senhor acha que o jânio, a título de orientação,
Ouviu a UDN?

OSCAR CORRÊA - Quem dá orientação é o presidente
cia República, mas quem decide, em última análise, é o
ministro. E isso os ministros da 1.TDN fizeram. Nem o
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Clemente Mariani, nem o Afonso Arinos, nem o João
Agripino, que eu conheci muito bem, eram pessoas que
precisassem do cargo para fazer o que não quisessem.
Nenhum deles era de abaixar a cabeça para dizer amém
ao Jânio se não estivesse de acordo com a orientação.

HA - Mas Jânio ouvia a direção da UDN?

OSCAR CORRÊA - Ah, não. Aí, não, pelo seguinte:
como é que o Afonso Arinos, dirigindo a política interna-
cional do Brasil, vai ouvir a direção da UDN? Acho que o
presidente da República, no momento em que é eleito,
se desprende dos partidos que o apoiaram. Ele vai fazer
o que é melhor para o País. Costumo dizer que sou
neoliberal. Agora está na moda, não? Continuo neoliberal,
com "nhenhenhém" ou sem "nhenhenhém". Não sou
social-democrata. Tenho birra do social-democrata. Não
tolero comunista, nem socialista. Agora, no momento em
que eu for para o governo, se for preciso deixar o meu
neocapitalismo, meu neoliberalismo, para dar um aperto
estatal, eu dou. Não vou abandonar uma necessidade na-
cional para seguir uma teoria que na hora não dá certo.
Eu vejo o momento, mas tenho a minha convicção ideo-
lógica. E claro que o Estado não vai interferir senão na-
quilo que é da responsabilidade dele, que é educação,
saúde, assistência, transporte, segurança, etc. Se no mo-
mento eu perceber, por exemplo, que a educação não
está de acordo, que tenho que dar um arrocho maior e
estatizar... o Colégio Pedro II, estatizo o Colégio Pedro
II. E daí? Por causa de um preconceito de ordem ideoló-
gica, não posso deixar de tomar uma atitude que é de
interesse do País. Se sou estatizante e verifico que o
estatismo não está dando certo e tem-se que abrir a eco-
nomia, então abro a economia. Mesmo que você tenha
tido, antes de entrar para o governo, uma linha ideológi-
ca, no momento em que vai exercer a Presidência da
República, não pode dizer: "Vou dar com os burros n' água
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e levar o Brasil, mas não saio da minha linha ideológica"
Isso é burrice. Você é presidente da República do Brasil.
Você tem que salvar o Brasil e os brasileiros. Não está lá
para fazer urna pregação ideológica. Não está lá num de-
bate acadêmico, defendendo tese de concurso. Você está
lá para desempenhar uma política, que só pode ser a polí-
tica que convém ao Brasil. Então, o Jânio tinha a orienta-
ção dele, com a qual os ministros estavam mais ou menos
de acordo. Garanto a você que, no momento em que al-
gum deles não estivesse de acordo, falaria com o Jânio, e
pronto. Ou o Jânio voltava atrás ou ele saía. Nenhum deles
precisava do cargo.

FIA - A política de recuperação econômica e combate à
inflação e a política externa independente, implementadas
pelo governo Jânio Quadros, provocaram as maiores di-
vergências dentro e fora do Congresso Nacional. Por
exemplo, Magalhães Pinto exonerou, em 17 de agosto
de 1961, o secretário da Agricultura, o ex-integralista Abel
Rafael Pinto, que era do PRP, pelo fato de ele ter mani-
festado, em entrevista, uma posição contrária às diretri-
zes da política externa independente, implementada por
Quadros. O governador de Minas concordava com as pro-
postas apresentadas pelo presidente Jânio Quadros e ori-
entava a bancada mineira da UDN no sentido de lhe dar
sustentação no Congresso Nacional?

OSCAR CORRÊA - Esse negócio é muito complicado.
O Magalhães queria ser presidente da República. Muito
justamente. Só faltava isso para ele. Então, apoiava o
Jânio porque achava que ele podia ser um sustentáculo
na sua candidatura à Presidência. Mesmo quando o Jânio
deu com o pé na estrada, ele ainda o apoiou. Inclusive,
quando o Jânio voltou de viagem, depois da renúncia, o
Magalhães prestou homenagem a ele. Quando o Jango
assumiu, o Magalhães começou a virar jango. Começou
a adotar uma linha um pouco Jango. Quando o Jânio co-
meçou a virar para a esquerda, o Abel Rafael, que era da
direita, integralista, evidentemente reclamou. E custou

321



No plebiscito, a campanha presidencialista
foi a mais sórdida. Eu me lembro

perfeitamente de que apareceu um quadro
que mostrava depósitos de lixo onde urubus
comiam junto com crianças, catando no lixo

restos de comida. Urubus, crianças,
mendigos... Embaixo, o seguinte letreiro:

"A isto o parlamentarismo levou o Brasil!"
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muito caro ao Magalhães demitir o Abel Rafael. O certo
é que o Magalhães não orientava a bancada. Ele tinha
alguns elementos que o seguiam, mas a bancada, em si,
não era orientada. Eu não recebia orientação do Maga-
lhães, nem o Pedro Aleixo, nem o Gabriel Passos. Podi-
am receber outros elementos mais vinculados ao Maga-
lhães que, de certa maneira, dependiam dele até para a
eleição, que tinham um relacionamento mais íntimo com
ele e eram um pouco da linha ideológica voltada para a
esquerda, que se desenhava como a "Bossa Nova". En-
tão, não havia, propriamente, influência do Magalhães, a
não ser sobre pessoas como o Francelino, o Aparecido, o
Sarney, o Seixas Dória. O Magalhães tinha ajudado a ele-
ger o Seixas Dória governador de Sergipe, como ajudou
o Sarney a ser governador do Maranhão. Ajudou com di-
nheiro e prestígio. O Magalhães falava: "Fulano, dá uma
ajuda ao Seixas". Ele já estava eleito. Na verdade, o
Magalhães não tinha essa força de mandar Fulano votar.
Ele ficou numa posição de chefe nacional, que todo mun-
do respeitava. Todos gostavam muito dele. Tinha o pres-
tígio de ser governador de Minas, mas daí não se pode
dizer que o pessoal o seguisse como líder inconteste. A
não ser um ou outro. Eu, por exemplo. Quando saí da
Secretaria, o Magalhães era, para mim, um companheiro
de partido. Nunca ligou para mim para falar: "Oscar, vota
isso comigo". Ele conhecia a peça. Assim como não liga-
ria nunca para o Bilac Pinto, o Gabriel Passos. Estou me
referindo a Minas Gerais. Esses sujeitos tinham idéias
próprias, não adiantava. O Magalhães não exercia essa
influência. Exercia-a em outros Estados, havia outros ami-
gos dele em outros Estados, a quem ele servia. Tinha o
Banco Nacional, que era uma força que ajudava. Tudo
isso dava a ele um grande prestígio nacional. Mas não é
que ele tivesse um núcleo dentro da UDN mineira que
pudesse controlar na Câmara.

SB - Como era o relacionamento do governador Maga-
lhães Pinto com o presidente Jânio Quadros?



OSCAR CORRÊA - Era bom. O Jânio sabia que o Ma-
galhães era um homem perigoso, que podia dar muito boa
ajuda a ele, e o Magalhães sabia que o Jânio era louco,
também podia dar boa ajuda. frisos!

SB - Como o senhor via o governo Jânio Quadros? Como
se posicionou diante da política econômica e da política
externa adotadas?

OSCAR CORRÊA - Fui a Brasília Lima vez, a convite do
Jânio, para debater o problema da educação, pouco tem-
po antes da renúncia. Cheguei lá, assisti a um seminário,
vi que não ia dar em coisa alguma e vim para Belo Hori-
zonte, cuidar da minha vida. Para mim, a renúncia do Jânio
foi uma grande surpresa.

SB	E quanto à política externa?

OSCAR CORRÊA - Era contra. Aquele negócio de Che
Guevara, Cuba... Totalmente contra. Aquilo para mim era
papagaiada. Era demagogia de "baixa extração".

1-IA - E a posição do Afonso Arinos, como membro da
UDN e ministro das Relações Exteriores?

OSCAR CORRÊA - O Afonso achou que isso era uma
forma de chamar a atenção para o Brasil, para a liderança
do Terceiro Mundo. Ele deve ter pensado que o Brasil
seria o líder das nações emergentes do Terceiro Mundo.
Deve ter sido isso o que o Jânio botou na cabeça dele. O
Brasil seria a força poderosa da América Latina, de certa
maneira contrabalançando a força dos Estados Unidos.

HA - E a política de recuperação econômica e de com-
bate à inflação?
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OSCAR CORRÊA - Eu não devia estar contra não. Nias
também não estava de acordo com aquele negócio de
proibir briga de galo, biquíni, aquelas bobagens. Quanto
aos bilhetinhos, havia uns bons, outros muito fracos, que
eu faria melhores. //sos]

1-IA De acordo com estudos, o presidente Jânio Qua-
dros destacava-se por realizar um governo antipolítico,
anupartidário e de culto à autoridade. O senhor concorda
com essas afirmações?

OSCAR CORRÊA - Não. O Jânio não era impopular,
pelo contrário. Ele atuava fora dos processos normais.
Tinha os seus métodos de conquistar popularidade. Ele
nio se elegeu na base dos processos normais, do que nós
chamamos hoje de Ibope. Ele se elegeu como? Cheio de
caspa, sentado no meio da rua, fingindo de pobre, de
mendigo, fazendo demagogia, comendo em comício. Ou
seja, fazendo coisas que, normalmente, não fazíamos, que
os populistas da época não faziam. Isso não é antipolítico
E um processo dele. Ele achava que daquele jeito tinha
se dado bem, tinha chegado a ser presidente da Repúbli-
ca. Por que iria mudar? Mudassem os outros. Ele não era
convencional. Qual era o processo dele? Falar, por exem-
plo, contra briga de galo. Ele achava que isso dava voto.
Achava que declarar a proibição de biquíni dava voto.
Aquele negócio de fingir pureza de costumes, que nós
sabíamos que não era a linha dele, pois ele era
esquisitíssimo sob alguns aspectos. Contam histórias muito
estranhas dele, com respeito aos contatos com as mulhe-
res. [risos] Então, não tem nada a ver uma coisa com ou-
tra. O processo dele era esse, ele fazia uma coisa e apa-
rentava outra. Não digo que fosse bom ou ruim, político
Oii não político.

HA - Era antipartidário
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OSCAR CORRÊA - Ah, ele não era homem de partido.
Era dos tais: "E bom para mim? O partido que se lixe".
Para nós todos, se o partido não quer alguma coisa, você
não faz, ou então rompe com ele. O Jânio, não: "Não
quero saber se o partido quer. Eu quero. Se eu quero, a
minha vontade prevalece. E isto. Está acabado. Eu sou o
presidente!"

11A - E culto à autoridade?

OSCAR CORRÊA - Isto eu acho muito bom. Acho que
quem é autoridade tem que usar a autoridade. Evidente-
mente, você não vai desbordar num culto à autoridade. E
o exercício normal da autoridade. Quando assumo um lu-
gar, dentro da minha área de autoridade ninguém põe um
dedinho. Se puser, eu piso. Acho que você tem que exer-
cer a autoridade dentro do limite que você tem. Como
secretário de Educação, fiz tudo o que podia fazer. Como
ministro da Justiça, também. Como ministro do Supremo
e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, idem. Nem
mais nem menos. Se sou ministro da Justiça e tenho o
direito de demitir, demito e não dou satisfação. Se não
tenho o direito de demitir, calo a boca e engulo.

HA - O senhor poderia fazer urna análise, um perfil da
personalidade de Jânio Quadros?

OSCAR CORRÊA - Vou tentar. O jânio era um homem
muito inteligente. Tinha boa formação cultural, menor
do que a que aparentava. Chamava a atenção pelo pro-
cesso de elocução que usava, escandindo as sílabas, usan-
do uma linguagem, vamos dizer, vernácula, que nós to-
dos usamos, apenas ele dava um tom para chamar a aten-
ção: "Quero-o, fi-lo, fi-lo porque qui-lo". [risos] Era um
homem competente, sério, trabalhador, preparado. Tal-
vez superestimasse as próprias qualidades, o que o levou
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ao erro final de achar que a Nação inteira o traria de volta
nos braços como imperador, como rei.

Engraçado, estou me lembrando agora de uma coisa. O
Padre Antônio Godinho, que foi deputado federal por São
Paulo, imitava o Jânio em tudo, inclusive na letra. Ele é
uma figura encantadora, um grande sujeito, muito culto,
muito preparado, muito bom companheiro, muito leal. Ele
é de Minas Gerais, de Carmo da Cachoeira. Uma vez
contaram que ele ligou para o Padre José Nobre"', imi-
tando a voz de Dom José Nílton. Imitava qualquer um.
Mandou o Padre José Nobre se ajoelhar para receber a
bênção. [risos] Do outro lado, o Padre José Nobre se ajo-
elhou. Alguém que ele havia mandado para lá estava es-
piando. "Padre José Nobre, ajoelhe-se que eu vou lhe
dar a minha bênção especial". O Padre José Nobre se
ajoelhou e ele mandou a bênção como se fosse o Dom
José Nílton. Ele falava e escrevia bilhetes como o Jânio.
Tenho, nos meus arquivos, um bilhete dele, em que ele
fez um desenho do Jânio com uma coroa e o dístico:
"Janius rex" frisos] - Jânio rei. Foi logo que o Jânio en-
trou para o governo.

A verdade é que ele queria mesmo ser o rei, sem peias,
para poder fazer o que achava que devia fazer. Ele acha-
va que era o salvador da pátria e, como tal, devia ter to-
dos os poderes e fazer o que quisesse. Isso é uma carac-
terística do líder. O líder acha que o que ele quer é o que
é bom para a nação. Se é bom para a nação, ele passa por
cima de quem estiver na frente. Foi por isso que as coisas
se complicaram.

SB - O senhor fala que isso é uma característica do
der...

OSCAR CORRÊA - Do líder em geral. O Carlos Lacerda
e o Magalhães também achavam que o que era bom para
a Naçio era o que eles queriam.
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SB - Mas o senhor não pode comparar a forma de atua-
ção de Magalhães com a de Jânio Quadros...

OSCAR CORRÊA - Cada um é líder à sua maneira. E
cada um desempenha conforme acha melhor. O Maga-
lhães não usava o tom do Jânio, porque achava que, de
outra maneira, ia muito mais longe. O Jânio achava que
aquele tom é que era o bom para ir, porque ele já tinha
ido. Se estou usando esse tom, e já fui prefeito, governa-
dor, presidente da República, por que não vou continuar
usando-o para ser rei? [vises!

HA - O senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre
as questões administrativas do governo de Jânio Quadros?

OSCAR CORRÊA - Não. Eu acho que o Jânio não che-
gou a fazer o governo que esperávamos dele. Ele entrou
em janeiro, não? Em 25 de agosto, renunciou. Fntão, não
deu para tomar gosto. /,isos!

SB - Como o senhor afirma, Jânio renunciou esperando
ser reconduzido nos braços do povo. O que o impediu foi
a atitude do Congresso ao acatar a renúncia...

OSCAR CORRÊA - Vou contar o seguinte episódio, que
não contei ainda: quando o Jânio voltou de navio, depois
da renúncia, ele desceu em Santos. O Magalhães man-
dou alguém ir lá busca-lo, para fazer-lhe tima homend-
g e m.

HA - Antes disso, um pouquinho: Magalhães Pinto, se-
gundo o dicionário do CPD0C'3 , tentou conversar com
O .Jãnio, pedindo-lhe que voltasse atrás na sua en (meia...

OSCAR (X)RRL\ - Mas aí não dava mais.
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E-IA - 'Tntou fazer um acordo com o Congresso, para
que não se aprovasse o pedido de renúncia...

OSCAR CORRÊA - Acredito que sim. Quando o Jânio
voltou, o Magalhães resolveu homenageá-lo. Eu já tinha
tido um contato conflituoso com o Jânio na campanha.
Quando o Magalhães me telefonou: "Oscar, convidei o
Jânio para jantar no Palácio amanhã", falei: "Não estarei
aqui". O Magalhães, que me conhecia, disse: "Então, está
bem. Não briga não. Não vem não. Veja se você passa
aqui depois do jantar". Falei: "Depois do jantar, vou aí
cumprimentar o jânio". "A Diva pode vir?" "A Diva
pode". "E para ajudar a Berenice, que vai receber a Eloá".
Pensei: vou inventar uma viagem a Oliveira, para fiscali-
zar os grupos escolares.

No dia seguinte, saí de manhã cedo para Oliveira e falei à
Diva: "Você vai ao jantar. Vou chegar na hora da sobre-
mesa". Estava todo o governo presente ao jantar. O Ma-
galhães colocou o Jânio: à direita a Berenice e à esquerda
a Diva, que depois contou que o Jânio disse: "Estou mui-
to cansado". E a Berenice atalhou: "Se o senhor, presi-
dente, está muito cansado, chegando de uma viagem dc
descanso, imagine nós, que ficamos aqui sofrendo a sui
renúncia". Por isso digo que mulher tem caráter. Ele,
então, disse assim: "Nunca pensei que os Alkmins e os
Juremas fossem saltitar de contentes com a minha renún-
cia". "O que o senhor queria, presidente? Que os seus
adversários fossem impedir a sua renúncia?" Ele estava
iludido quanto à realidade da renúncia.

Cheguei na hora em que o jantar estava acabando. Espe-
rei. Quando me disseram que tinha acabado, entrei e cum-
primentei o Jânio: "Presidente, não pude vir ao seu jan-
tar, porque eu já tinha outro compromisso". Ele disse:
"Você estava correndo os grupos escolares, me disse o
Magalhães". "E, estava agindo como agente provocador
capitalista", [risos] brinquei. Então, o Jânio teve, por parte
do Magalhães, todas as honras que foi possível prestar-
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lhe. O Magalhães também queria aproveitar a possibili-
dade de um apoio posterior do Jânio, pois é verdade que
ele tinha prestígio, mesmo saindo do governo.

HA - A condecoração de Ernesto Che Guevara, ministro
da Indústria de Cuba, que visitou o Brasil em 19 de junho
de 1961, teve grande repercussão nacional. Inclusive um
grupo de militares resolveu devolver coletivamente suas
próprias comendas, em repúdio à condecoração de
Guevara. Qual foi a repercussão, em Minas, desse ato de
Jânio Quadros?

OSCAR CORRÊA - Todo mundo viu que era demago-
gia barata, que não devia ter sido feita, que o Che Cuevara
não merecia, que o Brasil era muito mais importante do
que tudo isso e que o Jânio estava fazendo bobagem. Mi-
neiro, nessa matéria, é muito objetivo. Não deu maior
importância, viu que foi só uma maluquice do Jânio. Achou
que foi mal empregada a condecoração. Ninguém se pre-
ocupou com isso.

HA - Em 22 de agosto de 1961, o governador Carlos
Lacerda, de volta ao Rio de janeiro, após visitar o presi-
dente - foi até recebido com frieza, por ter criticado a
condecoração de Guevara - e manter contatos com os
generais Ademar de Queirós (comandante da Vila Mili-
tar) e Cordeiro de Farias, denunciou, pela televisão, a
preparação de um golpe, visando transformar Quadros cm
ditador. Essa informação lhe teria sido fornecida por
Pedroso Horta, ministro da Justiça. O Congresso convo-
cou Pedroso Horta para as devidas explicações. Essa in-
formação de Lacerda tinha fundamento?

OSCAR CORRÊA - Acredito que sim. Ele pode ter exa-
gerado um pouco, com o interesse de causar maior reper
cussão, mas devia ter fundamento, porque, na verdade, a
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vocação do Jânio era essa mesmo. O que é que tinha o
Pedroso Horta ir depor no Congresso Nacional? Em tese,
nada de mais.

Antes que eu assumisse o cargo de ministro da Justiça,
houve aquele episódio de Volta Redonda, em novembro
de 1988. Uma bomba estourou e matou uns operários.
Convocaram-me para comparecer à Comissão do Traba-
lho para prestar esclarecimentos. Falei: "Perfeitamente.
Eu não estava aqui, mas o que sei é isso, isso e isso". Não
aconteceu nada. Fizeram umas perguntas atravessadas,
dei um "chega pra lá", e acabou tudo bem.

Então, bastaria que o Pedroso Horta dissesse que não
era. Mas o Jânio queria exatamente isso. Primeiro, pro-
vocar o Lacerda, que era candidato à Presidência. Ele
também queria fazer o cartaz dele. Vamos botar os pingos
nos is. Mexer com o Lacerda não era conveniente, O
Pedroso Horta era despreparado politicamente para o
cargo, tanto que entregou a carta-renúncia. O Jânio, como
governador de São Paulo, tinha feito, não digo quinhen-
tas, mas mais de uma carta-renúncia. Apenas as entrega-
va ao Carvalho Pinto, que as colocava no bolso e não as
encaminhava à Assembléia. E o que o Pedroso Horta ti-
nha que fazer. Ele tinha que chamar os líderes do gover-
no e dizer: "Olhem, o presidente quer renunciar, vamos
dar um jeito de segurar esse homem, ele está louco". Não.
Ele foi entregar a carta ao Congresso Nacional, que esta-
va doido para o Jânio renunciar. Ou melhor, não digo re-
nunciar, porque isso não passava pela cabeça de ninguém,
estava doido para o Jânio morrer, sumir. O Jânio não esta-
va dando o menor apreço aos parlamentares. Como se
diz, é encontrar a fome com a vontade de comer.

SB - Ainda mais que a oposição tinha a maioria...

OSCAR CORRÊA - A oposição tinha a maioria e, ainda
que não tivesse, eles votariam. Então o sujeito pede a
renúncia? E ato unilateral.
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Em Minas, direita era o Abel Rafael Pinto,
o homem do PRP O resto era tudo gente do
(entro. PSD era centro, UDN era centro, a
ilão ser uns um pouco esquerdizantes, como

o Edgar O Aparecido fingia que era de
esquerda, mas era ligado ao Magalhães, que
não tinha nada de esquerda. O Francelino e

o Tavei,71 não tinham nada de esquerda.



HA - Como foi a repercussão em Minas da renúncia de
n i o?

OSCAR CORRÊA - Eu chegava em casa à noitinha. Na
hora em que estava entrando em casa, depois de ter dis-
pensado o carro oficial, 'a Ana (empregada) virou para mim
e disse: "O Jânio renunciou". "O Jânio, não". "E, o Jânio
renunciou". Reagi igual a desenho animado. Gritei: "O
quê? " Aí, entrei. Ela disse: "Ligaram do Palácio dizendo
que o Jânio renunciou". Peguei um táxi, porque já tinha
mandado o carro embora, e fui para o Palácio. Cheguei
Li, o Magalhães estava, de fato, no telefone (só falei com
ele depois), em entendimentos.

1 l:\ - 'ftntando contei a renuncia?

OS( \R CORRL\ \o falei com o \laaIlLics imedia-
tamente, porque nessa hora ele estava no telefone, fa-
lando com o Jânio, ou não sei com quem. Ele devia estar
tentando alguma coisa. Fiquei profundamente chocado e
corri ódio. Você faz um sacrifício danado para eleger um
presidente da República, acha que com esse presidente
vai salvar o País, pois ele vai fazer o governo que você
espera, e então esse sujeito renuncia da maneira mais idi-
ota. Fiquei possesso de ódio. Esse ódio só amainou quan-
do vi no jornal que o Jânio estava muito abatido, havia
pouco tempo que a Da. Eloá estava com câncer, que ele
estava arrasado. Aí fiquei com dó e mandei uma carta para
ele, dizendo-lhe que tinha sabido da doença pelo jornal e
fazia votos de que ela melhorasse, etc. Ele me mandou
uma carta gentilíssima, contando o estado dela e me agra-
decendo de maneira muito cordial. Portanto, ele morreu
C111 boa paz comigo, e eu fir1 iici cm boa paz com ele.

1 I - l' a Ul)\? Como foram a reaçe
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OSCAR CORRÊA - A UDN ficou estupefacta. Nós
dos ficamos. Então você faz uma força danada, elegc
presidente da República, ele renuncia, e entra o adver
rio? Entra o João Goulart! Quando os ministros militares
fizeram um manifesto, afirmando que o Jango não estava
em condições de assumir a Presidência, o Adauto Cardo-
so e eu fizemos um requerimento, que foi enviado à pre-
sidência da Câmara, dizendo que achávamos que o Sr.
João Goulart, mesmo tendo sido eleito vice-presidente
contra a nossa vontade, devia assumir a Presidência da
República na ausência do Sr. Jânio Quadros, porque para
isso fora eleito.

HA - Parece que Adauto Cardoso entrou com uma repre-
sentação criminal contra os ministros militares e contra
Mazzilli, que assumiu...

OSCAR CORRÊA - Não sei se eu estou nessa, não mc
lembro mais. Assinei, com o Adauto, um documento. Não
sei se foi uma comunicação à Câmara ou se foi essa re-
presentação. A minha tese é a seguinte: quando o Su-
jeito é eleito, embora seja meu inimigo, bom ou ruim,
deve tomar posse, e quem o elegeu deve agüentá-lo
até o último minuto.

SB Qual foi a reação da LDN a essa posição do senhor
e de Adauto Cardoso

OSCAR CORRÊA - Ninguém estava de acordo. Todo
mundo achava o fim o Jango tomar posse do governo.
Eramos, talvez, os únicos que achavam que ele devia to-
mar PS5c.

FIA - Nesse período, cm Nlmas, a possibilidade de um
golpe militar pira impedir a posse de Goulart chegou a
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ser levantada? O senhor se lembra de ter sido discutida
alguma coisa nesse sentido?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro de nada disso. O
NÍagalhães, a essa altura dos acontecimentos, já estava
francamente na linha do Jango. Nesse momento, ele acha-
va que o Jango era o melhor.

SB - Então, não era toda a LDN que estava contra a
posição do senhor e do Adauto...

OSCAR CORRA - Não, não. Acredito que o Maga-
lhães, a essa altura, já pensava: já que não é o Jânio, va-
mos embrulhar o Jango. [risos] O Magalhães era "realis-
ta". Se o presidente é o jango, vamos conquistá-lo.

NA - No Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, do
CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, consta que o go-
vernador Magalhães Pinto tomou parte nos entendimen-
tos mantidos nas áreas civil e militar quanto ao regresso
de Goulart (que estava em viagem oficial ao exterior),
promovendo, no Rio de Janeiro, reuniões com governa-
dores para um pacto de segurança das instituições, diante
da instalação do novo governo. Magalhães Pinto, em con-
tato com militares, sugeriu o nome de Juraci Magalhães
para a chefia do governo parlamentarista. Os militares se
mostraram sensíveis à indicação e sugeriram uma lista
tríplice, incluindo o governador de São Paulo, Carvalho
Pinto, e o próprio Magalhães Pinto. Os secretários de
Estado, e o senhor em especial, discutiram essa questão
Com Magalhães Pinto,

OSCAR CORRÊA - Isso foi atitude pessoal. Nessa ma-
téria de relacionamento com o governo federal, o Maga-
lhães não ouvia ninguém. Ele estava agindo de acordo
com o time dele só. Ele jogava sozinho.



SB	Ele foi incluído, de fato, nessa lista trípIi
primeiro-ministro?

OSCAR CORRÊA - Não acredito que tenha havido essa
lista, e, se houve, não adiantou nada, porque foi o
Ta nc r edo.

SB - O \lagaIhies tinha que deixar o governo de Mi-
nas...

OSCAR CORRÊA - É, tinha que deixar. Não acredito.
A UDN não admitiria isso nunca.

HA - No dia 2 de setembro de 1961 foi aprovada a E men-
da Constitucional n. 4, do Deputado José Maria Alkmin,
estabelecendo o sistema parlamentarista de governo, re-
duzindo os poderes presidenciais e prevendo a realiza-
ção de um plebiscito cm 1965 para decidir sobre a conti-
nuidade do parlamentarismo ou a volta do sistema
presidencialista...

OSCAR CORRÊA - É, prevendo a realização do plebis-
cito, mas não marcou data. O ato adicional não previu a
data do plebiscito, e vou dizer por quê. Diz o artigo 25:
"A lei votada nos termos do art. 22, que poderá comple-
mentar a organização do sistema parlamentar de governo
( ... ) por maioria absoluta de seus membros, poderá dispor
sobre a realização de plebiscito". "Poderá dispor", não
mandava fazer o plebiscito. Em tal hipótese, deveria ser
feita a consulta plebiscitária nove meses antes do térmi-
no do atual período. Por isso é que você está dizendo que
seria em 65. Então, o que aconteceu nessa matéria? Na
época do plebiscito, em novembro de...

HA - O plebiscito foi realizado em janeiro de 6.1...

OSCAR CORRÊA -...eu já estava em um clima um pou-
co conflituoso com o Magalhães, porque estava sendo
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pressionado pelo pessoal do Palácio, que queria impedir
que eu fosse candidato a governador de Minas. Eu esta-
va um dia no Congresso, na sala da UDN, no gabinete da
liderança (eu era vice-líder, e o líder era o Bilac), quando
tocou o telefone: "E o governador Magalhães Pinto. Quer
falar com o Deputado Bilac Pinto". Falei: "O Bilac não
está. Está no Plenário". "Rondon Pacheco". "Rondon
Pacheco também não está. Está no Plenário". "Quem está
falando?" "Oscar Corrêa". Aí, houve um silenciozinho...
"Ah, ele fala com o senhor". "Perfeitamente". "Oscar?"
"E". "Como vai?" "Você está bem, Magalhães?" "[tido
bem". "Tudo bem". "Oscar, eu queria dizer a você o se-
guinte: acabo de falar com o Caio Mário da Silva Pereira
a respeito da realização do plebiscito. Eu queria que você
comunicasse isso ao Bilac e à bancada". "Perfeitamente.
Vou comunicar. Mas queria fazer a você uma pergunta: o
(PJC você tem com isso, Magalhães?" [risos] "E, acho
que devia fazer". "Está bem, se você acha que devia fa-
zer, tudo bem, mas acho que você não tem nada com isso.
Quem tinha de providenciar isso era o jango". "Por que
você não mata o Jango?" "Não mato, Magalhães, porque
não apareceu a oportunidade. Se aparecer, sou capaz de
seguir o seu conselho". "Está bem. Então, você fala?"
"Falo". "Até logo". "Até logo".

I por isso que estou dizendo que o plebiscito não era
obrigatório. Foi ele quem consultou o Caio Mário, que
era o consultor-geral da República, pedindo-lhe que des-
se parecer sobre a matéria. Evidentemente, se o presi-
dente da República queria, ou podia, era só marcar o ple-
biscito. E foi marcada a data. Eu estou dizendo isso, por
dois motivos: primeiro, para mostrar como o Magalhães,
nessa hora, já estava começando a articular; segundo, para
mostrar como ele entrou num negócio com o qual na
tinha nada a ver. Entrou em conflito comigo, pois cmi
estava coa

flII1CuLi () l ) iii1C1I u gJL)Incc do) iU\() egline. laiiuicu
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Neves ocupou o cargo de primeiro-ministro. Qual foi a
repercussão, em Minas, da escolha de Tancredo?

OSCAR CORRÊA - Para falar a verdade, nenhuma. Nin-
guém ligou para isso. Todos sabiam que o Tancredo era
do Jango. Quem ia continuar mandando era o Jango. Nós
não achamos bom, porque o Tancredo tinha sido derrota-
do pelo Magalhães na eleição para governador do Esta-
do. E o PSD sabia que não adiantava nada porque, em
Minas, quem mandava era o Magalhães. O Tancredo não
ia meter o bico em Minas, porque o Magalhães não dei-
xaria. Então, não dava em nada. O Tancredo ficou muito
satisfeito, era um cargo muito importante, mas ninguém
deu maior importância, sabendo-se que era um governo
dificílimo, num regime que estava se instalando. A maio-
ria do povo não sabia o que era primeiro-ministro. Só nós.

Tive uma grande desilusão com o Tancredo, logo que
ele entrou, dizendo que o parlamentarismo brasileiro era
híbrido. Eu ainda disse: "Híbrido é a mãe! [risos] Esse
parlamentarismo que está aí não presta para coisa algu-
ma: foi votado como uma saída emergencial de uma cri-
se, mas, de qualquer maneira, vamos exercê-lo bem, que
vai ser bom para o Brasil". E o Tancredo não exerceu
coisa alguma. Eu costumava dizer que ele foi primeiro-
ministro de um regime parlamentarista como um católico
seria pastor numa igreja protestante: acabava com a igre-
ja. Ele, que era presidencialista, acabou com o parlamen-
tarismo.

HA - Num primeiro momento, o senhor achou boa a idéia
de um governo parlamentarista?

OSCAR CORRÊA - Eu achava muito boa. Fiquei muito
satisfeito, porque era uma oportunidade de fazer um tes-
te. "Se o Tancredo agir bem - é um homem inteligente
-' podemos ter uma boa experiência parlamentar no Bra-
sil, o parlamentarismo vai vingar."
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HA - Então começaram as atividades do primeiro gabi-
nete de coalizão partidária, de setembro' de 61 a junho de
62, com a nomeação dos demais ministros: Gabriel Pas-
sos, Virgílio Távora, etc. Como foi o relacionamento do
primeiro gabinete ministerial com o governo de Minas?

OSCAR CORRÊA - Também não houve nada, porque
ninguém queria brigar com o Magalhães. E o sujeito sa-
bia que o parlamentarismo ainda não tinha pegado. Era
uma raiz ainda muito tenra. O sujeito era primeiro-minis-
tro, mas queria ter bom relacionamento com o governa-
dor, e queria um governador forte, corno o Magalhães.

HA - E a UI)N?

OSCAR CORRÊA - A UDN recebeu bem o sistema,
porque havia ministros nossos lá, de boa categoria, que
podiam prestar bom serviço. Mas havia conflito entre al-
guns deputados da UDN e o 'iincredo. O Tancredo saiu
do ministério por causa de uma jogada do Pedro Aleixo.
Eles não falam isso. Queríamos jogar o Tancredo no chão.
Então, ficou resolvido que íamos descobrir urna fórmula...

SB - Por quê?

OSCAR COR RÍA - Porque no tínhamos nenhum intc
resse em que o Tancredo fosse primeiro-ministro. Ele er.
nosso adversário, estava preparando a asinha para vinga
se da derrota em Minas. Ele queria ser governador d
Minas e presidente da República.

SB - Mas a U1)N não era minoria? Não conseguiria fazer
o primeiro-ministro...

OSCAR CORRÊA - Aí é que vale a inteligência. Quan-
do a gente é maioria, não precisa muito dela. A gente
tem que usar de inteligência quando á minoria.
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SB - Pretendiam derrubar Ihncrcdo e colocar alguém da
UDN?

OSCAR CORRÊA - Da UDN ou de outro partido.
Contanto que saísse o Tancredo. Ele era, para nós, uma
pedra no sapato, porque tinha perdido para o Magalhães
e agora estava cantando de galo como primeiro-ministro.

SB - Era uma questão sobretudo de política regional?

OSCAR CORRÊA - Onde há o interesse da política lo-
cal, esse predomina. O governador, com quem se tem um
contato muito próximo, é muito mais importante do ciuc
o presidente da República. O governador, o delegado, o
policial do quarteirão, são mais importantes que o presi-
dente da República. Vou me encontrar todo dia é com o
guarda do quarteirão. Então, ficou combinado que o Pedro
ia fazer uma provocação ao Tancredo. Vinham as elei-
ções para deputado federal, e, num regime parlamentar,
os membros do parlamento não têm que se
desincompatibilizar para serem reeleitos parlamentares.
Só não serão membros do governo se forem derrotados.
Se forem eleitos, podem ou não continuar. Pedro Aleixo
vai para a tribuna e faz um discurso dizendo que o
Tancredo, para dar uma demonstração de independên-
cia, de que não precisava daquele lugar para se eleger,
devia renunciar ao cargo de primeiro-ministro e vir para a
planície disputar com os outros o mandato de deputado
federal. O 'Ihncredo, querendo fazer Lima barretada, dis-
se que faria isso. Era o que queríamos. Para isso ele pe-
diu demisso do cargo de primeiro-ministro.

SB - \Ias Ihncredo era suficientemente esperto para no
cair numa provocação dessas...

OSCAR CORRÊA - Depois fiquei sabendo que,
coneornitantemente, havia urna pressão do pessoal con-
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trário para ele deixar o cargo. já havia dentro dogover-
no, também, pressões para ele sair.

1-IA - Então, foi a oportunidade que ele encontrou. Foi
melhor para ele...

OSCAR CORRÊA - Foi melhor para ele, porque ele fez
a barretada. Nós lhe demos a oportunidade da saída. Ele
nos atendeu, ao invés de ser demitido.

HA - Uma das questões mais debatidas no período foi a
reforma agrária. Inclusive criou-se uma comissão, da qual
Mílton Campos foi um dos relatores, que elaborou uma pro-
posta, um estatuto...

OSCAR CORRÊA - Estatuto da Terra.

HA - Nessa época, o senhor era ainda secretário de Edu-
cação. Em Minas, a questão da reforma agrária foi bem
debatida?

OSCAR CORRÊA - Não acredito que, nessa época, te-
nha havido grandes debates, porque a matéria ficou mais
no âmbito do Congresso. Mas depois foi muito debatida,
porque atingia muito os interesses do patriciado rural,
vamos dizer assim, principalmente do pessoal da UDN
e do PSD, que eram os donos das terras. Era um pro-
blema muito grave, que explodiu sobretudo mais na
frente, em 64.

HA - Quase no finaizinho da gestão de Tancredo Neves
como primeiro-ministro, em pronunciamento na Câmara,
publicado no Diário Oficial de junho de 6224, o senhor
fala sobre a falta de autoridade do primeiro gabinete par-
lamentar. Afirma que, com ele, tinha voltado o
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favorecimento do "negocismo", das comissões, das pro-
pinas, etc. O senhor diz ainda que havia motivos éticos
para que o gabinete fosse dissolvido. O que tcm a falar
sobre essas questõcs

OSCAR CORRÊA - Naquela época, corriam várias notí-
cias de que muita gente estava sendo favorecida pelo ga-
binete Tancredo Neves. Isso corria aberto em Minas
Gerais. Não vou dar nomes, mas era gente muito impor-
tante. Gente que, inclusive, tinha se endividado na cam-
panha e, de repente, pagou as dívidas todas. Gente que
tinha bens penhorados e que, de repente, libera tudo. Que
tinha hipotecado fábrica e, de repente, estava livre da
hipoteca. Então, dizia-se que havia esse tipo de
favorecimento, além dos normais. Digo normais porque,
já naquela época, havia os favorecimentos de concorrên-
cia, de empreiteira, etc., etc., etc. Então, fui à tribuna
para, exatamente, como se diz, "bater na cangalha para o
burro entender", para que eles não pensassem que não
estávamos sabendo. A gente faz isso para o sujeito parar
de roubar. E a grande vantagem da CPI e da denúncia
que você faz na tribuna. O sujeito que está fazendo mal
passa a fazê-lo em menor escala ou pára.

HA - Após a renúncia do gabinete liderado por Tancredo
Neves, Goulart indicou o Deputado Santiago Dantas"
para liderar o segundo gabinete, e o Congresso rejeitou o
seu nome. Como foi o processo de discussão, na Câmara
Federal, CFIC culminou com a rejeição de Santiago Dantas?

OSCAR CORRÊA - O Santiago Dantas era,
sabidamente, um homem muitíssimo inteligente, cultu-
ralmente da melhor categoria, grande professor de Direi-
to, grande orador, grande jurista, mas tinha entrado no
PTB um pouco por cima. Quando digo por cima, quero
dizer que foi na base do aliciamento de votos, com o pres-
tígio de amigos e a poder do dinheiro. Mas ele tinha mui-
to bom relacionamento com o pessoal todo, inclusive com

542



- - - -

()
_

7

y

71/
OSCAR CORRÊA, GILBERTO FARIA EO GOVERNADOR
RONDON PACHECO NO PALÁCIO DA LIBERDADE.
BF1,0 HORIZONTE. MC





a UDN: era amigo fraterna!, por exemplo, do Bi!ac Pinto
e do José Monteiro de Castro. Era amigo de nós todos,
porque era professor.

Agora, vou contar um episódio que ninguém conhece,
que não fica bem para o Santiago, mas é bom que conte.
O Magalhães foi a Brasília para verificar a escolha do novo
primeiro-ministro. Ele era muito amigo do Santiago tam-
bém. Eu queria falar com o Magalhães sobre algum pro-
blema de política mineira e lhe pedi uma audiência. Ele
estava no Hotel Nacional. Liguei para lá e disse: "Maga-
lhães, eu queria falar com você". Ele nunca deixou de
me tratar da maneira mais cordial possível, ainda quando
nos desaviemos politicamente. "Então, venha aqui de-
pois das dez horas da noite". Eu cheguei lá às dez horas.
Havia umas três ou quatro salas. Um auxiliar me falou:
"Pode ir para aquela sala lá". Daí a pouco, chega o Santi-
ago Dantas. Virei para ele e disse: "O, Santiago, estou
muito preocupado. Você sabe que vai ser derrotado como
candidato a primeiro-ministro. Não vou votar em você,
porque a UDN não vai votar em você, embora o José
Monteiro, o Bilac e outros votem. Acho que não vou apoiar
candidato do Jango e fico um pouco preocupado com a
derrota sua e com a derrota do presidente. Sabendo que
você vai ser derrotado, não seria o caso de não ser indica-
do pelo presidente, para que este não seja derrotado?"
Ele, então, me disse: "Oscar, não estou preocupado com
a derrota do presidente. Estou preocupado é com a mi-
nha posição. Para mim, é importante ser candidato a pri-
meiro-ministro, ainda que derrotado. A posição do presi-
dente não me importa". Não tratou o presidente com o
apreço de líder. Não agiu com a lealdade com que deve-
ria ter agido. Ele foi indicado, o José Monteiro, o Bilac e
outros udenistas votaram nele. Eu e muitos outros vota-
mos contra. E ele foi derrotado.

HA -Antes disso, em discurso na Câmara Federal, publi-
cado no dia 5 de julho de 1962, o senhor fala sobre a
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indicação do presidente do Senado, Auto Soares Moura
Andrade, para a organização do segundo gabinete e so-
bre as interferências do presidente Goulart, impedindo o
primeiro-ministro de formar o seu gabinete. Como se deu
cc cpiád o:

()L\k LORRl'\ lu nio mc Iciiro. (orno o
Fancredo falou que o parlamentarismo era híbrido e, de
certa maneira, se entregou ao Jango, este começou a con-
trolar o gabinete. Então, na verdade, nós estávamos com
um parlamentarismo que era o mesmo regime presiden-
cial, porque o primeiro-ministlo acabava não escolhendo
o gabinete que ele queria, e sim o que interessava ao
presidente da República. Eu via que o Jango estava to-
mando conta do parlamentarismo. Estava vendo que iam
desnaturar o sistema e acabar com o parlamentarismo, que
nunca tinha chegado a ser executado. Iam desmoralizar o
parlamentarismo, o que de fato aconteceu. E de tal ma-
neira que, ainda agora, no último plebiscito, não houve
nada que demonstrasse que ele era um sistema confiável.
Por quê? Porque o Sr. Tancredo Neves, o Sr. Hermes
Lima, o Sr. Auro Andrade e o Sr. Brochado da Rocha aten-
deram a todas as conveniências e inconveniências do Sr.
João Goulart e o desmoralizaram.

SB - O senhor acha que, caso Santiago Dantas fosse
escolhido primeiro-ministro, ele teria agido do mesmo
eito?

OSCAR CORRÊA - Mesma coisa.

SB - Não assumiria, de fato, o papel de primeiro-ministro?

OSCAR CORRÊA - Não, nenhum deles tinha espinha
dorsal para reagir, para sustentar a postura.
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HA - Em julho de 62 2 , o senhor fez um discurso no
(lual afirmou ter votado contra a indicação do jurista Bro-
chado da Rocha, ligado ao PTB do Rio Grande do Sul, e
contra o gabinete indicado por ele. Entre os motivos que
o levaram a esse voto, estavam as ligações de Brochado
com o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola.
A Câmara, no entanto, aprovou a sua indicação. Afonso
Arinos foi indicado por Goulart para o cargo de ministro
das Relações Exteriores do gabinete de Brochado da
Rocha. Corno foi a repercussão desse segundo gabinete?

OSCAR CORRÊA - A essa altura, todo mundo estava
vendo que quem estava mandando era o João Goulart,
que o gabinete não estava valendo nada. Ninguém esta-
va ligando muito para essas mudanças. Todo mundo sa-
bia que o gabinete, no fundo, era uma projeção do presi-
dente da Repiíblica. O primeiro-ministro não era, senão,
um empregado categorizado. Fazia o que ele queria.

HÁ Pelo que consta, no segundo gabinete já se falava
na realização do plebiscito...

OSCAR CORRÊA - O fato é que, no momento em que
o .Jango tomou conta, os gabinetes, já a partir do 'Tancredo,
começaram a trabalhar para a volta do regime presidenci-
al. Aí, quando veio o plebiscito, a farsa foi completa.

1-IA - Em setembro de 62, houve a renúncia do segundo
gabinete, de Brochado da Rocha. O novo Conselho, pre-
sidido por Hermes Lima, governou provisoriamente e,
em novembro, foi aprovado pelo Congresso. Em discur-
so publicado em novembro de 62267, o senhor afirma que
Hermes Lima era um socialista convicto, homem de tra-
dição marxista, de esquerda, que se dispunha a ser pri-
meiro-ministro de um regime parlamentarista, embora
fosse presidencialista convicto.
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Os fazendeiros passaram a exercer pressão
em defesa das terras, quando houve

ameaças de invasão. Nós chegamos a
preparar um plano militar de defesa das
fazendas. O General Mendes de Morais

redigiu, e eu bati à máquina. Passei o plano
para o Padre Vidigal, o Paulo Salvo,

o Abel Rafael  outros deputados,
para cada um faz era reprodução e

entregar aos seus amigos. Os fazendeiros
estavam se armando mesmo.
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OSCAR CORRÊA - O que mais tenho CjL1C dizer? Está
tudo aí.

FIA — Como ocorreu a discussão e a aprovação do gabine-
te? Por que demorou tanto tempo assim, de setembro a
novembro

OSCAR CORRÊA - O Hermes Lima era um homem mui-
to inteligente, muito preparado, competente,
sabidamente marxista e socialista. Eu sabia disso porque
estudei no seu livro Jntroduçõo à Ciência do Direito, que
eu conhecia muito. Depois ele foi membro da Academia
Brasileira de Letras e ministro do Supremo. Era
sabidamente de linha marxista-socialista, e o pior não era
isso. O pior é que eram todos presidencialistas! Eles que-
riam acabar com o regime parlamentarista. Foi o que fi-
zeram. Aí velo o plebiscito. O governo foi todo a favor do
presidencialismo e usou, da maneira mais torpe, mais sa-
fada e mais suja, todos os argumentos contra o parlarnen-
t a ris rn ().

FIA - Entrando já na questão CIO plebiscito, em julho de
1962, o governador Magalhães Pinto, após uma reunião
com 14 governadores em Araxá, fez urna consulta ao TSE
sobre a antecipação do plebiscito. Qual foi a reação da
UDN a essa atitude?

OSCAR CORRÊA — A UI)N não teve reação nenhuma.
A essa altura, ela ainda não era parlamentarista. Depois é
que virou. Havia apenas alguns parlamentaristas na UDN,
como eu. Então, a reação foi pouca. A posição do Maga-
lhães foi consultar o Caio Mário. Ele opinou no sentido
de que o presidente devia propor o plebiscito. Caio Má-
rio era professor de Direito Civil da Faculdade de Direi-
to de Minas Gerais, grande figura, grande advogado e
jurista, um dos maiores civilistas brasileiros. Era muito
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amigo flOSSO e cio Magalhães. Até hoje, é meu amigo fra-
ternal.

Agora, o que aconteceu no plebiscito? Criou-se uma co-
missão para recolher fundos para a campanha. Nessa
missão, os empresários foram obrigados a dar dinheiro p.i
a campanha presidencialista. E esta foi a mais sórdi
Eu me lembro perfeitamente de que apareceu um qua-
dro que mostrava depósitos de lixo onde urubus comiam
junto com crianças, catando no lixo restos de comida. Uru-
bus, crianças, mendigos... Embaixo, o seguinte letreiro:
"A isto o parlamentarismo levou o Brasil!" Eu tinha ódio!
Tanto que fiz a minha campanha em defesa do parlamen-
tarismo. Havia hora para parlamentarista e para
presidencialista. Todo mundo falava a favor do presiden-
cialismo, e praticamente só eu falava a favor do parla-
mentarismo. Então, eu falava na televisão quase todo san-
to dia. Eu era um dos poucos defensores do parlamentaris-
mo em Minas. O resultado foi espetacular: 9 milhões e tan-
tos votos a favor do presidencialismo, contra 2 milhões e
tantos a favor do parlamentarismo.

HA - Segundo consta, o próprio governador Magalhães Pin-
to foi um dos financiadores, através do Banco Nacional...

OSCAR CORRÊA - Ah, foi. Todo mundo foi obrigado a
dar dinheiro. O chefe da campanha financeira foi o José
Luís Magalhães Uns, sobrinho do Magalhães. Hoje é con-
selheiro do Tribunal de Contas. Foi presidente do Banco
Nacional, depois brigou com o Magalhães. E muito boa pes-
soa, gosto muito dele. Muito competente, muito bom ban-
queiro, por isso meSm arrecadou muito dinheiro. /,'Lvo/

HA - O senhor se recorda de como foram as articulações
e discussões no Congresso sobre a antecipação do ple-
biscito?

OSCAR CORRÊA - Não, porque foi uma medida que
não dependeu de nós. Foi tomada pelos chefes.
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HA - O Congresso, novamente, tinha que fazer uma al-
teração na Constituição, quanto à antecipação do plebis-
cito e a marcação da data, porque foi por emenda consti-
tucional que havia aprovado o parlamentarismo...

OSCAR CORRÊA - O jango dominava. E os parlamen-
taristas nesse tempo eram... o Raul Pila e meia dúzia de
gatos pingados, corno eu.

HA - E ainda havia vários presidenciáveis que eram
presidencialistas, como Carlos Lacerda, Juraci, Juscelino
K Li bi tsc h e k...

OSCAR CORRÊA - A maioria queria o presidencialis-
mo. Todo sujeito que era candidato a presidente da Re-
pública, ou que tinha a veleidade de querer vir a ser can-
didato a presidente da República, era presidencialista. Se
eu posso ser presidente com todo o poder, por que vou
ser com meio poder?

HA - Na revogação do ato adicional que estabelecia o
parlamentarismo, o senhor se absteve de votar...

OSCAR CORRÊA - Vai ver que o Pita propôs a absten-
ção, para que o resultado não fosse 500 contra 2. Pode
ser que fosse estratégia política. Não me lembro da hipó-
tese. Não fiz isso por medo. Se eu fiz, é porque ficou
combinado que nós íamos nos abster para não parecer
que eram 500, ou melhor, 250 contra 12.

14C A Pí Tu L 

HA - Passemos agora às eleições de 1962, quando o se-
nhor se reelegeu deputado federal.

OSCAR CORRÊA - Essas foram puxadas.
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HA - Como foram as articulações, os apoios recebidos
Como se desenvolveram os trabalhos?

OSCAR CORRÊA - Como eu tinha crescido muito n
opinião pública como secretário de Educação - desculpe
a imodéstia - e tinha, de certa maneira, a eleição assegu-
rada, houve um complô. Os jornais diziam que o deputa-
do mais votado nas eleições seria o candidato natural ao
governo de Minas. Embora eu não tivesse a pretensão
de ser o mais votado, não queria também ser mal votado.
E, menos ainda, queria ser derrotado. Verifiquei, ao fim
de algum tempo, que havia um complô dentro do Palácio
da Liberdade para me derrotar. Exatamente para impedir
que eu me candidatasse a governador.

Eu me lembro bem de que cheguei a Brasília de Minas
para pedir voto. Eu tinha votação certa lá, reafirmaram o
prestígio, o apoio que me davam. No dia seguinte, che-
gou um dos membros do governo - era secretário de Es-
tado - pedindo para votarem nele, não em mim. Cheguei
a um outro município, daí a uns dias, ajeitei a votação,
que já era minha. Chegou um outro candidato, vinculado
ao Palácio, pedindo também que votassem nele, porque
o governador não queria que votassem em mim.

HA - O senhor Irocurou o governador para esclarecer essa
(RiCStãO?

OSCAR CORRÊA - Acho que não, porque o governa-
dor talvez não tivesse nada com isso. Eu sabia que eles
estavam usando o nome dele. O Magalhães não faria isso
comigo. Eles estavam fazendo isso na expectativa de
agradar ao governador. Resolvi topar a parada. Então,
comecei a fazer uma campanha louca. Eu viajava das seis
da manhã à meia-noite, sozinho, de Rural Willys. Visitei o
Estado inteiro, às vezes cochilando na direção.

Para não cochilar, eu cantarolava. Como já conhecia a mú-
sica, cochilava cantarolando. /nsosj Comecei a inventar
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música na época. Silo quatro músicas: uma marcha-ran -
cho e três canções, que fiz tomando nota num papel ao
lado, dirigindo e inventando uma letra para poder guar-
dar a música. Numa dessas vezes, fiz uma canção e es-
crevi: "Amor, meu amor..." etc. Cheguei à minha casa,
corri imediatamente para o gravador e cantei a música,
com aquela letra besta: "Meu amor..." não sei o quê. E
deixei o papel em cima da mesa. Na hora do almoço, a
Diva viu e, fingindo-se zangada, disse: "Oscar, que papel
é esse?" "Isso é uma música que fiz quando estava gui-
ando o automóvel". Ela disse então: "Canta ou assobia
agora!" [risos] A sorte é que estava gravada, porque eu
ria tanto que não conseguia assobiar nem cantarolar.

Corri o Estado inteirinho, dia e noite, sem parar. E o pes-
soal do Palácio atrás. "Esses desgraçados não me derro-
tam!" Combateram-me o mais que puderam. Vieram as
eleições, houve a apuração, e fui o mais votado da banca-
da da UDN mineira. Com 39 mil e tantos votos. Na mi-
nha frente, durante todo o tempo, esteve o Rondon
Pacheco, que saiu de Uberlândia logo com 20 mil votos,
e eu, "pingadinho". Em todo município a que fui eu ti-
nha 10, 15, 20 votos, até que fui o mais votado da UDN.
Aí eles ficaram possessos. Então, de fato, meu nome co-
meçou a surgir como possível candidato a governador do
Estado. A raiva aumentou mais ainda. Mas fiquei tranqüi-
lo: "Não vou ser candidato a governador porque não quero.
Mas não porque me derrotaram".

HÁ - Heloísa Starling, cm seu livro "Senhores das Gerais -
Os Novos Inconfidentes e o Golpe de 64"2, fez uma relação
dos políticos cujas campanhas eleitorais receberam recur-
sos da rede Ibad, Adep 270 , ADP 27 ' , na qual consta o
seu nome. Ela observou que os recursos podiam ser de
ordem financeira, material e instrumental, havendo ainda
a possibilidade de orientação. Os políticos não eram ne-
cessariamente membros da rede Ibad/Adep/ADP. O se-
nhor mantinha alguma relação com essa rede?
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OSCAR CORRA - Eu era da ADP. Era aquela do João
\ tendes?

1-IA - Ação Democrática Par1ll11eI11ar. do João \lendcs.

OSCAR CORRÊA - Eu recebi da ADP, por intermédio
do João Mendes, meia dúzia de faixas. Até já contei o
seguinte episódio: o Orlando Vaz emitiu uma nota de 10
mil réis - acho que ainda a tenho aí. Ele andou levantan-
do dinheiro. Eu me lembro de que ele ainda procurou o
Geraldo Correia: "Ah, mas essa nota do Oscar é falsa.
Não dou dinheiro para quem usa nota falsa. Dou dinheiro
para ele". E mandou me entregar o dinheiro diretamen-
te. O Geraldo Correia, embora fosse do PSD, era meu
eleitor e me dava ajuda. Então, o único apoio que tive foi
da ADP Do Ibad, de que tanto falam, nunca recebi um cen-
tavo, nem uma cédula.

HA - Mas havia um contato inicial?

OSCAR CORRÊA - Não.

HA - Foi gratuita essa contribuição?

OSCAR CORRÊA - Eu era da ADE como muita gente,
em homenagem ao João Mendes, que, além de ser muito
bom companheiro, era meu cliente jurídico. Quem
acompanhava as demandas de advogado do João Men-
des em Brasília era eu. Tomei isso como uma demonstra-
ção do João Mendes. Depois, eu me lembro de que hou-
ve uma CPI do Ibad, em que meu nome só foi citado urna
vez. Em nenhum depoimento disseram que eu tivesse
recebido qualquer tipo de ajuda, porque não tive nenhu-
ma. Eu tive meia dúzia de faixas. E nem sei se usei, por-
que nunca fui muito a favor de faixa.
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HA - Mas essas faixas levaram o nome do senhor para a
relação da ADP...

OSCAR CORRÊA - É possível que sim. É até possível
que lá conste que me foi dada alguma outra coisa. Ape-
nas nunca recebi mais nada.

SB - Lá não consta nada mais. Ela não especifica. Fala,
inclusive, que pode ser orientação política...

OSCAR CORRÊA - Não, orientação política, não. EU
participava da ADP porque estava de acordo com a ori-
entação contra o jango. Não eram eles que me davam
orientação. Eu é que estava de acordo com eles.

FIA - Que dobradinhas o senhor fez?

OSCAR CORRÊA - Nessa época, fiz dobradinha com o
José Grossi, que me deu uma boa ajuda em Abre Campo
e, principalmente, em Raul Soares. Aliás, a campanha foi
engraçadíssima. Quem mandava em Raul Soares era o
Gerardo Grossi 272 , irmão do José Grossi. José Grossi era
uma grande figura, homem da maior integridade, tinha
uma mão aleijada, mas era firme, seguro, competente,
sério, bom advogado. O Gerardo também era muito bom
advogado. Ele me levou a Raul Soares para me apresen-
tar ao eleitorado. Tive uma votação muito boa lá. Em
Abre Campo, Ponte Nova, pouca coisa. Uma vez estáva-
mos correndo as casas dos eleitores e, mais ou menos às
cinco horas da tarde, mandamos avisar a um coronel que,
às seis horas, iríamos jantar na casa dele. E atrasamos. As
seis horas, estávamos na casa de um outro chefe, que nos
obrigou a jantar. Então, mandamos avisar ao coronel que
não íamos jantar mais lá. Chegamos mais ou menos às
sete horas. Então ele disse: "Vamos jantar". "Obrigado,
coronel, nós já jantamos". "Não, vocês não jantaram não.
Vocês mandaram avisar que iam jantar, agora v() jantar".
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/nsosJ Era uma mesa pequena, e em cada canto havia um
frango. Éramos José Grossi, Gerardo, ele e eu. Falei-lhe
assim: "Basta abrir um frango". Aí ele disse: "Cada um
abra o seu!" [risos] Falei: "Sabe de uma coisa, coronel?
Um estômago que não cabe dois jantares é um estômago
miserável. Me dá meu frango aí!" Isso é para você ver
como era um coronel naquela época. Jantamos de novo,
e acabei tendo uma bela votação.

Fiquei muito magoado porque eu tinha que dar ao José
Grossi uma boa votação em Itaúna e Cajuru. Por mais
que eu trabalhasse em Itaúna e Cajuru, pertinho de Belo
Horizonte, era muito difícil controlar um eleitorado para
um sujeito que os eleitores não conheciam. Para um de-
putado estadual, que é um cargo próximo. Ele me deu
três mil e tantos votos, e eu dei a ele mil e poucos. Ele
ficou magoado, e eu fiquei também, porque não cumpri
com a obrigação. Falei: "Nunca mais faço dobradinha".
Foi a única vez que fiz dobradinha. Como eu era muito
perseguido toda a vida - no tempo do Juscelino, no tem-
po do próprio Magalhães -' sempre tinha que correr o
Estado inteiro. Eu só não ia ao Triângulo, onde o Rondon
e o José Humberto" ," eram candidatos, e à Zona da Mata,
onde o Elias era candidato. O Elias de Sousa Carmo.
Agora, no Nordeste e no Norte eu tinha voto; no Sul eu
tinha voto numa área, o Bilac Pinto, noutra.

HA - Nas eleições nacionais, na renovação do Congres-
so, o PTB cresceu de forma acentuada, inclusive a partir
do Goulart, não? Travou-se uma disputa entre a UDN e o
PTB...

OSCAR CORRÊA - A UL)N ficou em terceiro lugar.

FIA - Eram os pólos dos debates políticos. O PSI) sofreu
furte declínio. Houve, em certos Estados, uma tendência
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de Junção do PSD com a [TDN, contra o PTB. Segundo
Otávio Dulc1 74 , a campanha para o pleito eleitoral de 62
foi marcada por um intenso envolvimento de organismos
extrapartidários. O governo utilizou instrumentos e mei-
os administrativos e foi auxiliado pelo aparato sindical. Já
a oposição se beneficiou do apoio do poder econômico,
recebendo contribuições e outras formas de suporte...

OSCAR CORRÊA - Essa contribuição foi muito peque-
na, e acredito que não deve ter dado para eleger nin-
guém. Naquele tempo, a contribuição financeira apenas
não dava para eleger ninguém. Se o sujeito não tivesse
boa atuação, boa prescnça, não se elegia.

1 I - Mas, segundo o chefe da missão diplomática norte-
americana no Brasil, Lincoln Gordon, no período de 61 a
66...

OSCAR CORRÍA - O Lincoin Gordon pode ter dado
dinheiro para algum big-boy desses aí, que deve ter ficado
com a maior parte, e deu 20 mil réis para os deputados.
Garanto que nenhum candidato, nem mesmo o João Men-
des, levou dinheiro assim. Digo João Mendes porque ele
era o presidente da ADP. Inclusive, ele não precisava.

1 IA - Na revista 1 , de março de 67, Lincoln Gordon
fala em cifras e transferências orçamentárias para esse
pleito de 62. Afirma que o montante tinha sido "muito
mais de um milhão de dólares". E diz que "não ficaria
surpreso se tivesse chegado a cinco milhões"...

OSCAR CORRÊA - Aqui, entre nós: se você dividir 5
milhões de dólares por 20 Estados, você tem 250 mil
dólares por Estado. Esse valor, dividido por 25 deputa-
dos, dá 10 mil dólares por deputado, na melhor das hipó-
teses. Eu não me espantaria de serem 5 milhões. Aeredi-

557



to que um milhão de dólares não dava para coisa nenhu-
ma. Eu pergunto: o que vale um milhão de dólares, hoje,
numa campanha? Nada. Naquele tempo, o que eu gastei
na minha campanha? O Orlando arrecadou, se não me
engano, quase um milhão de cruzeiros. Acho que gastei,
na minha campanha, um milhão e trezentos e tantos. O
que ele arrecadou quase deu para pagar toda a campa-
nha. E não arrecadou mais porque mandei ele parar. Na-
quele tempo não se falava em sobras de campanha. Con-
fesso que, na minha ingenuidade, nunca pensei em apro-
veitar sobras de campanha, senão eu teria mandado con-
tinuar, não? /risos] Se eu fosse da linha collonda, eu diria:
"Arrecada!" Cada um dava 5 mil, 10 mil cruzeiros. Quan-
do chegou a urna determinada quantia, falei: "Orlando,
pára, porque já dá para cobrir o principal. O resto eu pago".

1-IA \altando à questão do Dulei, ele diz que havia urna
divisão: de um lado, o governo, com o aparato sindical,
do outro lado...

OSCAR CORRÊA - A forma do governo não é o dinhei-
ro. E empréstimo. Por exemplo: o Magalhães, quando
quer eleger um sujeito, manda o Banco Nacional empres-
tar o dinheiro. Então, quando você chega lá, ele diz: "Olha,
se você quiser dar voto para o José Aparecido, eu te em-
presto 500 mil cruzeiros, a juros de 2%. Os juros estão a
5%, 8% ou 10%. Se você der 50 votos para o Aparecido,
eu te empresto..." "Ah, perfeitamente, eu dou". O que
custa? Nada. Dá 50 votos para o Aparecido e pega 500
mil cruzeiros. E uma hipótese. Estou citando o Apareci-
do porque é amigo do Magalhães, mas podia ser o Oscar
Corrêa. O Oscar Corrêa nunca precisou. O Aparecido era
mais ligado ao Magalhães. Ou o Francelino Pereira, ou
um outro sujeito qualquer. E claro que com o Fabrício
Soares ele não ia fazer isso, porque ele não era da linha...
O governo podia fazer a mesma coisa por intermédio do
Banco do Brasil, que emprestava para o sujeito a juros de
1 , quando os juros na praça estavam a 5%, 89(, ou 10%.
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HA - O senhor acha que houve, nessas eleições, urna
polarização entre esquerda e direita?

OSCAR CORRÊA - Não, acho que hOLIVC um confronto
mais marcado, não durante a campanha, mas dépois. Con-
fesso que nunca tinha ouvido falar do Ibad. Só fiquei sa-
bendo da sua existência corno organização fornecedora
de dinheiro para a campanha depois que soube que a ADP
estava vinculada a ele. Pode ser que, dentro da Câmara,
alguns tenham se prevalecido disso, mas o Geraldo Freire
e outros companheiros da UDN receberam, como eu, meia
dúzia de faixas. Foi a contribuição que a ADP deu a nós
todos. Nenhum de nós recebeu um tostão de dinheiro,
porque não precisávamos de dinheiro para nada; nem re-
cebeu nenhum outro tipo de contribuição. Pode ser que
alguém tenha dado cédula, cartaz...

1--IA - Mas os deputados que ris essem ligações, contato
direto com o Ibad...

OSCAR CORRÊA - ão conheço nenhum depurado que
me dissesse que era do Ibad, que tinha rido contato com
o Ibad, que tinha visto o Ibad.

lIA	Vrn Minas, nas eleições, a polarização entre es-
querda e direita não era muito caracterizada?

OSCAR CORRÊA - Não, nada. Em Minas, direita, para
nós, era o Abel Rafael Pinto, o homem do PRR O resto
era tudo gente do centro. PSD era centro, UDN era cen-
tro, a não ser uns um pouco csquerdizantes, como o Ed-
gar, que a gente sabia que era de esquerda. O Aparecido
fingia que era de esquerda, mas era ligado ao Magalhães,
que não tinha nada de esquerda. O Frincelino e o 'l'aveira
não tinham nada de esq rierda.
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HA - O senhor acha que era estratégia política do Apare-
cido`

OSCAR CORRA - Sim. Aparecido, Sarncy, Adolfo de
Oliveira, Ferro Costa, Seixas Dória, todos gente de c
tro que fingia que era de esquerda. Naquele tempo
interessante parecer de esquerda, por causa do Jaiu
Teve gente que foi cassada no Estado do Rio. Como o
Roberto Silveira era de esquerda, o pessoal queria pare-
cer de esquerda para ser apoiado por ele. Quando ele
morreu num desastre, acho que foi de helicóptero, esta-
vam todos na esquerda. Veio a Revolução, "vupt", Pe-
gou todo mundo na esquerda. /risesJ

SB - Esses deputados a que o senhor fez referência, afir-
mando que na verdade não eram de esquerda, eram os
componentes da "Bossa Nova"?

OSCAR CORRÊA - Para mim, tudo é "Bossa Nova",
com a qual briguei muito. Na época do Jango, quando
assumi a liderança da Câmara, a "Bossa Nova" começou
a criar alguns problemas. Começaram a surgir no jornal
umas notícias um pouco esquisitas, plantadas pela "Bos-
sa Nova". Vou contar um episódio agora que não devia
contar. Só não vou contar o santo, porque não fica bem.
Um dia, perdi a paciência. Chamei um dos elementos da
"Bossa Nova" numa sala, sentei-o numa cadeira e lhe
disse: "Fulano, a primeira notícia que aparecer no jornal,
não contra mim, mas contra a UDN, por causa da "Bossa
Nova", eu te parto a cara. frisos] "Não tenho nada com
isso!" "Eu sei que você não tem nada com isso. Mas a
primeira notícia que aparecer no jornal contra a UDN por
causa da "Bossa Nova", você tenha OLI não tenha nada
com isso, eu te parto a cara. Você comunica a quem tiver.
Estamos entendidos?" Abri a porta e fui embora. Nunca
mais apareceu nos jornais nenhuma notícia contra a 1. DN
plantada pela "Bossa Nova".

360



Naquele tempo, a "Bossa Nova" foi a "chapa-branca" do
jango. Assim como havia o pessoa! da UDN que não queria
manter uma posição de radicalização contra o Juscelino,
a "Bossa Nova" não queria manter cima posição de
radicalização contra o jango. Esse pessoal achava que o
tango podia ser conquistáve!, que era possível trazê-lo para
o bom caminho, enquanto nós achávamos que ele era irre-
mediável.

SB - N'las havia urna diferença: o grupo "Bossa Nova"
assim se intitulava, enquanto os "chapas-brancas" não
aceitavam o nome

OSCAR CORRÊA - Naquele tempo era moderno ser
"Bossa Nova''. Havia a Bossa Nova na música...

SB - 'linha um certo charme, en(l uanto o termo "chapa-
branca" era ofensivo...

OSCAR CORRÊA - Tinha charme. já foi um progresso.
Só que nós, que não éramos "Bossa Nova", e mandáva-
mos na I)\, nos enchemos.

NA - O seu hor acha que esse grupo tentou conseguir
algum benefício do governo, OU seu objetivo era atraí-lo?

OSCAR CORRÊA - Aquilo era posição eleitoral. Eles
achavam que isso era bom. Acredito até que eles pensas-
sem assim: é bom que na UDN, que é tida como de direi-
ta, haja alguém de esquerda, para dar urna média boa.
Não ataco a "Bossa Nova" pelo fato de ter uma linha
mais de esquerda. Nunca fui de direita. Em matéria polí -
tica e econômica, sou de centro, não gosto de
radicalização. Sou radical em outras coisas. Sou contra
comunista, socialista, integralista, nacional-socialista, con-
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tra Hitler, \ 1 ussoli ai, Stal in e 1 cnin. Sou Havck e Von
\ uses, hoiiient liberal, de centro.

SB - Mag:i h' 1 no ti aLi i ma ccrr rclauu caiu 1

sa Nova".

OSEAP. ( .( )kki	1
e virou esquerda depois, no fim do governo. O Maga-
lhães Pinto virou Jango, depois que este lhe acenou com
a hipótese de ele vir a ser o seu sucessor. Durante muito
tempo, o Magalhães caminhou no sentido do Jango. \ou
contar o episódio do Abel Rafael. Houve uma reunião,
um congresso ruralista em Minas Gerais, e o Abel Rafael,
que tinha saído da Secretaria da Agricultura, rompido com
o Magalhães, foi para lá e desceu o pau nele. E eu, por
infelicidade, estava presente. Eu já tinha saído do gover-
no, mas era amigo do Magalhães, e achei que não podia
admitir que alguém falasse mal dele na minha frente. Achei
que o Abel tinha exagerado, mas bateram muitas palmas
para ele. Quando fui defender o Magalhães, fui vaiado
violentamente. "Oscar, não defende o Magalhães não.
Nós sabemos que você não é Magalhães", eles gritaram.
Peguei a gravação e levei para ele: "Magalhães, olha o
caminho para onde você está indo (quando ele começou
a esquerdizar). Você está falando em reforma agrária, o
Abel Rafael te espinafrou, você sabe disso. Eu fui te de-
fender, fui vaiado, só não me puseram para fora porque
sabiam que eu não era de esquerda. Você tome cuidado".
"Não, estou sendo incompreendido" Aí vieram os epi-
sódios pré-revolucionírios.

1-IA - Nas eleições de Minas, a LI)N duplicou o número
de prefeitos e a bancada do partido na Assembléia
Legis1ativa 7 . Na Câmara, o PSD fez um maior númcio
de deputados. Como o senhor analisa o crescimento da
UDN no Estado nas eleições de 62? O apoio do governa-
dor Magalhães Pinto foi decisivo para esse crescimento
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OSCAR CORRÊA - O Magalhães fez um bom governo.
Acho natural que a bancada aumentasse. E mais ainda no
âmbito estadual, por ser exatamente onde a influência
foi maior.

HA - Ele teria contribuído, financeiramente, para bancar
ca ndidato

OSCAR COR RA - Não, de jeito nenhum. Magalhães
não era de dar dinheiro para ninguém. Nem para a Da.
\ 1 ancora, a mãe dele. /risos/

1 I - Passemos agora ao governo João Goulart. Ele indi-
cou o seu ministério: Santiago Dantas, na Fazenda; no
Planejamento, Celso Furtado '17 , que, por sinal, preparou
o Plano Trienal; no 'Trabalho, Almino Afonso, que era tra-
balhista...

( )SCAR CORRÊA \luito inteligente o Alinino. 'Ibdos
eram multo inreligetues.

1 IA - Que análise o senhor faria do ministério de Goulart?

OSCAR CORRÊA - EL1 tinha uma impressão desfavorá-
vel do Celso Furtado, mas depois passei a ter boa im-
pressão dele, por causa de um episódio. Eu estava em
Paris, em mil novecentos e oitenta e tantos, quando vi na
televisão um programa, gravado no Brasil, sobre a seca
no Nordeste. Teve a maior repercussão aqui, mostrava
aquela miséria, o pior da miséria do Nordeste eles grava-
iam. E havia uns jornalistas lá muito contra o governo, no
período dos governos ditos revolucionários. O autor do
programa dizia: "Isso é urna vergonha, uma seca dessas,
Lima miséria..." E o jornalista convidado dizia: "Este é
um governo que não toma providência, um governo in-
competente.....Foi um programa de grande crueza, por-

5 03



que, logo depois dessas cenas dramáticas de fome, mor-
te, sede, mostrava uma recepção na casa do Cid Sampaio,
que era o governador, as mulheres cheias de jóias, mesas
com prataria e louça, talheres de prata, um negócio per-
feito, espetacular... um contraste. Em seguida entra o
Celso Furtado. Pensei: "O Celso agora vai deitar e ro-
lar". O Celso: "Quero dizer aqui o seguinte: o problema
da seca no Nordeste não é da responsabilidade deste go-
verno. Nem deste, nem do anterior. A seca no Nordeste
é um problema grave, secular, que todos os governos têm
procurado melhorar. Este governo tem procurado fazer o
que pode, não é justo fazer isso!" Portou-se com dignida-
de, num momento em que os outros estavam fazendo tudo
o que não deviam. E o mais engraçado foi que eu estava
ouvindo a conversa do sujeito em português, com a tra-
dução em francês. Em determinado momento, o repórter
francês pergunta a um nordestino: "O senhor não acha
que isso é a pior coisa do mundo? - C'est Ia pire chose dii
monde?" O sujeito disse: "O pior não. O pior são os ára-
bes e os judeus brigando por religião". Mas o tradutor
falou: "Ou, c'est Ia pire chose dii monde!" O desgraçado do
francês traduziu como se fosse, de fato, a pior coisa do
mundo. Para você ver a indignidade do programa. Nesse
dia, o Celso Furtado subiu no meu conceito. Ele era um
homem francamente de esquerda. Um homem compe-
tente, mas da outra linha. Eu sou do lado de c, e quem
não é do meu lado...

HA - r\ ojeriza é natural...

OSCAR CORRÊA - Ojeriza natural. Ele é um homem
estudioso dos problemas. ELI o respeito, apenas não con-
cordava com o que ele dizia. O Almino Afonso foi meu
adversário na Câmara, mas é um homem muito inteligen-
te. O Santiago Dantas também é inteligente.

HA - No Congresso renovado, o P'IB se nivelou com o
PSD nas duas casas. Leonel Brizola é eleito pela
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Guanabara, Com urna expressiva votação, C SCU alvo prin-
cipal é o Congresso Nacional, considerado "uma barreira
às mudanças a serem empreendidas no País", como diz
Otávio Dulci 27 . No dia 8 de maio de 196327), o senhor
fez um discurso na Câmara Federal sobre o episódio ocor-
rido em Natal, quando o Deputado Leonel Brizola, em
praça pública, chama o General Antônio Carlos Murici de
"golpista" e "gorila". Brizola o aparteou e afirmou que o
general fora golpista em agosto de 61, no episódio do
jânio Quadros, e que "gorila" era denominação usual de
golpista. Qual foi a reação da bancada da UDN diante
das posições do PTB e do Brizola?

OSCAR CORRÊA - Isso é o que está no "frio dos anais".
Esse foi um dos episódios mais engraçados da Câmara.
Quando o Brizola fez isso, fui incumbido de ir à tribuna
provocá-lo, para dar nele urna surra Surra parlamen-
tar, verbal.

HA - O senhor era líder -

OSCAR CORRÊA - Eu era líder. "Nobre Deputado Leo-
nel Brizola..." E começaram a me apartear o Chagas
Rodrigues e o Clernens Sampaio. Até que eu disse ao
Deputado Clemens Sampaio mais ou menos isso: "Te-
nho o maior apreço por V Exa., mas está aqui o Deputa-
do Brizola. Não vou aceitar a interpretação de V. Exa. se
posso ter a interpretação autêntica do Deputado Brizola".
E provocava o Brizola, que não vinha, porque ele é es-
perto. Não interessava a ele disputar comigo. Ele sabia,
primeiro, quem eu era; segundo, que eu não estava sozi-
nho. Na hora em que ele viesse... Ele gosta de brigai-
corri quem está em sitLiação de inferioridade. Até que,
num momento, ele não agüentou e veio. Houve então
troca de apartes, até que, em determinado momento, ele
disse que teríamos de aceitar as reformas, querendo ou
não, houve tumulto, e suspendeu-se a sessão. Por o rn
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motivo muito simples. O Brim Velho era deputado do P1
Partido Libertador, e uma das melhores figuras da Câma-
ra, porque era médico, um grande deputado - como o
Pua, que era médico, professor de Fisiologia. O Brito Velho
é um médico muito competente, com uma cultura espe-
tacular, e era apaixonado por nós, da UDN. Se você L

lasse que o Adauto, o Oscar Corrêa, o Bilac Pinto,
Aliomar Baleeiro, não eram bonitos, o Brito saía em cim.,
para briga. Nós éramos lindos, os maiores do mundo. fri-
sos] Quando o Brizola disse qualquer coisa, o Brito cami-
nhou para ele para a briga: "Cachorro, canalha! Repete!"
Então, suspenderam a sessão. Falei: "Brito, agora que
nós íamos pegar o homem, você atrapalhou a escrita..."
Não houve nada. Fui à tribuna chamar o Brizola para vir
explicar, e então daríamos nele um caldo. E o Brito atra-
palhou o caldo. Como ele não era da UDN e não estava
sabendo da armação, veio para nos defender.

SB - O senhor, na época, era líder. Poderia falar sobre o
exercício da liderança, o papel e a função de um líder?

OSCAR CORRÊA - Na LDN, ser líder era muito fácil.
Em termos. Tínhamos a orientação do partido, que era
sempre tomada pela bancada. Nós nos reuníamos: "Va-
mos votar a favor do projeto? Vamos. Vamos votar contra?
Vamos". Em geral, chegávamos mais OLi menos à mesma
conclusão; todos estávamos de acordo. Então, o líder ou
vice-líder falava, ou um outro deputado falava COflO lí-
der, se o projeto não tinha importância. No mais, prevale-
cia a orientação da bancada. O presidente do partido era
um homem do próprio parlamento. Isso era muito comum.
O último presidente foi o Ernâni Sátiro, que era deputa-
do. Eu era o secretário-geral. A bancada se reunia com o
partido. Como não havia grandes dissensões ideológicas
- para não dizer que não havia nenhuma -, era muito fácil
tomar uma deliberação. Podia haver um ou outro matiz,
uma ou outra linha, mas era muito fácil, a não ser no caso
"Bossa Nova", quando tivemos alguns cntrevcros. A
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- Bossa \ova queria 1 ue tôsseinos para um lado, che-
gou a fazer requerimentos solicitando isso, e a UDN re-
solveu ir para outro. Desautorizou a "Bossa Nova". Ser
líder, nessa época, era ser porta-voz de um pensamento
que era quase unânime, havendo apenas pequenas dife-
renças, que não tinham a menor importância.

SB - Como líder, o senhor continuou ocupando a tribuna
com a mesma freqüência, ou se resguardou mais.,

OSCAR CORRÊA - 0 líder fala menos, porque man-
da os outros falarem Alguns falam pela liderança. Só
quando a matéria é de importância geral o líder deve
ir à tribuna.

IA - esse período, como era a ri UestdO de SOtO de lide-
rança?

OSCAR CORRÊA - Não havia voto de liderança. Se ha-
via, era matéria mais ou menos tranqüila. Quando a UDN
e o PSD estavam de acordo. "Estão de acordo?" Então,
o líder ficava sentado. Havia o fato de os líderes da UDN
e do PSD ficarem sentados. "Os que estão de acordo per-
maneçam como estão. Aprosado'. Se um dos líderes le-
\anrasse, seria a senha.

HA - No Congresso Nacional, uma das características
desse período era a aglutinação em blocos. De um lado,
os deputados ligados à Ação Democrática Parlamentar, e
de outro, a Frente Parlamentar Nacionalista. Em discur-
so, nesse período, o senhor menciona essa divisão do
Congresso em blocos, o qtie, para o senhor, seria, muitas
vezes, a falência dos partidos. O Deputado João Men-
des, da UDN da Bahia, coordenador da AI)P, ao aparteá-
lo em discurso proferido em setembro de 62, disse que,
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na impossibilidade de Falar naquele expediente, passou-
lhe a delegação de falar cm nome da ADP. Quando o se-
nhor se alinhou à ADP?

OSCAR CORRÊA - Foi natural. Acho que surgiu PI-1-
meiro a Frente Parlamentar Nacionalista. Quando se viu
que essa frente estava se formando com o pessoal da es-
querda, surgiu a idéia da ADP. Não foi minha. Toda a vida,
costumo dizer: "Eu sou da UDN". Entre a ADP e a UDN,
eu sou UDN. Mas, no momento em que surgiu a Frente
Parlamentar Nacionalista, precisava haver uma outra for-
ça para contrabalançar. Para não parecer que o Con-
gresso era apenas esquerda. O João Mendes me pediu
para eu entrar, e eu entrei. Mas eu era da ADP como
seria, vamos dizer assim, da Liga Eleitoral Católica.
Nunca fui lá.

HA - Como era a organização da ADP? Havia salas, reu-
niões?

OSCAR CORRÊA - Sala e reunião, tinha. Quando havia
matéria ideológica, a Frente Parlamentar Nacionalista se
reunia, e nós nos reuníamos também. Mas tudo em sala
aberta, no Congresso Nacional, numa sala de comissão.
Um grupo se reunia de um lado; o outro, de outro. Era
tão-somente debate de matéria específica. Suponhamos
que houvesse um projeto relativo à Petrobrás. Então, nos
reuníamos para ver se íamos votar a favor ou contra.

HA - Como era a sua convivência, na AI)l com adversá-
rios políticos históricos como, por exemplo, o ÜILIIII0 de
Carvalho?

OSCAR CORRÊA - Falam da ADP corno se Fosse um
partido, uma organização homogênea, que tivesse união,
estatuto, ordem. Não era nada disso. O sujeito participa-
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'a da ADP apenas para poder dizer que participava. Você
votava do jeito que queria, não ouvia ninguém, não tinha
contato com ninguém. Você falava da convivência na ADP
com o Ultimo de Carvalho...

EIA - Utimo de Carvalho, José Maria Alkmin...

OSCAR CORRÊA - O (Itimo de Carvalho e eu não ía-
mos lá. O Alkmin, muito menos. A gente se encontrava e
votava do jeito que cada um queria. Coincidia, às vezes,
de votarmos todos no mesmo sentido, porque a linha ide-
ológica era nossa. A ADP não nos mandava votar nesse
sentido OU naquele. Considerar que a ADP fosse uma or-
ganização homogênea, controlada pelo João Mendes ou
dominada pelo dinheiro dos Estados Unidos, mandado
pelo Lincoln Gordon, é uma idiotice. A ADP só existia
no papel. Nós nos reuníamos quando havia um projeto
como, por exemplo, o da reforma agrária. Eu era contra a
reforma agrária do jeito que o jango queria. O Alkrnin, o
Ultimo de Carvalho, o Padre Vidigal° e o João Mendes
também eram contra. Então, estávamos de acordo. Aí a
AI)P fazia um pronunciamento contra a reforma agrária.
Mas, num assunto em que não estivéssemos de acordo,
eu não ia lá, não votava, e ficava por isso mesmo. A ADF
não tinha organicidade, não era partirlo, não eia nada. Foi
como eu participei dela.

1 I - O que o senhor poderia falar sobre a Frente Parla-
mentar Nacionalista?

OSCAR CORRÊA - A única coisa de que me lembro é
(lLiC o Bento Gonçalves 2 , que era dessa frente, se não
me engano, me convidou para entrar nela, e eu lhe disse:
"Não posso, porque tem UflS comunistas lá ". [risos] Eu
era muito amigo do Bento Gonçalves.
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FIA - Nos primeiros meses de 63, o presidente João
Goulart enviou mensagem à Câmara e anexou um ante-
projeto de reforma constitucional, referente à reforma
agrária. Leonel Brizola solicitou aos demais deputados
que o subscrevessem. Esse anteprojeto passou a deno-
minar-se Emenda Constitucional n.' 1. O Senador Mílton
Campos apresentou um outro projeto, de n." 93, sobre o
Estatuto da Terra, elaborado por uma comissão constitu-
ída por Tancredo Neves, no período parlamentarista, cujo
relator foi o próprio Mílton Campos. O senhor se lembra
de como foram as discussões sobre a reforma agrária, es-
pecificamente sobre a emenda constitucional e o projeto
do Estatuto da Terra

OSCAR CORRÊA - Eu me. lembro de que esse proble-
ma tomou muita importância porque tanto o PSD como a
UDN eram, no fundo, contrários à reforma agrária
janguista. Eu mesmo fiz discurso contra. Nós todos
entendíamos que a reforma agrária tinha de ser feita, se
possível, mantendo o homem no campo, dando-lhe con-
dições de cultivar a terra. O problema não era distribuir
terra. Isso não bastava. E o Bilac Pinto dizia mais: sustenta-
va a tese de que a reforma agrária se fazia tirando gente do
campo, substituindo-a pela máquina; ou dando ao homem
do campo meios de cultivar a terra, já cm condições de de-
senvolvimento agrícola acentuado.

O jango queria a reforma agrária como forma de acabar
com a propriedade fundiária: tomar dos que têm para dar
aos que não têm. Tirando de todo mundo e ficando para
ele, porque o que ele tinha de terra em Mato Grosso era
maior do que muitos Estados. Há um levantamento que
mostra que as terras do jango em Goiás e Mato Grosso
davam um Estado. As terras que ele comprou lá em
t'ruaçu. A verdade é que a reforma agrária passou a ser
espoliação dos atuais proprietários em favor dos que não
têm terra, a quem o jango queria servir. Então, não podí-
amos concordar com isto: a abolição da propriedade. E o
jangc) não tinha noção de coisa alguma. Ele estava fazen-
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do tudo aquilo por insinuação dos SLIJCItOS que o cerca-
vam, porque era um incompetente e um abúlico. Ele só
tinha vontade de continuar no poder, mas não sabia como,
nem o que fazer.

Houve, nessa época, o célebre projeto da Supra, sob a
responsabilidade do João Pinheiro Neto"'. Esse projeto,
(IUC foi para a Câmara, visava a desapropriar dez quilô-
metros de terras à beira das estradas e dos rios navegá-
veis. A pergunta que lhe fiz, segundo ele próprio, foi a
pior que ele recebeu na sua vida. Pedro Aleixo foi para lá
e espinafrou o João Pinheiro, dizendo que ele devia se
lembrar do avô"-' e do pai dele. Eu fiz a seguinte per-
gunta: "Dr. .João Pinheiro, V. Exa. traz um projeto de re-
forma agrária. Vai desapropriar dez quilômetros ao lado
de cada faixa de estrada e dos rios navegáveis. V Exa.
sabe qual é a dimensão da área que vai desapropriar?" E
claro que ele tinha que dizer que sabia. Ele disse: "Não

"Ah, quer dizer que \7, Exa. não sabe qual é o tama-
nho da área? Vai desapropriar um terço do território naci-
onal" - eu havia feito a conta. "O Brasil tem tantos mil
(Irilômetros de estradas de rodagem, tantos mil quilôme-
rros de estradas de ferro, tantos mil quilômetros de rios
navegáveis. Se V. Exa. desapropriar dez quilômetros de
cada margem, são vinte cm cada cluilômetro. Multipli-
cando o total por vinte, V Exa. terá 3 milhões de quilô-
metros quadrados do território nacional que vão ser desa-
propriados para a reforma agrária! E V. Exa. vai pagar
isso corno? Vai assentar quem? Como? Quando?" Eles não
tinham nenhuma noção da proposta que estavam fazen-
do. Então, o Jango era despreparado, cercado por sujei-
tos que achavam que bastava dizer que se ia fazer algo-
na coisa, que ela seria feita. Combatemos a reforma agrá-
ria porque ela não tinha nenhuma condição de ser feita.

() Estatuto da Terra propiciou, de certa maneira, um iní -
cio de reforma agrária. No governo Castelo Branco, hou-
\C um princípio de reforma agrária, do qual até não gos-
rei. OTango queria terra. Ele tinha as fazendas dele em
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Uruaçu, onde ia sempre passar férias. Dizem que ele ven-
deu 5 mil cabeças de gado. Soltava o gado no Pantanil.
Depois que ele vendeu as 5 mil, ainda tinha mais de
mil, de cuja existência ele não sabia. As vacas se repi
duziam no Pantanal. Ele não tinha nenhuma noção. 1
um mundão de terra, tudo dele. Então, não tinha noção
de reforma agrária. Se você transformar tudo em peque-
na propriedade, o que vai acontecer? Não vai ter produ-
ção para quem não produz. Como você vai governar um
país se não houver os grandes produtores para sustentar
os sujeitos que não trabalham na terra? Como vou comer
se a terra for distribuída para quem vai cuidar apenas do
seu sustento pessoal? Cada um vai ter a sua galinha, os
seus pintinhos, o seu porco, o seu frango, a sua vaca. To-
dos vão ter a mesma coisa. E o sujeito que mora na cida-
de, que é advogado, padre, engenheiro, que não cuida
de galinha? Como vai viver? A reforma agrária é aque-
la que mantém a propriedade produtiva, as grandes pro-
priedades produtivas, e impede a grande propriedade
improdutiva.

HA - Nesse período havia, de um lado, os trabalhadores
e os sem-terra e, de outro, os fazendeiros. Havia, na Câ-
mara, algum trabalho de /obbv? Os deputados trabalha-
vam sob pressão?

OSCAR CORRÊA - O que houve foi que os fazendeiros
passaram a exercer pressão em defesa das terras, quando
houve ameaças de invasão e começaram, de fato, as in-
vasões. Aí já foi perto da Revolução. Nós chegamos a
nos reunir e preparar plano militar de defesa das fazen-
das. O General Mendes de Morais redigiu um plano, que
ele me deu em uma reunião, e eu bati à máquina, porque
não podia dar isso para uma datilógrafa, não é? Passei o
plano para o Padre Vidigal, o Paulo Salvo 2 (de Curvelo),
o Abel Rafael e outros deputados, para cada um fazer a
reprodução e entregar aos seus amigos. Como o sujeito
ia se defender de invasão de propriedade se o jango esti-
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mulava essa invas o? Então, OS fazendeiros estavam se
armando mesmo.

SB - Como era esse plano?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Devo ter algum
papel aqui em casa. Distribuímos o plano em Minas Ge-
rais: eu, Padre Vidigal, Paulo Salvo, Abel Rafael, Gabriel
Bernardes e outros.

HA - Havia urna organização?

OSCAR CORRÊA - Essa já era a organização da banca-
da. A bancada ruralista. Quando havia comício, todos nós
ía nos e falávamos.

SB - Essa bancada englobava a [DN e o PSI)?

OSCAR CORRÊA - A UDN e o PSI). A do PSI) era pior
do que a nossa. Era muito mais radical.

HA - Quem participava dessa bancada? Quais eram os
nomes de expressão?

OSCAR CORRÊA - ]do mundo. Geraldo Freire, Pa-
dre Vidigal, Abel Rafael, eu...

HA - Pedro Aleixo?

OSCAR CORRÊA - Acho que o Pedro participou de al-
gumas reuniões.

HA - Mílton (ainpos?
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Caso Minas fosse atacada, estava em
condições de se defender A Polícia Militar
estava muito bem comandada e disposta a
enfrentar o adversário. Foi o José Gera/do
quem estimulou o General Guedes e quem

animou o Mourão. Foi ele quem fez a
Revolução em Minas Gerais. Foi ele,
também, quem espoletou o Magalhães.
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OSCAR CORRÇA - Não.

HA Alkmin? (Tltimo de Carvalho?

OSCAR CORR(A - Alkmin. Htimo de Carvalho..

1 I - Ozanam?

OS( :\R (ORR(:\ 1)c Ozanam não mc lembro.

HA - Rondon Pacheco?

OSCAR CORRÊA - Rondon, também, acredito que sim.
Nós todos achávamos que devia haver reforma agrária
para melhorar as condições de vida do homem do campo.
Dar a ele as condições de melhorar a exploração da terra.
Não queríamos e não queremos o latifúndio, isto é, a ter-
ra produtiva não explorada. O que nós não queríamos é o
que eles querem hoje. Qual é o tipo de invasão de fazen-
da que há no Brasil? E a invasão da fazenda produzindo.
No Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, por exemplo,
de repente chegam 5 mil sujeitos, por milagre, um lindo
milagre, chegam todos na mesma hora, vindos do Pará,
do Amazonas, do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do
Norte, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Goiás.
'lUdo combinadinho. Chegam 5 mil sujeitos para invadir
uma fazenda que está produzindo café, arroz, milho, fel-
ao. Isso não é possível, é um absurdo. Agora, a fazenda é

improdutiva? E. Tem 5 mil alqueires e não está produzin-
do, ou está produzindo só cm 2 mil? Desapropria os 3 niil
e distribui a terra. 'ludo bem.

HA - Em abril de 63, foi realizada em Curitiba a 14 Con-
venção da 1'DN...
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OSCAR CORRÊA - ELI nãO estava lá. Não gostava mui-
to de convenção. Não fui a Pernambuco, a Curitiba...
Achava que era um debate desnecessário.

HA [ma das deliberações dessa convenção foi: "Reen-
mendar às bancadas da UDN no Congresso Nacion
conveniência de não se emendar a Constituição na au
conjuntura política". Praticamente, induzia-se a banca
da UDN a não aprovar nenhuma emenda. E sem emenda
não se fazia reforma agrária. O senhor não acha que essa
posição da UDN veio, de certa forma, paralisar as pro-
postas governamentais com relação às reformas de base
de Goulart?

OSCAR CORRÊA - Acredito que sim. E a finalidade era
essa. Estou dando uma explicação que está me ocorren-
do agora. Não examinei o problema, porque não estava
lá. Por que o jango queria reformar a Constituição? Para
melhorar a posição do Brasil? No nosso entender, não. A
linha dele era outra. Com quem é que ele contaria para
isso? Contaria com o PTB todo, com os adesistas do PSD
- que eram muitos - e dos outros partidos. Nós não íamos
lucrar nada com isso, porque eles não iam fazer nenhuma
reforma na nossa linha. Não tínhamos condição de emen-
dar a Constituição na nossa linha. Então, o que tínhamos
que fazer? Impedir que emendassem a Constituição na
linha deles.

SB - Nessa época já existia a polarização entre Maga-
lhães Pinto e Carlos Lacerda na disputa de quem seria o
candidato da UDN à Presidência da República?

OSCAR CORRÊA - Eu acredito (Inc a polarização já ti-
vesse começado.

- Carlos Lacerda não l°'' que Bilac Pinto fosse
presidente do partido exatamente porque ele seria o candi-
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dato de Magalhães. E Lacerda, nessa época, tinha Lima
posição muito mais de luta, muito mais explícita. E o
Magalhães...

OSCAR CORRÊA - O Magalhães estava nas encolhas.
Ele achava que podia vir a ser candidato numa coligação
de torças da qual participasse o próprio jango.

FIA - 1 nci usi ve Ii lac Pinto foi eleito presidente, numa
demonstração da força de Nlagalhães Pinto...

OSCAR CORRA Não, não. Sabíamos irie Bilac era
incontrolável, por Magalhães ou por Carlos. Ele não se
deixaria levar nem por um nem por outro. Estava acima
de qualquer suspeita. Ele estaria tanto do lado do Maga-
thães quanto do lado do Lacerda, conforme o partido qui-
sesse.

- \Ias. apesar da independência de Bilac Pinto, o fato
de o presidente ser mineiro poderia demonstrar, para o
partido cm geral, que o candidato a candidato de Minas
era mais forte...

OS( -\R CORRÊA - Ias o partido também sabia o se-
guinte: o Bilac era um homem que podia se opor aos ar-
roubos radicais do Carlos. E foi isso que aconteceu. Ele
era um dos poucos sujeitos que tinham condições de di-
zer ao Carlos:" Não faço e não faço. Está acabado!"

- O senhor acha que a flexibilidade de \ Iagalhães Piuto
se devia exclusivamente a sua possível candidatura

OSCAR CORRÊA - O Magalhães nunca foi radical. Ele,
toda a vida, foi flexível. Nunca assumiu posições muito
claras, definidas. Sempre foi muito esperto, dúctil, sabi-
do, matreiro, malicioso. .-\o contrário, por exemplo, do
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Bilac, que tinha posições definidas, e do Oscar Corrêa
eu não tinha a responsabilidade deles. Talvez pela pró-
pria responsabilidade que ele tinha, era muito mais dado
a conversas. Eu dizia: "Sou contra!" O Magalhães dizia:
"Em princípio, sou a f\oI. mis \am(s onvcjr ' . l.i,1

um tipo conversável.

HA - João Goulart faz Lima reforma ministerial e substi-
tui Santiago Dantas e Celso Furtado, colocando o ex-go-
vernador de São Paulo Carvalho Pinto no Ministério da
Fazenda. Qual o significado dessa reforma?

OSCAR CORRÊA - Ele quis, talvez, atrair São Paulo. E
o Carvalho Pinto tinha renome de técnico. Era conside-
rado Lima figura acima de qualquer suspeita. O Goulart
queria propor Lima reforma tributária. Ele achou que, com
Carvalho Pinto, era mais fácil levar ao Congresso Lima
reforma constitucional dessa parte tributária mais aceitá-
vel do que a do Santiago. Este era visto como político,
enquanto o Carvalho Pinto era visto como técnico.

HA - Em maio de 1963, na Câmara Federal, foi constitu-
ída uma comissão parlamentar de inquérito sobre as ativi-
dades do Ibad - Instituto Brasileiro de Ação Democráti-
ca. A comissão funcionou até dezembro de 63, sem mai-
ores resultados...

OSCAR CORRIA - O autor foi O Pedro Aleixo.

LIA - Goulart, em setembro dc 63, suspendeu as ativida-
des da entidade, atendendo a recomendação do Conse-
lho de Segurança Nacional. Qual foi a participação do
senhor nessa comissão?

OSCAR CORRÊA - Nenhuma. Não mc considerava in-
culado. Eu não era do 1 bad, não unha nada com isso, não
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fui chamado para ser membro, testemunha, usuário, nem
coisa alguma. Eu só tinha notícia pelo Pedro. Nas reuni-
ões de bancada, ele dizia: "A Comissão do Ibad está as-
sim, vou fazer o relatório, ouvimos testemunhas... não há
prova alguma, não há nada". Só isso. Para ser franco, nunca
tomei conhecimento desse tal de Ibad. Há até um discur-
so meu no Congresso 7 dizendo qual seria a minha parti-
cipação na ADP. Ela só figurou na minha vida como uma
organização a que eu ia como a Lima espécie de clube
recreativo, em que você vai e encontra companheiros que
jogam futebol com você. Você joga na posição e no time
que você quiser. Sc não quiser, mio joga. Não tem nenhu-
flia Otitra vinctilaçao.

FIA - () Sr. Philip Agce, que era funcionário da ClA na
época e trabalhava cm Quito, fala que na CPI, entre nove
membros, cinco tinham recebido fundos do Ibad para a
campanha. Talvez, com isso, a CPI já estivesse compro-
iii e ti da...

OSCAR CORRA - \landa o Sr. CPI da CIA ficar quic-
to! /rises/

11A Fio setembro dc 63, quando o Supremo Tribunal
Federal julgava o processo dos sargentos, que se julga-
sam privados dos direitos políticos na integridade porque
eram inelegíveis para cargos públicos, ocorreu uma rebe-
lião dos sargentos da Aeronáutica e da Marinha, em
Brasília. O General Peri Bevilacqua, do 2" Exército, em
Ordem do Dia, posiciona-se contra a rebelião. O governo
tentou modificar a Constituição nesse sentido, mas não
teve êxito. Qual foi a repercussão desses episódios nos
meios políticos

OSCAR CORRA - Aí J ,,ii se sabia, perfeitamente, que o
Jango csta\a tramando a tal iL'púl)lica sindicalista. ,Já es-

57 ()



távamos tranqüilamente informados de que ele estava pro-
curando um jeito de continuar no poder, na base da repú-
blica sindicalista. Aí já havia alguns, como o Darci Ribei-
ro, que agora são considerados gênios, que mandavam
atacar apartamento de deputado da UDN. Um pouco an-
tes da Revolução, o Darei fez proclamação no rádio pe-
dindo ao pessoal, aos sindicalistas, que atacassem, inva-
dissem os apartamentos dos deputados da UDN. Che-
guei ame preparar para responder à bala. Cheguei a cor
prar arma. O negócio parecia brincadeira. O Darci
proclamação - é claro que ele vai negar hoje - dizendo
que deviam invadir os apartamentos do pessoal da UDN
que era contra a reforma agrária, o sindicalismo, etc. Eu
tinha um fuzil de 1912, que me tinha sido dado quando
era secretário da Educação, e havia sido descoberto num
grupo de Lavras. A diretora descobriu lá uma caixa e me
deu um. Comprei uma carabina de 14 tiros, CBC, e trou-
xe da Suíça uma pistola Walter, e tinha uma pistola de
gás, de pólvora seca. Ensinei o Oscar Júnior a pegar o
fuzil de 1912. Entreguei a de pólvora seca para minha
mulher, porque essa pistola dava tiro como se fosse de
verdade, só que era pólvora seca. E fiquei com a pistola
Walter e com a carabina de 14 tiros. Então combinei: "Se
formos invadidos, Oscarzinho, você atira com o fuzil, eu
atiro com a CBC. No momento em que você e eu esti-
vermos carregando, sua mãe atira com a pistola de pólvo-
ra seca. Assim, eles têm a impressão de que nós continu-
amos atirando, e eu guardo a pistola Walter para a emer-
gência final. Na hora em que acabar tudo - a pistola Walter
tem oito tiros -, os primeiros oito que aparecerem eu
mato". Fui treinar no planalto, em Brasília. Comprei pa-
pel de alvo - isso parece brincadeira hoje -, coloquei-o
na árvore e dava tiro. Dei o primeiro e acertei na mosca.
Dei o segundo e acertei na mosca. Dei o terceiro e acer-
tei na mosca. Então falei: "Chega. Não preciso treinar
mais".

Isso foi para mostrar o clima que se criou em Brasília no
governo do jango, às vésperas da Revolução. A ameaça
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que nos cobriu quando ele dizia: Vamos fazer as refor-
mas de base, no voto ou na marra!" Esse era o clima que
vivemos em Brasília.

SB - Seria só o clima ou existia, de fato, essa ameaça?

OSCAR CORRÊA - Boa pergunta, só que, na dúvida, o
( I UC você faria? Você comprava a CBC e a pistola Walter.
Fies eram capazes disso.

F-lA - O governo enviou mensagem ao Congresso acio-
nal solicitando autorização para decretar estado de sítio.
A UDN e as esquerdas se uniram contra o pedido do pre-
sidente, que acaboti por retirar a mensagem...

OSCAR CORRÊA - Foi uma derrota espetacular do
lango. Ele queria decretar estado de sírio na Guanabara.

HA - A questão cio Carlos Lacerda, não? Quais as razões
cia esquerda cm negar ao presidente a declaração de es-
tado de sítio?

OSCAR CORRÊA - Não sei. Sei que nós combatemos
violentamente a proposta e que a retiraram. Agora, não
me lembro se as esquerdas estavam conosco. Sabíamos
perfeitamente que, no momento em que ele decretasse
o estado de sítio na Guanabara, o "pau ia comer". O Carlos
a reagir, e a guerra civil ia explodir. O Carlos não ia acei-

tar, Impunemente, ser retirado cio governo.

1 l.\ - Quais foram as conseqüências desse episódio?

OSCAR CORRA - Isso enfraqueceu o jango. FIe fi-
cou muito mal. Aí loi que vimos que ele era, de fato, LiUfl
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fantoche, que não mandava nada. Um sujeito que manda
uma proposta de estado de sítio e a retira... Que ele per-
ca, está tudo bem; mas retirar a proposta. no.

HA - Por iniciativa da OpO5iÇ0. o Congresso \ aciona 1
foi convocado extraordinariamente no período de reces-
so, no final de 63, fato que ficou conhecido como a "Vigí-
lia Cívica". Qual o significado dessa convocação?

OSCAR CORRÊA - No momento em que o presidente
resolve pedir estado de sítio num Estado com um gover-
nador da oposição, esta não pode admitir que se feche o
Congresso. Com o Congresso fechado, onde iríamos gri-
tar? Na casa do bispo! Então, o Congresso tinha que es-
tar aberto exatamente para qualquer coisa que houvesse,
qualquer violência que o governo quisesse fazer.

1-IA - \cês desconhavam (j rie O goN cnio fosse tentar algu-
ma coisa?

OSCAR CORRÊA - Ah, é evidente. t'111 governo que
propõe estado de sítio num Estado governado pela opo-
siÇio está preparando alguma coisa.

HA - Para terminar a análise desse período, qual a sua
avaliação do governo João Goulart?

OSCAR CORRÊA - O jango não estava preparado para
ser presidente da República. Ele, toda a vida, foi um peão
gaúcho, com a vida dele, um homem inteligente, sem ne-
nhuma formação cultural, cercado de sujeitos que queri-
am explorar o seu prestígio, porque ele era um homem
aparentemente simpático. Nunca tive contato com ele.
Tinha problemas familiares muito graves, segundo dizem,
o que o tornava mais vulnerável ainda, porque não tinha
retaguarda. Era fraco, dominado por aquele pessoal do
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tipo Brizola. O Brizola dominava o jango, assim como OS

outros elementos que o cercavam. Então, o governo do
jango foi, sobretudo, um governo em que ele não gover-
nou. Governaram os outros por ele. E a prova de que ele
era fraco é esta: um presidente da República que manda
uma proposta de estado de sítio para o Congresso e a
retira; que começa Lima revolução e no dia seguinte foge.
Antes de haver qualquer coisa, o Jango fugiu. Que diabo!
() presidente da República tinha obrigação de, pelo me-
nos, ficar no Brasil durante algum tempo e reagir. Ir para
o Rio Grande do Sul, aceitando o convite do Brizola, para
manter a rebelião lá. Até o Carlos LUZ, que estava numa
situação muito pior, procurou reagir e foi para São Paulo.
Não reagiu porque não pôde. jango não tinha preparo
intelectual nem político para ser presidente da Repúbli-
ca. Ele só foi político porque o Getúlio o nomeou minis-
tro do Trabalho e, com isso, deu-lhe prestígio, e ele se
firmou como sindicalista que explorava os pelegos da vida
sindical brasileira.

5 - Sobre o piei)! sei to realizado em 6.3... vamos falar
sobre isso agora?

OSCAR CORRÊA - Vamos, perfeitamente. Confesso que
não tive tempo de pensar no problema do plebiscito, nem
me lembrava mais disso. O parlamentarismo no Brasil foi
muito mal feito porque foi uma saída de emergência para
evitar a revolução. Os ministros militares opuseram-se de
maneira frontal à posse de João Goulart. Nesta época eu
estava em Minas Gerais, como secretário do Magalhães.
Mas, de longe, fui tendo as minhas raivas, porque verifi-
quei que o parlamentarismo não era o do Raul Pua, era
feito de emergência, e o Tancredo - aliado ao jango -
chegou disposto a logo pôr fim ao parlamentarismo. Ele
vigorou para ser apenas o biombo da volta ao regime pre-
sidencial, que serviria ao João Goulart. Começou-se, des-
de logo, o trabalh! contra o regime parlamentarista, qLiC
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nunca teve vigência efetiva, embora tivesse - interes-
sante - muita legislação. Criou-se uma legislação muito
importante no Brasil. A própria legislação antitruste teve,
nessa época, randc estímulo. F o ( ongrcsso trabalhou
muito.

Veio o Tancredo, depois, se não me engano, o Brocha
da Rocha. Houve a tentativa de Santiago Dantas, que
não foi aceito, de Auro de Moura Andrade e, finalmente,
houve a convocação do plebiscito, em condições, como
já falei, muito estranhas. Quando começou a campanha,
eu me lembro da raiva com que eu a via na televisão.
Culpava-se o parlamentarismo pelos males que existiam
naquela época e que talvez existam hoje em condições
mais graves ainda. Isso me causava um ódio terrível, tan-
to que, em Minas Gerais, talvez eu tenha sido o único
deputado federal que participou dos programas. Isso para
mim foi muito bom: me tornei muito conhecido, o que
depois facilitou a minha campanha para deputado federal
e até a minha indicação para candidato ao governo do
Estado. A raiva minha era essa: ver o modo pelo qual o
dinheiro dos empresários era utilizado. Dizem que houve
apropriações por alguns participantes da comissão - não
digo o José Luís, que é um homem sério -, que se enri-
queceram à custa das sobras da campanha.

SB - Já havia sobras da campanha...

OSCAR CORRÊA - Exato. Elas já existiam naquela
época.

SB - Qual o interesse dos empresários na volta do presiden-
cialismo?

OSCAR CORRÊA - C5tC país, naquela época Princi-
palmente, os empresários estavam muito vinculados ao
g0Vcr110 da República. Isso acontece muito. Quando o
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empresário está bem, ele quer que o Estado fique longe
da iniciativa dele. O Estado não pode intervir. São todos
empresários liberais, neoliberais, mais liberais do que o
(arnier do século XVIII. /rLvosj Agora, quando eles estão
em situação difícil, querem que o Estado venha ajudá-los.

FIA - Mesmo esse Estado que tinha como presidente João
(i ou la rt?

OSCAR CORRÊA - Mesmo esse Estado. Apesar de ser
presidente parlamentarista, a verdade é que o João
Goulart, àquela altura, já tinha dominado o gabinete. O
Brochado da Rocha... não estou dizendo nada contra ele,
um cidadão sério, mas, afinal de contas, era amigo do
Goulart, e desde Tancredo Neves não se fazia outra col-
a a não ser atender ao que o Goulart queria. Ele era um

presidente parlamentarista, mas com controle sobre o pri-
meiro-ministro, que era seu amigo e companheiro. No
enterro do Getúlio, os dois estavam lado a lado, no cemi-
tério de São Borja. Ambos explorando o corpo do
dente.

Então, houve uma campanha maciça, subsidiada a peso
de ouro. Todas as televisões faziam isso. Não tínhamos
condição de reagir, éramos muito poucos, não dispúnha-
mos de poder em lugar nenhum. A campanha
presidencialista contra o parlamentarismo foi massacrante.
1 )esta vez, foi mais ou menos a mesma coisa. Apenas agora
já havia mais parlamentaristas. Mesmo assim, muitos par-
lamentaristas "entre aspas" na hora viraram
presidencialistas, porque dava mais lucro. Foi aí qtic eu
me enraizei mais ainda na defesa do iarlamentarkmo.

1 IA - Quando e em que circunstâncias se iniciaram as
articulações do movimento de 1964

OSCAR CORRÊA - É muito difícil d1/,cr quando come-
ça um movimento desses, há muita coisa de que nau par-
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ticipei. Em 64, eu estava com 43 anos e ainda não era,
vamos dizer assim, um dos manda-chuvas da UDN. Mes-
mo dentro da UDN muito poucos participaram de qual-
quer articulação. No momento em que o João Goulart
começou a tentar realizar as chamadas reformas de base
e assumiu de novo o controle político, percebeu-se qu
sua vocação, na verdade, era repetir o modelo do Cci
lio. Ele queria, de certa maneira - e abertamente se di
isso -, estabelecer no Brasil uma república sindicalista. 1.
os sindicatos começaram a pressionar, de maneira violen-
ta, a Nação inteira para as reformas de base. Eram as re-
formas no voto OLL na marra. Ameaçava-se o Congresso
Nacional: se ele não votasse as reformas em tanto tem-
po, seria atacado, dissolvido, seus membros seriam pos-
tos na rua. Ameaçava-se o Congresso de todas as formas.
Nós, deputados, estávamos sob ameaça permanente,
embora nenhum de nós se preocupasse com isso. Acho
que naquela época ninguém tinha medo de coisa nenhu-
ma, pelo menos nós não tínhamos. A verdade é que havia
risco, e todo dia as galerias estavam cheias de sindicalis-
tas de toda ordem pregando as reformas, a começar da
reforma agrária. Acho que foi aí que começou a disputa.

'I'emos um patronato rural, e naquela época havia urna
classe rural mais conservadora do que hoje, mais cônscia
da sua propriedade, que estava na posse e no gozo da
propriedade há centenas de anos, que passava de pai para
filho, neto, bisneto, numa sucessão. Então, qualquer ame-
aça à propriedade... Em todo lugar do mundo é a mesma
coisa. No Brasil, isso aconteceu talvez pelo
conservadorismo da classe rural, de certa maneira domi-
nante, porque havia muitos interesses, que existem até
hoje. Nós vimos no Congresso, agora, a bancada ruralista
fazendo coisas que não devia, o que é uma vergonha.
Naquela época, quando se falou em reforma agrária na
marra, começou a reação do campo. E essa reação foi,
evidentemente, aproveitada por nós, porque era séria e
estávamos de acordo com ela. De fato, não concordáva-
mos com a reforma agrária, que não tinha nenhum plane-

5



lamento. Eles não tinham nenhuma noção de reforma
agrária. Apenas queriam, corno hoje, tomar a terra, mas
não tinham condições de fazer o assentamento das fa-
mílias que podiam trabalhar.

Nenhum de nós é nem foi a favor do latifúndio, a exten-
são de terra que não está sendo aproveitada racionalmente
para a produção do que ela é capaz. Naquela época, corno
hoje, quando se fala em reforma agrária, não se quer a
terra improdutiva. O que eles querem é a terra produtiva
e, de preferência, a que está produzindo, na hora da co-
lheita. E o que a gente vê nas invasões. Não se trata de
gente que quer produzir e do Estado que quer, afinal de
contas, tornar produtiva a terra improdutiva. Para isso,
ele tinha que dar ao agricultor todas as condições. Não
adianta fazer assentamento de famílias e cada urna delas
continuar com uma enxada, uma foice ou um machado,
porque com isso não se faz reforma agrária.

H:\ - Houve, na época, UITIa radical 1/ação de ambas as
pa ites

OSCAR CORRÊA - De um lado, o Jango queria fazer a
reforma agrária na marra, e, de outro, não queríamos fazê-
la do jeito dele. Começou então a reação dos lavradores,
dos agricultores. Em Minas Gerais houve muita reação.
E começou, no Congresso, a reação contra a reforma agrá-
ria. Acho que foi nessa época que se ativou a campanha
contra o Jango. Aí se aliaram os que não queriam a refor-
ma agrária, os que não queriam a reforma política e os
(lhe não queriam a reforma eleitoral. Foi exatamente o
que aconteceu agora na reforma constitucional. Os que
não querem a reforma da empresa nacional se aliam aos
que não querem a flexibilização do monopólio do petró-
leo, aos que não querem a flexibilização das telecomuni-
cações, aos que não querem a flexibilização do gás
encanado. Todos acabam se juntando: "Eu voto com você
se você \otar comigo ,' . E icaba ha\end() rima miioria



contra. E um grande risco Acho que é o mesmo erro da
reforma do jango. Como ele queria fazer a reforma de
todo jeito, acabou tendo opositores demais, que se uni-
ram. Embora esses tivessem interesses divergentes, um
apoiava o outro para, em contrapartida, receber apoio. E
aí a oposição à proposta do jango foi ganhando vulto, até
o célebre comício do dia 13 de março, na Central do Bra-
sil, em que ele, vamos dizer assim, se destabocou. E veio
a reação das tropas militares.

SB - Mas, antes cio 13 de março, as forças políticas já
deviam estar se articulando...

OSCAR CORRÊA - A essa altura, as forças já se articu-
lavam. Já havia conversas dos líderes da LfDN, sobretu-
do Adauto Cardoso, Carlos Lacerda e Bilac Pinto, com
militares que sabidamente eram ligados a nós e com outros
que não eram mas que estavam se ligando, como o Castelo
Branco.

EIA - Qual foi o papel dos militares? Como foram as arti-
culações deles nesse contexto?

OSCAR CORRÊA - Os militares sempre foram muito
temerosos de entrar em qualquer aventura política. Eles
tinham muito medo de participar de qualquer medida que
não fosse a manutenção do regime, muito propensos à
defesa da legalidade. O militar brasileiro, graças a Deus,
sempre foi muito propenso a manter a ordem legal. Ti-
nham que ser convencidos a participar de qualquer movi-
mento. O próprio Castelo Branco, que acabou assumindo
o governo, só entrou na Revolução na última hora; tanto
que não esperávamos a Revolução, mas a contra-revolu-
ção. A nossa revolução foi uma contra-revolução. Os mi-
litares só entraram para fazer a Revolução de 64 no mo-
mento em que verificaram que o jango estava fazendo a
revolução contra eles. Até haver o problema da hierar-
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q um dos militares, a revolta dos sargentos, os pronuncia-
mentos do Jango, não havia nenhuma chance de fazer-
mos revolução.

Quando viajei para a Europa, na Semana Santa, pouco
depois do comício de 13 de março, liguei antes para o
Magalhães Pinto, que era um dos articuladores. Eu esta-
va com viagem marcada, pois havia resolvido levar a
Angela e o Oscar júnior para conhecerem a Europa. O
Oscar Júnior tinha 15 anos, e a Angela, 12. A gente sabia
das articulações políticas, mas os militares recebiam sem-
pre com um pé atrás qualquer ataque à legalidade: acha-
vam que tinham que manter o jango enquanto ele esti-
vesse no limite da legalidade. Só se dispuseram a partici-
par do movimento revolucionário no momento em que
verificaram que o jango estava subvertendo a hierarquia
das forças militares.

lIA - Mas as articulações que hoje vemos nos documen-
tos, como no caso de Golbery, do Ipes, do Ibad...

OSCAR CORRÊA - Esse negócio do Ibad é bobagem.
Não passou de um movimento para eleger alguns deputa-
dos, (liC nem sabiam que estavam sendo ajudados por ele.

HA - E o Ipes?

OSCAR CORRÊA - Esse Ipes era um instituto de estu-
dos. Confesso que nunca participei, nunca tive notícia
disso, a gente só ficou sabendo depois.

FIA - O senhor não cheroti a tomar conhlccHncllr( ou
participar de articulaçõe.

OSCAR CORRÊA - Ni,)?d  iiciihuiva Jcla.
O Adauto, o Bilac, o Carlos Lacerda, o Prado Kellv, o
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Magalhães Pinto, em síntese, aqueles que tinham um
nome já nacional e já tinham participado da vida pública
mais ativamente é que mantinham um entendimento com
os militares; o Costa Cavalcanti, que tinha relacionamen-
to com eles porque era militar, o Juraci Magalhães, o
juarez... todos os que tinham, afinal de contas, ligações
com a área militar. Mas era tudo assim sem grande con-
sistência, porque o ponto de partida era o rompimento da
legalidade.

5h - lnt?io já existia uma conversação entre os políticos
nacionais da	IY\ e OS militares...

OSCAR CORR Ír\ - Preparava-se uma reação contra o
jango no momento em que ele passasse o limite da lega-
lidade. Essa era a posição dos militares. E nós, os líderes,
dizíamos a eles que o jango já estava passando dos limi-
tes e iria passá-los, porque ele queria uma república s im-
dicalista e iria fechar o Congresso.

53 - De uma forma ou de outra, foi um processo de con-
vencimento?

OSCAR CORRÊA - Foi um trabalho de convencimen-
to. O pessoal da UDN e alguns do PSD convenceram os
militares de que o jango já estava passando dos limites.
Os militares estavam ainda, digamos, de pé atrás, até o
momento em que sentiram que, de fato, ele tinha passa-
cio dos limites. Foi o momento da quebra da hierarquia.
Foi a revolução dos sargentos, dos fuzileiros navais, toda
aquela bagunça. Eu nem me lembro mais dos pormeno-
res, mas isso já está até explicitado, sobretudo por aque-
les que são contra a Revolução e a chamam de golpe de
1 de abril. A Revolução é de 31 de março, e é uma con-
tra-revolução, feita contra o jango. Se o Jango não ultra-
passasse os limites, não teríamos nenhuma condição de
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fazer qualquer revolução, porque não dispúnhamos de ne-
nhum comando.

Antes de viajar, liguei para o Magalhães. E, não contente
de ligar, fui a Belo Horizonte e conversei com ele: "Ma-
galhães, estou saindo para a Europa, vou ficar lá uns 15
dias, vai haver alguma coisa agora?" Ele falou: "Não,
Oscar, tenho a impressão de que por esses dias não have-
rá nada, porque dependemos do Jango. Se ele não agir,
não temos como agir. Nós só podemos agir em reação. Se
eu pudesse, iria com você". Eu disse: "Então, eu vou.
Posso ir?" "Pode ir tranqüilo. Não haverá nada esses dias".
Isso ocorreu uns dez dias antes. Acontece que houve a
precipitação do movimento pelo jango. Iludido pelo As-
sis Brasil e por aqueles que o cercavam, o Jango achou
(l U C tinha o comando da tropa militar e que podia partir
para fazer o que quisesse. Então saí daqui tranqüilo,
achando que ia e voltava com o Jango no governo e que
ainda ia participar da briga final.

Passei por Paris, e estávamos tranqüilos em Lucerna, cm
um hotel cinco estrelas, muito bom, quando, no dia 1 de
abril, antes das oito horas da manhã, o Rui Palmeira liga
para mim e diz: "Oscar, estourou a Revolução! O Maga-
lhães e as tropas de Minas já partiram para o Rio de .Ja-
cieiro.., e vai faltar água no hotel". Eu já estava acordado,
meio estremunhado. Aí Diva, que é muito mais maliciosa
do que eu, falou: "Não tem revolução coisa nenhuma,
nem falta d'água. Isso é 1' de abril". Levantei-me e vi
que havia um papel debaixo da porta do apartamento,
dizendo o seguinte, em várias línguas: "Solicitamos a com-
preensão dos senhores hóspedes, pois, a partir das oito
horas, para se fazer a limpeza da caixa d'água, será desh
gada a água". Então ia faltar água. Falei: "E verdade". .\
Diva disse: "Eles deram a você uma notícia real, que é
falta d'água, para valorizar uma notícia falsa, que é a rc-
\olução no Brasil". Respondi: "Por via das dúvidas, vou
me aprontar logo e descer". Mas liguei para o Guilherme
Machado. Estávamos todos no mesmo hotel. Era uma
reunião interparlamentar. Iant() não se esperava a Re-
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volução que estavam lá o Filinto Müller, do PSD; o RL1I
Palmeira, da UDN; o Gilberto Marinho, do PSD; o Gui-
lherme Machado, da UDN; o Souto Maior e o Hélio Ra-
ff05, (jUC coou da linha do jango.

OSCAR CORRÊA - Eram. Ninguém esperava, naquela
hora, a Revolução no Brasil. Esperava-se que ela aconte-
cesse daí a uns tempos: quando o Jango desse ou tentas-
se o golpe, nós daríamos o contragolpe. Liguei para o
Guilherme Machado e lhe disse: "Passa-se isso, isso e
isso". Ele deu uma bruta gargalhada e, referindo-se ao
Magalhães, disse: "Oscar, você já viu banqueiro chefiar
revolução?" Quando desci e cheguei à portaria do hotel,
havia uma senhora lendo um jornal alemão. O título dizia
alguma coisa sobre o Rio de janeiro. Virei-me para ela e
lhe disse, em francês: "Desculpe-me o meu interesse,
mas a senhora poderia, por obséquio, me dizer o que quer
dizer esse título em alemão? A senhora pode falar em
francês OLI inglês". Ela disse: "As tropas rebeladas mar-
cham sobre o Rio de janeiro". Ela foi traduzindo para
mim. O artigo dizia que o Magalhães Pinto estava mar-
chando sobre o Rio de janeiro e que havia uma revolu-
ção no Brasil. Imediatamente, nós todos, da delegação,
nos reunimos. O Rui Palmeira era o presidente da Seção
Brasileira da União Interparlamentar. Ficou resolvido o
seguinte: cada um, daí em diante, podia fazer o que qui-
sesse. As senhoras lhe pediram licença e foram a uma
igreja rezar. Então, cada um de nós foi tomar as suas pro-
vidências. Reuni a minha família e disse à Diva: "O pro-
blema está grave. Eu disponho de 1.500 dólares (acho
que era esse o valor). Não sei para quanto tempo dá isso.
Se a revolução continuar, vamos sair do hotel de Lucerna
para um hotel ou pensão modesta. Vou dar um jeito de
telefonar. Se eu não conseguir, você e os meninos vão
para o Rio de janeiro, onde meu irmão José vai receber



vocês. É só avisá-lo. Vocês ficam na casa dele. Não posso
ir lá, porque não quero ser preso. Vamos ver o que acon-
tece". Quando cheguei, encontrei o Biazinho, e ele dis-
se: "Eu vou para ser preso!" Eu falei: "Eu não vou para
ser preso. Qual é a vantagem em ser preso?" Só vou se
puder ajudar em alguma coisa. Se o jango ganhar logo...

5h - Vocês esperavam que o jango ganhasse?

OSCAR CORRÊA - Eu esperava. \aquela época eu só
pensava o seguinte: por mais poderosa que seja a Polícia
Militar de Minas Gerais, ainda que ela seja comandada
pelo José Geraldo de Oliveira, que é uma grande figu-
ra, na hora em que ela entrar na estrada União-Indústria,
andando a 20 km/h, 30 km/h, naqueles caminhões, basta
um aviãozinho do Exército jogar duas bombinhas que
acaba com ela em cinco minutos. E um alvo quase imó-
vel. Você já pensou, um caminhão militar na União-In-
dústria? São caminhões velhos. Pensei: meu Deus, esse
pessoal está louco, o que vai acontecer?

O certo é que eu tinha uma reunião numa das comissões,
porque havia apresentado uma tese sobre analfabetismo,
que fora acolhida, e tinha que defendê-la. Quando minha
mulher saiu com os nossos filhos para a igreja, eu falei:
"\()u fazer de conta que não aconteceu nada. Vou para a
comissão defender minha tese". Fui para lá e a defendi,
com aquela irresponsabilidade de quem tinha 43 anos. Se
o sujeito falava ou fazia objeção em inglês, eu respondia
em inglês; se falava em francês, eu respondia em francês;
o mesmo com o italiano e o espanhol. Só não respondi
em alemão. Estava certo de que estava abafando. /risos/

Quando acabou a reunião, voltei para o hotel. Ainda me
lembro de que um dos nossos adversários disse: "Vou para
lá, ainda que seja para dar meu sangue pelo Jango!" O
Biazinho disse: "\701-1 para ser preso". Eu falei: "Não que-
ro ser preso. No dia em que puder ir, vou. Se puder entrar
pelo	rugua1, pelo Paraguai, pela Bolívia. entro. Se pu-
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der prestar algum serviço. Se não puder, vou ficar aqui.
Vou ser professor, garçom, chansonnier de cabaré, cantar
uns tangos argentinos", [risos] Se puder, vou me apre-
sentar a uma faculdade - à Sorbonne, na França, ou a
uma em Portugal -, vou me oferecer para dar aula ic
Economia ou de Direito, que é o que posso fazer". \
noite, todos nós estávamos na angústia de cada um, pi-
curando informações, mas ninguém tinha informação al-
guma. Telefonar era um inferno. O Rui Palmeira conse-
guiu uma ligação para a Guanabara, onde estava o Carlos
Lacerda. Na hora em que o interlocutor disse: "Isto aqui
está um delírio!", a ligação cai.

HA - Ficaram sem saber se o delírio era favorável ou
contra...

OSCAR CORRÊA - Se estão falando em delírio, é por-
que o Jango tinha ganho. Aí virou a mulher do Rui, a Da.
Gabi, e gritou: "Mataram o Carlos! Esse delírio só pode
ser porque mataram o Carlos Lacerda..." O certo é que
ficamos até de madrugada com aquela angústia de saber
o resultado. Quando foi de manhã cedo, começaram a
chegar notícias, pelos jornais, de que o Jango não tinha
condições de governar, as tropas estavam chegando ao
Rio, Jango deixaria o governo ou já tinha fugido para o
Uruguai.

Eu não sabia o que ia acontecer direito, já tinha compra-
do passagem para voltar. Saí com minha mulher e filhos e
fui pegar o trem de ferro em Art Goldau. E uma estação
perto de Lucerna. Na hora em que íamos chegando, o
trem foi parando, e eu fui botando as malas. Eram quatro
malas. Vira-se o chefe e diz: "Non pu& andare, perchè... un
scioperogenerale". Minha mulher disse: "O que é sciopero?"
Falei: "Joga as malas!" E respondi ao chefe: "Bisogno
andare, non posso restare qui!" Joguei as malas. Era uma
greve geral. Então fomos de Art Goldau até o entronca-
mento que era em Chiasso e aí passamos para um outro
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trem, o último que saía para Milão. Chegamos a Milão à
uma hora da manhã, o trem parou na estação norte. Eu
nem sabia onde estava. Tirei as malas com dificuldade,
porque o Oscar Júnior, que nesse tempo já podia me aju-
dar, tinha enjoado como um louco, Angela também enjo-
ara, e Diva estava preocupadíssima. Tive que carregar as
malas. Botei a mulher e os meninos perto da estação e
disse: "Vocês fiquem aqui uma, duas, dez, vinte horas.
Não saiam daqui. Eu vou a pé para a cidade ver se pego
um táxi". Já tinha andado uma meia hora quando vi um
táxi. Fiz sinal, o táxi parou, e eu falei que tinha que pegar
algumas pessoas. Quando ele chegou e viu que eram mais
três pessoas e quatro malas, disse: "Não carrego!" Falei:
O senhor carrega, e eu pago o dobro da corrida que o

senhor fizer". Ele disse: "Está bem, eu levo". Então, de
madrugada, saímos procurando hotel. Estava tudo lotado,
mas achamos um chamado Albergo Moderno, que era uma
casa velha em Milão, onde nos acolheram.

Coro as notícias, o pessoal começou a voltar. O Jango
tinha fugido. Não foi preciso ninguém derramar sangue
por ele. De Milão fui a Roma. Havia greve geral, mas
consegui ainda um vôo, um dos últimos, acho que era da
lanair ou da Alitália. Quando cheguei a Roma, o embai-
xador Hugo Gouthier queria me convencer, de toda ma-
neira, de que eu devia votar no Dutra para presidente da
República. já havia articulações no Brasil para que o Dutra
voltasse a ser presidente, corno nome de consenso. Na-
quela época, as notícias das embaixadas eram as piores.
Eles não tinham noticiário nenhum. O Hugo Gouthier
não sabia de nada. Ele só sabia o que os jornais davam.
Não só a Revolução desarticulou o governo e o Itarnarati,
como também, naquele tempo, as ligações não eram como
hoje. As informações eram muito poucas.

Até arranjarmos um vôo, a Diva e os meninos fizeram
todos os tours da cidade, diurnos e noturnos, para terem
uma idéia do que era Roma. Eu fiquei tentando resolvei-
os problemas. Vim correndo. Cheguei aqui, estava tudo
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mais ou menos parado, as conversas andavam em torno
da escolha do candidato a presidente. O Costa e Silva Ja
estava no Ministério da Guerra. Já tinha havido o episó-
dio dele com o Mourão FilhoZ9l e o Guedes 292 , em que
ele assumiu o comando e, como general mais antigo, to-
mou conta do Ministério da Guerra.

SB - Fale sobre esse episódio...

OSCAR CORRÊA - No dia da fuga do jango, como de-
pois me contou o Aliomar Baleeiro, na hora em que o
Auro de Moura Andrade declarou vaga a Presidência e
eles foram empossar o Mazzilli, o Baleeiro, ao invés de ir
para o 4" ou para o 3" andar, não sei bem, parou num an-
dar errado. Então, ele viu duas figuras da República, muito
faladas na época e ainda hoje muito na moda, muito pa-
paricadas, muito importantes, que estavam com um saco
de dinheiro para levar.

SB - Levar para onde?

OSCAR CORRÊA - Para o exterior. Eram ligadas ao
jango, estavam apanhando papéis. Quando ele entrou na
sala, disseram: "Não, professor, é no andar de cima". Ele
viu dinheiro sobre a mesa. Um saco do lado e dinheiro
sobre a mesa. São duas figuras honorabilíssimas da Repú-
blica hoje, que andam por aí dando noções de brasilidade,
patriotismo, civismo, dignidade, mas estavam saindo para
o exílio com um saco de dinheiro. Cheguei e tomei cons-
ciência das coisas.

Quando as tropas militares de Minas chegaram aqui, o
Mourão Filho, ao invés de ir à frente e tomar desde logo
o Palácio... Dizem que as negociações para o rendimento
foram gozadíssimas. As vezes eu costumo contar isso cm
tom de blague. Dizem que foi mais ou menos isso: do
nosso lado estava o Denis com o Munici; do outro, o Ge-
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nerai Cunha Meio, das tropas fiéis ao Jango. Denis teria
dito: "Renda-se". Ao que o Cunha Meio teria respondi-
do: "Não me rendo, mas não darei o primeiro tiro!" E
Denis: "Darei o primeiro tiro, mas aviso". [risos] E com-
pletava-se a blague dizendo que, pelo telefone de cam-
panha, Murici teria dito, por exemplo: "Tenho aqui 2 mil
homens, 4 canhões e 800 metralhadoras". O outro disse:
— Então você já ganhou. Pode vir. Eu só tenho 1.500 ho-
mens, 1 canhão e 300 metralhadoras". E entregou-se. Foi
assim que acabou a Revolução.

Quanto a Brasília, as tropas mineiras saíram de Montes
Claros, comandadas pelo Coronel Georgino, da Polícia
Militar. Era muito competente, incumbido de comandar
as tropas pelo Coronel José Geraldo de Oliveira, O Ge-
neral Dióscoro do Vale saía com as tropas do Exército em
Minas. Só que o Exército não dispunha de nada. Quem
forneceu tudo a ele foi a Polícia Militar: armamento, ma-
terial de campanha, material para refeição, para tudo. Sa-
íram os dois, encontraram-se... Aí aconteceu uma coisa
muito engraçada. Estou contando os episódios que eram
contados na época. Não me responsabilizo pela veracida-
de. Quando chegaram a Paracatu, o Coronel Georgino
mandou espalhar metralhadoras por toda a cidade, em cada
esquina tinha uma metralhadora. Isso, em Paracatu, não
deve ser tão difícil. E o Coronel Georgino chegou, pro-
curou o bispo e lhe disse: "Vim cá dizer a V Exa. que
vamos fazer aqui o quartel general das tropas revolucio-
nárias!" O bispo: "Mas, meu coronel, isso é um absurdo,
pode morrer muita gente". Ele disse: "Não tem impor-
tância, porque é em holocausto à causa da liberdade, e
morrer pela causa da liberdade..." "Não faça uma coisa
dessas, coronel. O senhor está louco?" E o bispo, então,
saiu ao encontro das tropas do Jango para dizer: "Não
vão lá não, porque tem um coronel louco, e a cidade está
guarnecida com 5 mil metralhadoras" - em cada esquina
havia uma, ele achou que devia haver umas 5 mil frisos]
- "e 200 mil homens. Não vão lá não, porque o homem
está armado até OS dentes..." () pessoal do Exército, en-
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tão, parou no Rio Paracatu, antes de chegar à cidade. E o
que aconteceu? Em face das ponderações do bispo e do
fim da Revolução, as tropas do Exército leais a Jango,
que tinham chegado, e que o povo das cercanias da cida-
de livre de Brasília viu caminhando em direção a Paracar
voltaram de noite, e o povo não viu quando el.
retornaram. Só viu quando o pessoal do Exército, do ri(,

so lado, comandado pelo General Dióscoro, passou ciii
marcha acelerada para ver se ainda conseguia pegar o
pessoal do jango. E, atrás do pessoal do Exército, a Polí-
cia Militar também marchava aceleradamente. Então,
quando a Polícia Militar passava, eles achavam que o
Exército que estava correndo na frente era o leal ao jango;
CltIC era a Polícia perseguindo o Exército. E o povo dizia:
"Polícia de macho, pega esses bocós!" [risos] A verdade
é que a Revolução em Minas foi feita muito por ação do
josé Geraldo de Oliveira.

- () senhor ia falar sobre o episódio de Costa e Silva

OSCAR CORRÊA - Chegou aqui o Olímpio Mourão.
Dizem que ele não queria sair. A Da. Maria, sua mulher,
disse: "Vai. Você tem que ir é hoje mesmo!" O Castelo
Branco também não queria sair, porque achou que não
era a hora. Ele só saiu quando achou que já não tinha
mais recurso. Tinham começado o movimento contra a
vontade dele. Então, o Mourão, em vez de chegar, esta-
cionou na entrada da cidade, parece que perto do
Maracanã, e o Costa e Silva, que era mais esperto, assu-
miu o comando. Quando o Mourão chegou, disse: "Sou o
general mais antigo e já assumi o comando". Ele já esta-
va no Palácio da Guerra. Naquele tempo, quem se insta-
lava no Palácio da Guerra tinha todos os canais de co-
mando. Então, fl() adiantava fazer mais nada. Foi ÍSSO

que aconteceu.

Vou contar agora a conversa que tive com o Castelo Bran-
co, quando ele se queixou do \ lagalhães. O N lagalhães
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deu uma declaração à imprensa dizendo que o Castelo
Branco deveria deixá-lo tomar conta da parte política, e
ele, Castelo, ficaria com a administração. E que as elei-
ções não deveriam realizar-se porque já se votara a pror-
rogação. O Castelo ficou com muita raiva e chamou ao
Palácio, por intermédio do Luís Viana Filho, que era che-
fe do Gabinete Civil, o José Bonifácio e eu, para mostrar
urna nota que ele daria em resposta ao Magalhães. Che-
gou a ser aprovada a prorrogação na Assembléia
Legislativa, e caiu depois. Então, Castelo Branco, nessa
nota, dizia mais ou menos o seguinte: "Em resposta ao
desatinado (ou desvairado) governador, quero apenas di-
zer que as eleições se realizarão na data marcada e serão
garantidas pela Polícia Militar do Estado, sob a égide do
Exército Nacional". Quando ele me mostrou a nota, eu
disse: "Presidente, o senhor quer a minha opinião? O se-
nhor não pode dar essa nota. Conheço o comandante da
Polícia Militar, o José Geraldo de Oliveira. Ele manda o
'inente José Joaquim dizer que a Polícia Militar não vai
garantir coisa nenhuma e que o Exército Nacional tam-
bém não vai garantir coisa nenhuma em Minas Gerais, e
o senhor vai ter que intervir, e nós vamos para a guerra
civil". Ele respondeu: "O senhor tem razão. O dinheiro
que entreguei ao Governador Magalhães Pinto, ele o usou
todo para rearmar a polícia mineira".

Quando me encontrei com o José Geraldo, depois da Re-
volução, ele me disse: "Oscar, eu já estava preparado há
muito tempo. Quando vi que o negócio estava caminhan-
do naquele sentido.....O José Geraldo era advogado e
delegado de polícia, muito inteligente, muito vivo, muito
valente, e eu fiquei muito amigo dele e da família. Por
causa do Alvimar Mourão, que era chefe da UDN, eu o
nomeei delegado especial em Divinópolis. Foi ele que
impediu que o Jovelino Rabelo levasse o eleitorado de
Santo Antônio do Monte para ganhar a eleição em
Divinópolis. E o Jovelino perdeu. Daí em diante ficamos
amigos, e, quando chegou a hora, pedi ao Mílton, que era
governador, sua promoção para capitão. No exato mo-
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mento ciii que o José Geraldo aparece lá para mc dizer
citie tinha sido promovido, chega um bedel da Assembléia
e me entrega um telegrama do Mílton, dizendo o seguin-
te: "Comunico prezado amigo acabo de promover a (a-
pitão o Tenente José Geraldo de Oliveira". Eu falei:
seu". Então, ficou comprovado que eu tinha feito MC ,,-
mo o pedido para o José Geraldo. E nós, que já éran
amigos, ficamos mais amigos ainda.

E ele, então, como comandante da polícia, me dizia: "Os-
car, esta espada não pode morrer virgem de sangue!"
Falei: "José Geraldo, você está louco? No Brasil não exis-
te isso". Ele disse: "Não pode". Depois, ele me contou
(l LiC havia começado a se preparar quando percebeu que
as coisas estavam piorando. A verdade é que a polícia
estava muito mais organizada do que nós todos pensáva-
mos. O Magalhães também tinha urna visão muito boa e
preparou a Polícia Militar, tanto quanto foi possível, para
poder, pelo menos, garantir Minas Gerais.

SB - Antes de 64. Magalhães Pinto já estava preparando,
armando a Polícia Militar?

OSCAR CORRFA - Quando perceberam (IL I C a sitLiaÇio
nacional estava se agravando, o José Geraldo e ele foram
melhorando as condições da Polícia Militar. Não sei como
foi isso, não cheguei a conversar com o José Geraldo,
porque são certas minúcias que você não pensa em depor
para a história.a.

HA - Sobre a ajuda externa...

OSCAR CORRÊA - Não. Esse negócio de ajuda exter-
na para mim é baleia. Houve, de fato, a nomeação do
Afonso Arinos 2 , para cuidar de ajuda externa, se fosse
preciso. Havia uma espécie de ministro das Relações
Exteriores da Revoluço, se os combates durassem. Dis-
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seram até que havia uma corveta da Marinha, no Rio de
Janeiro, pronta para atacar o João Goulart, se fosse preci-
so. Isso é grossa baleia, é coisa de quem perdeu.

HA - O senhor acha que chegou a ser discutida urna possí-
vel articulação do governo de Minas

OSCAR CORRÊA - Não. Acredito no seguinte: caso Mi-
nas fosse atacada, estava em condições de se defender,
porque o Magalhães tinha se prevenido. A Polícia Mili-
tar, que sempre teve muito bom nível, estava muito bem
comandada e disposta a enfrentar o adversário. E o José
Geraldo tinha essa preocupação. Foi ele quem estimulou
o General Guedes e quem animou o Mourão. Foi ele quem
fez a Revolução em Minas Gerais. Foi ele, também, quem
cspoletou o Magalhães.

Quando começou a Revolução (fico até hoje emociona-
do e arrepiado), ele ofereceu a espada a Nossa Senhora
do Bom Despacho. Se ganhasse, ele iria depositar a sua
espada aos pés de Nossa Senhora do Bom Despacho. Ga-
nha a Revolução. No dia que ele havia marcado, formou
o batalhão de Bom Despacho em duas colunas, veio mar-
chando, entrou na igreja, onde eu estava, chegou em fren-
te do altar de Nossa Senhora, bateu continência e depo-
s i a espada. E um negócio prussiano. Isso não existe
no Brasil. Por aí se vê a determinação do José Geraldo.
Ele foi o artífice das articulações no plano militar. O Ma-
galhães fez algumas, mas foi estimulado por ele, que deve
ter dito: "Deixa comigo, que eu enfrento a onça!"

HA - O senhor tem alguma informação sobre a partici-
pação das embaixadas estrangeiras, da embaixada ame-
ricana, por exemplo?

OSCAR CORRÊA - Eu não estava aí, mas conversei com
vanos lmIgos a esse tespeto. Se o João Goulart tivesse



apresentado resistência demorada, aí sim, para isso esta-
va o Afonso Arinos designado, para ter entendimentos,
conseguir armas, munições, tudo. Não foi preciso, nem
houve interferência de ninguém. Eu pergunto: o que eles
podiam fazer? Nada! Foi a polícia mineira que saiu para
lá e para cá, o Kruel que aderiu na última hora... Não me
lembro bem desse episódio, mas me contaram que o Krucl
não estava muito satisfeito com o Jango. Ele quis que o
jango tomasse umas providências, que desse uma de-
monstração de que não queria dar o golpe, de que não
queria a república sindicalista, de que não queria quebrar
a hierarquia das Forças Armadas. E o Jango não deu essa
demonstração. Então, o Kruel se sentiu absolutamente
descompromissado. Havia a conversa da república sindi-
calista. O Kruel certamente tinha visto que havia um
movimento. E o tal caso: ninguém queria perder a paten-
te. Não só perder a patente, como perder o comando, a
hierarquia militar, o que seria o fim das Forças Armadas.
E foi isso que levantou a Revolução feita por nós. O Exér-
cito a fez, com a Marinha e a Aeronáutica, porque houve
o medo de que, no dia seguinte, o Sargento José dos An-
zóis mandasse no General Fulano de Tal, no Almirante
Fulano de 1i'al ou no Brigadeiro Fulano de Tal.

SB - O senhor disse que, ao receberem a notícia, fora
do Brasil, vocês tiveram medo dc (111e J ang() saísse vi-
torloso...

OSCAR CORRÊA - Por mais que CLI gostasse do José
Geraldo e confiasse nele, eu achava que a Polícia Militar
de Minas não tinha força para enfrentar o Exército.

SB - Mas vocês já sabiam das negociações. Já tinham
feito as negociações com os militares, com o Exército...

OSCAR COR Rír\ - Mas nós 5dl)ílm()5 (IUC 05 militares
estavam recalcitrando em entrar na Revolução. A primei-
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ra prova de que não se esperava a Revolução para aque-
les dias é que ela estava marcada para abril. Todo o mun-
do sabe disso, não? A segunda é que lá estavam o Rui
Palmeira, o Gilberto Marinho e o Filinto Müiler, três
próceres da vida pública brasileira, os quais, naquela épo-
ca, tinham condições de conversar com militares. O Filinto
era um dos papas do PSD; o Gilberto Marinho era coro-
nel reformado e tinha muito boa ligação com os militares;
o Rui Palmeira, da UDN, também tinha ligação com eles.
Achávamos que os militares levariam mais tempo para
serem convencidos e que o jango levaria mais tempo para
abrir o jogo.

HA - E as lideranças empresariais? Houve uma movi-
mentação em relação a verbas, articulações?

OSCAR CORRÊA - Não posso dizer. Não sei. Tenho a
impressão de que, nessa hora, os empresários estavam
mais na moita do que normalmente ficam.

1-IA - Heloísa Starling 4 , num livro sobre o movimento,
fala dos "novos inconfidentes" e de uma série de articti
Lições em Minas Gerais. Ela menciona Aluísio \711i

\lacedo°

OSCAR CORRÊA - Havia articulações. Eu me lembro
dos episódios da Cutal - Central única dos Trabalhado-
res da América Latina. Em Minas Gerais, o problema foi
diferente. Vamos ter que voltar atrás. Deixei a secretaria
cio Magalhães em maio de 62 e fui para Brasília. O Maga-
lhães era um possível sucessor do jango. Tenho a im-
pressão de que o Jango deve ter-lhe acenado com a pos-
sibilidade de ser o sucessor dele. Uma vez eu fui ao Palá-
cio, quando ele tinha voltado de Guarapari. Em um jornal
falado na televisão, depois de um episódio dramático,
apareceram o Magalhães e o Pieruccetti, naquela furação
de onda, naquele negócio de senta e levanta, para tornar
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banho de mar. Passou no jornal falado: "Magalhães Pinto
descansando no Espírito Santo, com o Secretário
Pieruccetti..." O Magalhães devia nadar mal. [risos] Eu,
que não nado nada, posso falar com autoridade. Quand
ele voltou de lá e eu me encontrei com ele, vi que est
francamente na linha Jango. Pela primeira vez, vi o
galhães calmo, tranqüilo, tão tranqüilo que chegou a esu-
car as pernas, colocar os pés em cima da mesa e, num
bom estilo britânico, disse: "Está tudo bem, tive uma boa
conversa com o Jango. Claro que ele me falou até na pos-
sibilidade da minha candidatura, mas não acreditei nisso.
Não vou acreditar no Jango". Mas ele estava francamen-
te acreditando. Cheguei a minha casa, falei com minha
mulher: "O Magalhães está achando que o Jango vai
indicá-lo para seu sucessor". Daí em diante, ele passou a
forçar o plebiscito. A verdade é que o Magalhães, nesse
momento, começou a caminhar em direção à esquerda,
auxiliado pelo José Aparecido, pelo Edgar da Mata Ma-
chado e pelo Paulo Camilo de Oliveira Pena, três ele-
mentos que estavam dentro do Palácio e tinham com ele
um contato próximo e imediato.

SB - O que seria esse caminho para a esquerda, essa
esquerdização de Magalhães?

OSCAR CORRÊA - É o caminho para as reformas de
base. O Magalhães começou a falar em reformas de base,
reforma agrária, e começou a causar intensa inquietação.
Naquela época, logo em seguida, o Almirante Sílvio Heck
deu uma entrevista aqui, no Rio, atacando o Jango, que
disse que ia prendê-lo. Então, em Minas Gerais, o Aluí-
sio Vilar, o Noronha Guarani, o Gabriel Bernardes, eu e
vários outros tivemos uma reunião na casa do Gabriel
Bernardes, e ficou combinado que faríamos uma demons-
tração de desagravo ao Sílvio Heck; eu seria o orador.
Foi o dia em que se convocou o pessoal para a Secretaria
de Saúde e Assistência. Houve uma reunião, na qual fiz
um discurso dizendo ao Almirante Sílvio Heck que fosse
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para Minas e que o jango fosse lá puni-lo, se ele era ho-
mem. Mais ou menos isso. Em síntese, bravata de comí-
cio: "Venha punir em Minas, terra da liberdade!" O con-
gresso da Cutal estava marcado para o dia seguinte. Nos-
so pessoal foi convocado para ir à Secretaria de Saúde
antes e se manifestar contra as reformas e contra a Cutal.
Fiz o discurso de desagravo ao Sílvio Heck e fui para
Brasília, mas fiquei sabendo, por minha mulher, que fo-
ram todos para o prédio da Secretaria de Saúde e Assis-
tência. Quando o pessoal da Cutal chegou, já estava lá o
pessoal nosso.

HA - Ocupando os lugares todos...

OSCAR CORRÊA - Sim. E correu um abaixo-assinado
solicitando que o Magalhães demitisse alguns dos secre-
tários dele, a começar pelo José Monteiro de Castro, que
era secretário de Segurança, o José Aparecido e, se não
me engano, o Edgar. E estavam no grupo, perto da mi-
nha mulher, a Lourdes, esposa do José Monteiro, e o
Oscar júnior. Correu o abaixo-assinado, a Lourdes o assi-
nou e disse: "Se o Zé continuar, ele não entra em casa".
Veja você que reação! Mulher da UDN não é fácil! Mi-
nha mulher assinou, e o Oscarzinho disse: "Mamãe, eu
tenho o nome do papai". "Assina, meu filho!" Ele assi-
nou: Oscar Dias Corrêa júnior. Pediram também ao Ma-
galhães que voltasse atrás.

NA - Em relação à realização cio Congresso da Cutal em
Belo Horizonte?

OSCAR CORRÊA - Sim.

NA - Antes, ele já tinha sido rejeitado, parece que em
Paulo e...
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OSCAR CORRÊA - Fxato. Quando houve o congresso
da Cutal, o pessoal já tinha ocupado a Secretaria da Saú-
de, perto do mercado, e o pau quebrou. O Brizola chegou
e foi barrado. O José Geraldo já tinha dado instruções à
Polícia Militar para garantir o comício, mas não meter o
pau no nosso pessoal, caso este reagisse: "Garantam o
comício, mas, se houver reação, garantam a reação!" [17-
sos] O certo é que o Brizola chegou com uma mala com
urna metralhadora dentro. O pessoal da Polícia Militar
mandou que ele a abrisse. Como ele não quis abri-Ia, pu-
seram-no para correr. Dizem que ele saiu de lá vestido de
mulher, deitado no banco traseiro de um automóvel. To~
mou horror de Minas Gerais, tanto que a primeira VCZ

que ele foi a Minas depois, pediu garantia à polícia.

FIA - O senhor já falou da participação das mulheres, das
esposas, inclusive a do senhor. Nesse período, o senhor
fez um discurso na Câmara Federal elogiando a Polícia
Militar e a participação das mulheres na organização, nas
articulações do movimento de 64. Como foi a participa-
ção da mulher em Minas? Criaram entidades...

OSCAR CORRÊA - Não me lembro de criação de enti-
dade. Eu me lembro de que elas foram para o palco, com
o terço, botar para fora os oradores da Cutal que iam fa-
lar. E minha mãe me disse: "Isso é um absurdo, esses
sujeitos contra o terço!" Eram as mulheres que estavam
a favor do terço, e eles contra o terço, contra a religião.
Acho até que foi um movimento passional das mulheres,
corno se, de fato, a arregimentação do Jango fosse uma
coisa herética. Houve uma espécie de cruzada contra o
João Goulart, porque ele queria acabar com a família e a
propriedade. A verdade é que se dizia que ele queria aca-
bar com tudo o que fosse instituição estável no País.

HA - Como foi a participação da Igreja nessas articula-
ções? Dom igarid, por exemplo...

    e



OSCAR CORRÊA - Dom Sigaud era da nossa linha. Se
não me engano, era de centro. Até para a direita, segun-
do dizem. Eu não tinha contato com Dom Sigaud. Ele
era de Diamantina, não?

HA - Era arcebispo de Diamantina...

SB - Por que a crença das mulheres de que o jango ia
acabar com a família? De onde ela surgiu?

OSCAR CORRÊA - Pelo fato de o Jango atacar a propri-
edade, que é uma aspiração de todo mundo. Quem não
tem quer ter, e quem tem não quer abrir mão. Evidente-
mente, no momento em que alguém ataca a propriedade
e quer acabar com ela, está disposto a acabar com tudo.
Acabou com a propriedade, acabou com o lar, com a famí-
lia. A conseqüência é a dissolução geral. Então, a mulher
que lutou a vida toda para ter uma casinha, gente pobre,
é muito mais possessiva do que a gente rica. O rico pen-
sa: se eu perder essa casa, compro outra. O pobre: se eu
perder essa casa, nunca mais vou comprar outra. Eu acha-
va o seguinte: o Jango não pode continuar. Ele não pensa
no Brasil. Temos que combatê-lo, e minha preocupação
é bater nele sempre que fizer algo errado. Quando fizer
algo certo, fico calado, na melhor das hipóteses.

HA - E a imprensa?

OSCAR CORRÊA - EU não me preocupava com isso.
Sabia que quem estava arregimentando as pessoas era o
Pedro, o Mílton, o Bilac, o Adauto, o Baleeiro, o Prado
Kellv... Fiquei tranqüilo. Falei: "Cumpro a minha obriga-
ção de soldado. Deixo os comandantes tomarem conta lá
em cima". Eu não tinha condição de procurar o Marechal
Denis ou o General Castelo Branco, porque não tinha
relacionamento com eles, nem eles me conheciam, a não

609



ser da tribuna. Fu era, vamos dizer assim, soldado, pas-
sando para sargento, na melhor das hipóteses. Não tinha
condição de participar dessa conversa. Primeiro, porque
não podia ser muita gente. No momento em que estavam
Bilac, Adauto, Pedro, Mílton, não era necessário. A maio-
ria da bancada ia para a tribuna, conversava na reunião do
partido. Eles davam notícia das articulações, em termos
genéricos, porque não podiam abrir o jogo. Você sabe,
segredo para 60 deputados não dá para nada, não A im-
prensa vive disso. O deputado quer ficar bonzinho, apa-
recer na imprensa, então ele confia o segredo. Todas as
reuniões secretas da UDN saíam estampaclinhas na im-
prensa no dia seguinte. frisos!

Fui a uma dessas reuniões secretas da t DN em Belo 1-lo-
rizonte resolver problemas do governo do Estado. Quan-
do voltei, quase à meia-noite, meu sogro estava esperan-
do, doido para saber o que tinha acontecido. Não falou
nada, mas vi o que ele queria, e lhe disse: "Não houve
nada, conversa fiada. Discutiu-se, discutiu-se e não se
chegou a conclusão alguma". Se tivéssemos chegado a
uma conclusão, eu lhe contaria, tranqüilamente. Ele me-
recia total confiança. No dia seguinte, saiu na imprensa:
"Na reunião da UDN de ontem, resolveu-se isso, iSSO e
isso". Ele ficou uma onça comigo: "Ah, você não me con-
tou!" Falei: "Gordilho, não houve nada disso. Discutiu-
se tudo, mas não se concluiu nada". Ele já morreu, mas
até hoje não sei se acreditou no jornal ou cm mim. /risosj

NA - Qual foi a participação da Imprensa nessas arti-
culações

OSCAR CORRí1\ Não me lembro bem. Sobre esse
aspecto, não posso me queixar da imprensa, que dava
muita notícia nossa. Tínhamos o 1) hino de Notícias, se n()
me engano, que era muito nosso, o Caiu-lo (la Jl(au/u7 e o
1)uí1 .1,0 Carioca, que era menos nosSo.
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HA - A Tribuna da Imprensa...

OSCAR CORRÊA - A Tribuna era do Carlos.

HA - O Estado de S. Pau/o...

OSCAR CORRÊA - O Estado de S. Pau/o. No Diório de
Notícias, eu tinha até uma coluna. Havia também uma co-
luna do Pita: Microcosmo. A minha era ao lado da do Pita,
em geral era para analisar o governo do Juscelino. O su-
jeito ia ler porque sabia que o Juscelino estava apanhan-
do ali. Havia o Rafael Correia de Oliveira e o Carlos
Lacerda, que era um perigo com a Tribuna da Imprensa.
Ele batia até em gente da UDN.

SB - Eram comuns as críticas entre udenistas na imprensa?

OSCAR CORRÊA - Não. Isso era mais característico do
Carlos. Ele tinha posições próprias e muitas vezes com-
prometeu a UDN com essas posições. O Carlos dava a
impressão de que falava pela UDN, quando, na verdade,
sustentava muitas vezes uma opinião própria. Não tínha-
mos a Tribuna da Imprensa, nem adiantava desmoralizar
o Carlos, porque ele era, de fato, o aríete que podia jogar
ao chão a fortaleza adversária. Dentro das reuniões, ele
brigava com o Adauto, com o Baleeiro, comigo, com to-
dos. Depois voltava às boas. Você tinha que entestar com
o Carlos. Se não fizesse isso, ele passava por cima. E o
líder, a vocação do líder, que é a vocação do trator: o que
está na frente, ele derruba, porque acha que está fazendo
o bem. Ele pensava assim: quero o bem da UDN. Como
sou o mais capaz de realizar o bem da UDN, o que é bom
Iara mim é bom para a UDN.

HA - O senhor poderia falar sobre o que representavam,
em 64, algumas personalidades? Primeiramente, João
Goulart...
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OSCAR CORRÊA - Acho que João Goulart foi o autor
do movimento de 64. Segundo dizem, algumas das lou-
curas que fez, ele as fez por andar atormentado na vida
particular, e quem não tem vida particular tranqüila não
pode ter vida pública tranqüila. Ele fez muitas bobagens,
influenciado pelo Sr. Leonel Brizola, que continua a fa-
zer mal ao Brasil até hoje. Só no Rio de janeiro ele fez
dois governos ruins. Com um governo ruim do More
Franco imprensado no meio, são três. São 12 anos perd
dos. O Jango não estava preparado para ser presidente da
República. Era um homem sabido, com a matreirice
getuliana, mas sem a classe, a competência e a habilida-
de do Getúlio. Então, ele não soube manobrar como o
Getúlio manobrou. Era um aprendiz de mágico que, afinal
de contas, levou o navio a afundar.

F-IA - Brizola...

OSCAR CORRÊA - O Brizola é um homem inteligente,
vivo, com um excelente poder de comunicação com as
massas, um ignorante que não mudou nada, nem apren-
deu nada, mesmo depois que foi para o exílio e ficou lá
fora. Ele só defende as teses que são de interesse popu-
lar. Eu costumava dizer o seguinte: "Quero ver o desem-
penho do Jânio Quadros e do Brizola em seus progra-
mas". Eram dois artistas da melhor categoria. O jogo de
cena deles é um negócio impressionante. Qualquer coisa
que você pergunte ao Brizola e que ele não sabe, ele
pára, toma o ar do Penseiir do Rodin, baixa a cabeça, fe-
cha o sobrolho e fica com aquelas sobrancelhas aperta-
das: "Este problema é muito grave! Vamos resolvê-lo!"
Ponto final, está resolvido o problema. /risosJ Certa vez,
num programa de televisão, ele defendia três teses. Em
primeiro lugar, dizia que a criança era o futuro do Brasil.
Falou sobre esse tema 20 minutos. Repetiu isso como se
fosse a primeira vez que alguém dissesse que a criança
era o futuro do Brasil. Em segundo, ele queria dar um
lote para cada família. Quem é que não quer dar um lote
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para cada família? Até eu quero, só não tenho condições.
Em terceiro, eleição direta. Num programa de 60 minu-
tos, ele falou 58 minutos sobre esses três ternas. No fim,
eu disse à minha mulher: "Vou votar no Brizola porque
ele está defendendo três teses com as quais estou de acor-
do". Então, ele só defende teses com as quais todos es-
tão de acordo.

Agora, para ficar original, ele inventou as perdas interna-
cionais. O programa Planeta (]asseta fez uma mruto boa
com ele. "De fato, o Brizola tem razão quanto às perdas
internacionais. Perdemos para a Inglaterra, para a Alema-
nha e para a Itália então, com isso, demoramos a ser
tetraearnpeões". frisos! Pessoalmente é um homem tra-
tável, já me encontrei com ele duas ou três vezes. E muito
cordial, mas é a fina flor da esperteza. Tenho a impressão
de que ele, como já viu que no Rio de Janeiro está difícil,
por certo vai se candidatar de novo no Rio Grande do
sul. Depois, de lá, se puder, volta para o Rio de janei-
ro. Até o ano 2.500, porque ele acha que é "imorrível".
/ / IS 05 /

II ;\	-ant1ago Dantas.

OSCAR CORRÊA - Homem muito inteligente, exposi-
tor primoroso. Politicamente, discordei da atitude dele:
entrou em Minas para a eleição na base da compra de
votos. Não gostei da posição dele no episódio referente
ao cargo de primeiro-ministro. Deixou alguns herdeiros
por aí, que lhe cantam loas. 'l'odo mundo sabe que ele era
danadamente inteligente e culto, mas eu discordava de
sua posição política. Acho que ele não agiu bem.

1 l:\	Miguel Arraes...

()LAR CORRÊA - Este é um fenômeno à parte. O
Miguel Arraes é incapaz de juntar duas palavras. E deci-
dido, caboclo nordestino. Sabe 0 que quer, faz 0 que (ILer,



é de esquerda perigosa. Sabe conversar Com O caboclo
do mato, não fala coisa com coisa, mas continua gozando
de prestígio e se elegendo governador de Pernambuco.
Absolutamente incapaz de juntar duas idéias.

1-IA, - Juloio...

OSCAR CORRÊA - Ah, o julião era um pobre coitado
que inventou as Ligas Camponesas. E está aí, não? Não
sei o que ele está fazendo. Afinal de contas, ele era pau-
mandado, que foi salvo pelo Adauto Cardoso, talvez, de
ser executado. Foi o Adauto que o botou em seu carro e
o levou para fora da Câmara. Na cassação do mandato,
quando quiseram pegar o julião.

HA - Adauto Cardoso teve problemas com isso depois,
na o?

OSCAR CORRA -

NA - Laccrda...

OSCAR CORRÊA - Como já disse, tenho um trabalho
sobre ele publicado em meu livro Vultos e Retratos. O
Lacerda foi um dos homens mais inteligentes e um dos
melhores oradores políticos que já ouvi: uma presença de
espírito espetacular, uma voz muito boa, metálica, urna
presença excepcional na tribuna. Um tribuno completo,
perfeito, um dos melhores da República. Tinha a desvan-
tagem de tomar posições e querer levá-las além daquilo
que era razoável, e de ter à sua disposição a 7ibuna (1(1
Imprensa, na qual dizia o que devia e o que não devia.

HA - 1- a participaçi.o dele no movimento de 64?
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OSCAR CORRÊA - Como arregimentador de pessoas,
ele foi espetacular. Corno movimentador, empolgador de
multidões, era impressionante.

SB - E como articulador com os militares?

OSCAR CORRÊA - Aí, não tanto. Os militares tinham
medo dele. Do ímpeto. Tinham medo de conversar com
o Carlos num dia e no outro ele ir para a Tribuna contar a
conversa

HA - Ademar de Barros...

OSCAR CORRÊA - Essa é uma figura controvertida. O
Ademar era a fina flor da esperteza, chegou a ser gover-
nador de São Paulo e quase foi presidente da República.
Fundou um partido, mas a reputação não é das melhores.
Nunca tive contato pessoal com ele, não posso assegurar
nada. A notícia que se tem a seu respeito é de que ele era
UM governador que realizava obras, mas já superfaturava
naquela época.

HA Magalhães Pinto...

OSCAR CORRÊA - Esse é uma figura muito complica-
da. O meu relacionamento com ele é muito engraçado.
Quando casei com a Diva, ela votava no Magalhães, e
eu, no José Monteiro. Depois, surgiu na UDN a rivalida-
de entre Magalhães e Pedro Aleixo. Eu me recusei a par-
ticipar de qualquer uma das duas alas. Toda a vida, disse
que eu era da UDN. já contei aqui alguns episódios. Não
participava de alas, mas reconheci que o Magalhães foi,
aos poucos, ganhando força dentro da UDN, a ponto de
deixar o Pedro em minoria. O Magalhães era muito mais
"realista", esperto, sabido, matreiro, do que o Pedro, que
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era muito mais frontal. O Pedro era um dos melhores ora-
dores de tribuna pública que já vi. E o Magalhães, um
dos melhores conversadores do mundo. Capaz de enfren-
tar o Alkmin sem qualquer risco para nós.

Sempre foi um homem de bem. Pessoalmente, devo a
ele gentilezas. EU era deputado federal, tirei um dinhc
ro no Banco de Crédito Real e, na hora de reformar
empréstimo, o gerente me chamou e disse: "Qual é
juro que o senhor paga?" Falei: "Nunca ninguém me pe-
diu além do juro de mercado". "Então, não reformo o
seu empréstimo". "Não reforma por quê?" "Porque no
quero". Quando ele falou "porque não quero", eu o abo-
toei pela gola do paletó, com a mão esquerda, e disse:
"Seu canalha, você não reforma o meu título, não tem
importância nenhuma, mas antes eu lhe quebro a cara! Se
você disser rima palavra, eu lhe parto a cara!" O banco
parou. Joguei-o na cadeira e saí. Fui ao Magalhães e lhe
disse: "Estou precisando agora de 100 mil cruzeiros" -
era muito dinheiro na época -' "porque aconteceu isso,
isso e isso". Ele disse: "Passa na gerência do banco e
tira". Quando cheguei lá, o gerente já estava com o di-
nheiro na mão. Fui ao Crédito Real e falei, no guichê:
"Quita o meu título!" "O senhor não queria reformar?"
"Quita o meu título. Está aqui o dinheiro. Conta!" Cani-
hada de canalhas!

Como seu secretário, N laga! hães me deu absoluta auto-
nomia, absoluto prestígio. Fiz tudo o que quis. Ele nunca
me perguntou o que eu estava fazendo, só perguntava
onde é que ele assinava. Aliás, o mesmo se deu com o
Presidente Sarnev. Ele também nunca me perguntou o
que eu estava fazendo. "Onde é que eu assino?" "Mas
isso é..." "Não precisa explicar". ELi explicava porque
era o meu dever. Tenho do Magalhães a melhor impres-
são. Também nunca lhe pedi nada que ele não pudesse
fazer. Pedi a ele esse dinheiro e paguei, como pedia ao
Gilberto Faria e pagava, naturalmente. Como sempre pedi
aos bancos. Nunca precisei de favor de ninguém, tudo
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meu foi comtiros, Pai_o com O meu sacrifício. Então, o
Nlagalhães é um amigo exemplar. Agora, como político é
diferente. No momento em que achou que eu não era
conveniente à sua linha, começou a me boicotar e autori-
zou o Palácio da Liberdade a me boicotar. Aí já estamos
saindo para 1965.

1-IA - Como foi a posição de Magalhães em 1964? Ele se
aproximou de João Goulart, achando que seria interes-
sante, chegou a apoiar e autorizar a realização do con-
gresso da Cutal em Belo Horizonte, depois virou de re-
pente. Corno foi isso?

OSCAR CORRÊA - Ninguém sabe. Quando prenderam
o Arraes, ele disse: "Espera lá! Eu estou sendo preso, e o
Magalhães Pinto? Ele é qUe é o nosso chefe!" frisos! A
verdade é que o Magalhães parecia ser o chefe da coluna
Jango e, de repente, virou o chefe da coluna da Revolu-
ção. Não acredito que alguém possa estabelecer o mo-
mento em que o disco do \Iagaihies, que estava de um
Lado, passou para o outro.

- '<em vocês, udeniscas, perceberam a mudança?

OSCAR CORRÊA - Não pudemos perceber. Quando fui
à Europa, o Magalhães já tinha virado. Como bom políti-
co - no sentido estritamente brasileiro da palavra - que,
afinal de contas, quer o êxito, ele percebeu: isso aqui não
vai levar a lugar algum. O jango está dando com os bur-
ros n'água, vou mudar de lado. E saltou. Costumo dizei-
que o Magalhães vinha num bonde, vamos dizer, de
Paquetá para o Rio de janeiro e, de repente, mudou para
o bonde que ia do Rio de janeiro para Paquetá. E virou
motorneiro. Isso demonstra a sabedoria política, a esper-
teza do Magalhães.

Quando saí do governo, como secretário da Educação,
saí muito forte. Afinal de contas, quem inaugurou OS 500
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grupos fui eu. F um negócio impressionante. Quando o
Magalhães quis prorrogar o mandato, fui contra. Quan
ele quis botar o Roberto Resende e eu lhe disse que Ii
disputar com Roberto Resende, ele começou a querer
recuar. O Roberto começou a pedir aos diretórios muni-
cipais que o indicassem. No momento em que percebi
isso, mandei os meus diretórios me indicarem também. ()
Roberto manda nos dele, eu mando nos meus. E disse
Magalhães: "Olha, o Roberto, com sua autorização, e
pedindo indicação aos diretórios. Quero dizer a você que
isso não leva a lugar nenhum. Ele traz cem indicações,
eu trago cem também". "Ah, ainda não está na hora, vocês
estão se precipitando. O Roberto não está fazendo isso".
"Está, e eu estou! Se ele não parar, eu não paro". A mi-
nha conversa com ele sempre foi assim. "Então, Maga-
lhães, vai acontecer isso assim, assim. Eu quero disputar.
Se você quer disputar na convenção, eu vou para lá". "Ah,
mas vamos evitar briga". "Para mim não tem briga. Acho
que você não indica candidato a governador do Estado.
Vou para a convenção, e quem ganhar na convenção... Se
o Roberto ganhar, vou cumprimentá-lo. Se eu ganhar, que
ele me cumprimente. Vou trabalhar para ele e quere que
ele trabalhe para mim. E você também".

O Magalhães dizia o que era de interesse dele, marcava
o rumo e, como todo líder, era um trator. O líder faz aqui-
lo que acha que deve ser feito. Ele quer o bem do país,
ele pode realizar o bem do país. E o De Gaulle. Quem
pode salvar a França? De Gaulle. Ele diz isto em seu
livro: "A França clamava por De Gaulle!" Então, Minas
e o Brasil clamavam por Magalhães. Só Magalhães podia
salvar o Brasil. Então, ele tem que fazer o que for preci-
so, passar por cima do Oscar Corrêa, do Manuel, do •Joa-
Cjuitn. do Antônio. '[Udo bem.

HA - Em março de 1966, em discurso na Câmara o
senhor afirma que "com a UDN se preparou e se fez o 31
de março de 64". já o ex-Deputado Pio Canedo 7 desta-
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ca que "sem o PSD não teria havido a Revolução", que
"ao PSD não pode ser creditado o movimento revolucio-
nário, mas ao apoio dele deve ser creditada a vitória do
movimento "	Como o senhor vê essa afirmação?

OSCAR CORRÍA - Nesse episódio da reação contra o
jango, nós, udenistas e pessedistas, andamos juntos. Eu
me lembro de ir a vários comícios com pessedistas, inclu-
sive com o Padre Vidigal (ele era um dos oradores mais
inflamados contra a reforma, inteligente e muito bom ora-
dor), com o Abel Rafael (do PRP), com todos eles. Fize-
nios juntos a Revolução. Apenas quem começou a levan-
rar a massa, quem tinha poder para isso, era a UDN. Quem
falava à massa era Carlos Lacerda, Adauto, Bilac, Oscar
Corrêa... Era a "Banda de Música" que tinha condições.
O PSD ficava nas encolhas. Agora, nas conversas o PSD
atuou e depois, na hora de fazer o governo, quis levar
vantagem.

Mas o Pio não está errado. Costumo dizer o seguinte:
tudo o (IUC há de bom na República da época nasceu de
um impulso da 1TDN e um contra-impulso do PSI). A
[I)N vinha com um impulso de 100 km. O PSD vinha
com um contra-impulso de 100 km. Então, encontravam-
se. Aí a UDN cedia um pouco - às vezes cedia até mais
do que devia -, e o PSI) cedia um pouco. Chegava-se a
um consenso, que era razoável. O PSD mais conserva-
dor, a UDN talvez mais ativa. Eu não digo menos conser-
vadora, mas mais ativa. Conservadora em parte, mas mais
progressista do que o PSD. E chegava-se a um entendi-
mento, qic dava uma solução boa ou, pelo menos, razoá-
\el, POt(l rie era uma sol Lição de COflSCflSO.

HA - Como foi o episódio da escolha do Alkmin para
vice do Castelo Branco?

OSCAR CORRÊA - Quando Cheguei aqui, vindo da reti-
fli() da União Interparlamentar, começaram as conversas
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sobre a indicação para presidente. Falava-se muito no
Dutra, chegou-se a falar no Magalhães Pinto, que não
podia ser, por causa do Carlos. Não podia ser nem um,
nem outro. Então, foi escolhido o Castelo Branco. Na
hora de escolher o vice, o PSD disse: "O Castelo é
sabidamente da UDN". E não era. Ele disse em um dis-
curso, no Palácio do Planalto, a que eu assisti, que ele
não era da UDN, mas votava em candidatos da UDN. Na
última eleição, tinha votado, para deputado federal,
no Adauto Cardoso, que ficou numa alegria imensa.
Por aí se vê o prestígio que o Adauto tinha com o Cas-
telo Branco.

O que fez o PSD? Achou que, se o presidente da Repú-
blica ia ser da VDN, o vice tinha de ser do PSD. A UD\
achou isso razoável, porque o Castelo, de fato, era mais
da nossa linha. Então ficou estabelecido que o PSD faria
uma votação na bancada para escolher três nomes. Entre
esses três, a UDN escolheria um. Acontece que vieram
três nomes da seguinte maneira: José Maria Alkmin -
setenta e tantos votos; Ranieri Mazzilli - onze ou doze;
Atiro Moura Andrade - onze ou doze. Então a UDN
apoiou o Alkmin. A votação foi uma das coisas mais en-
graçadas do mundo, porque os mineiros, mesmo atuando
em outros Estados - o Padre Godinho, por exemplo, era
deputado paulista, nascido em Carmo da Cachoeira -,
votaram no José Maria Alkmin. Os paulistas votaram no
Mazzilli ou no Atiro Moura. Para você ver corno era o
regionalismo já naquela época.

O episódio do Baleeiro foi chocante. Tinha havido aque-
la comissão de inquérito do "uísque a meio dólar". Hou-
ve uma importação de uísque pelo Sr. Antônio Sanchez
Galdeano. O preço era, mais ou menos, meio dólar a gar-
rafa, não me lembro bem. Dizia-se que o Alkmin partici-
para. Houve então a comissão de inquérito na Câmara
para apurar isso, e ficou comprovado que o filho do Alkmin
teria participado da importação ilegal. O Alkmin era o
ministro da Fazenda. O Baleeiro ficou possesso. Isso deu
pano para mangas. Durante muito tempo o Alkmin foi
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atacado por isso. Não acredito que ele tivesse participa-
do da falcatrua. Ele não precisava disso, nem gostava.
Era um homem sério, ruim para se fazer política com ele,
mas um homem de bem, incapaz de um negócio desse
tipo. O certo é que ficou comprovado que havia irregula-
ridade. Isso saiu em todos os jornais, e o Alkmin ficou
mal. Na hora da votação, quando chamaram o Aliomar
Baleeiro para votar no candidato a vice-presidente, ele
gritou: "Antônio Sanchez Galdeano" frisos] para marcar
o Alkmin. Aí vira o Camilo Nogueira da Gama, que
presidia a sessão: "Como é que é?" "Antônio Sanchez
Galdeano!" Falei: Baleeiro, a história não vai explicar
isso. 0 pessoal que não sabe do negócio do uísque a
meio dólar vai achar rrie você está louco". "Isso é urna
cambada!"

1 I:\ - Osar ticu adores do movi meu to de 1 1)64 tinham um
projeto nacional ou seu objetivo exclusivo era conter uma
eventual "cubanização" do Brasil?

OSCAR CORRÊA - Eu digo que a Revolução de 1964
foi uma contra-revolução para impedir a implantação da
república sindicalista do jango. Nenhum de nós tinha pro-
etc) nacional. Todos nós tínhamos nosso programa de
partido, cada um queria fazer o programa do partido, que
era o seu projeto nacional. Nem as forças se uniram. Não
houve encontro de forças para fazer projeto algum. Todo
mundo queria tocar o Brasil para frente da melhor manei-
ra possível e tirar o Jango, que tentava a "cornunização"
do Brasil.

5B - Em 1964, algum grupo no interior da 11)\ acredi-
uiva na possibilidade de administrar politicamente a crise
instalada no País e superá-la pelas vias constitucionais?

OSCAR CORRÊA - 'Todos nós queríamos superá-la em
termos constitucionais. Por isso, repito, C (IUC foi uma con-
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tra-revolução. Se o Jango não se precipitasse, acabaria
seu governo sem que houvesse nada. O problema foi ele
se precipitar e mexer com as Forças Armadas. Nós não
tínhamos condição, a não ser de reagir, com a reação das
Forças Armadas. Não dispúnhamos de tropa, de prestígio
nos quartéis. O Jango fez a Revolução para nós, quando
quebrou a hierarquia das Forças Armadas e deu força aos
sargentos, aos amotinados do Automóvel Clube. Quem
fez a Revolução de 1964 foi o Sr. João Belchior N1arque
Goulart e o Sr. Leonel Brízola. Todos sabiam que BrizoL
não merecia confiança. Ele queria dar o golpe, valendo-
se do cunhado, embora cunhado não seja parente. frisos]

HA - Ao apoiar o movimento de 1964, o senhor acredita-
va que, deposto o presidente, a [DN teria condições de
administrar a crise?

OSCAR CORRÊA - Ah, teria. 'tinto mais que não foi só
a UDN que fez o movimento. Houve uma coligação de
forças: o PSD deu apoio total, tanto que o Castelo Bran-
co conseguiu vitórias substanciais na Câmara, com vários
projetos importantes, como o Estatuto da Terra. Outras
medidas que o Castelo tomou foram aprovadas pela Câ-
mara porque a UDN e o PSD constituíam maioria sufici-
ente para dar apoio. No momento em que o PSD e a UDN
diziam que iam votar com o governo, eram cento e tan-
tos, quase duzentos votos a favor do governo. Numa Câ-
mara de trezentos e tantos, isso era a maioria.

1-IA - Como o senhor recebeu o Ato Institucional de abril
de 1964, que encerrou o regime instituído pela Consti-
tuição de 1946?

OSCAR CORRÊA - Fiquei com muita raiva, porque o
Ato Institucional de 9 de abril diz: "A Revolução vitorio-
sa se investe no exercício do podcr constituinte'. Aqui
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eles sustentam a conhecida tese de que a revolução faz o
direito. Recebemos mais ou menos bem esse ato
institucional, porque não havia como fazer outra coisa.
Não havia como fugir dele, era a Revolução que estava
chegando. Não me lembro da reação, mas sabíamos, evi-
dentemente, que haveria os abusos que houve, com al-
gumas cassações injustas, indevidas. De qualquer manei-
ra, são os excessos revolucionários.

O Congresso passou a viver naquele clima de "Fulano
vai ser cassado, não vai ser cassado", "estou na lista",
"não estou na lista". Sei que se marcou um dia em que
sairia a lista. Eram seis horas da tarde. O sino na catedral
de Brasília batia as ave-marias quando desci para pegai-
meu carro. Lá embaixo estava o Tancredo, que ia pegar
o carro dele. Virou para mim e disse: "Então, adeus, Os-
car". Falei: "Adeus, por quê?" "Porque amanhã sai a lis-
ta, e sou o primeiro". Fiquei com dó do Tancredo. Ele
era meu adversário, mas eu tinha bom relacionamento
com ele, e respondi: "Deixa de ser besta, Tancredo. Você
está se achando muito mais importante do que é. /rLvosJ
Você não só não vai ser o primeiro da lista, como nem vai
entrar nela. Você é um peixe pequeno, ninguém está li-
gando para você". Falei isso multo mais por caridade.
Estava certo de que ele seria cassado, e era normal que
fosse. Parece que, nessa hora das ave-marias, os anjos
disseram amém! O Tancredo não saiu em nenhuma lista.

Daí em diante, ele foi um primor. Toda vez que havia
risco, o Tancredo ficava mudo. Toda vez que ele dava
urna declaração, sabíamos que não havia nenhum perigo.
"Não é possível que a Revolução continue a agir desta
maneira!" Então, não havia nada, estava tudo bem. Quan-
do murchava, era porque a situação não estava boa. "Cui-
dado, o Tancredo está murcho!" frisos! Ele era um ter-
mômetro. Da mesma maneira, todas as vezes em que me
perguntaram, em determinada situação, o que eu achava
cio Magalhães, eu dizia para os jornalistas: "O Magalhães
vai dar a vocês uma entrevista nos seguintes termos...
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Tomem nota!" Saía exatamente a entrevista do Maga-
lhães. Conhecemos os homens de tal maneira que, ao fim
de pouco tempo, sabemos como eles atuam.

HA - Por qUe lanci
movimento de 1964?

OSCAR CORRÊA - O .1 usuclino queria \ oltar cm I%,):
não ficou nem dentro nem fora, ou melhor, ficou fora,
mas dentro. Tanto que ele não disse uma palavra contra a
Revolução. Nem ele nem o Tancredo, durante esse perí-
odo, porque não convinha. O Juscelino já tinha campa-
nha: "JK 65". já estava na rua. Eu me lembro da reação
de deputados pessedistas mineiros, dos mais importan-
tes, conversando no aeroporto de Brasília: "Não é possí-
vel, gente, é só o Juscelino que é candidato. já começou
o "jK 65". Ninguém mais do PSD tem chance? Juscelino
saiu e quer voltar? isso é um absurdo!" O Juscelino, nes-
sa hora, estava provavelmente pensando, matutando: "Vou
ver o que é melhor para mim. Se a Revolução der certo,
não fiquei contra, apoiei". Segundo consta, ele tinha um
meio-acordo com o Castelo, de que este não o cassaria.

SB - Parece que ele se dava bem com Castelo, até rnes-
mo o apoiou na eleição indireta...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Ele pensava: "Se a
Revolução se der bem, eu posso até ser o candidato dela.
Se ela se der mal, vou ser o candidato contra. Vejam que
ele estava no fio da navalha, esperando o trem.

SB - O que fe,, Com que Castelo o cassasse, mudando a
Situação-

OSCAR CORRL\ - Aí é outra história. Nós - eu e o
Adauto Cardoso, principalmente - fizemos uma série de
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denúncias contra o Juscelino. O Carlos entrou depois na
campanha com uma série de acusações, que todo mundo
conhecia, com relação ao governo de Minas. Quando veio
a Revolução, começaram a querer apurar a corrupção.
Instalou-se uma comissão de investigações aqui na Urca.
Chamavam para depor os sujeitos que tinham notícias. E
pediram ao Arinos Câmara, em Belo Horizonte, dados
sobre o governo do Juscelino. Ele fora do Tribunal de
Contas do Estado. Quanto o Juscelino recebera como
oficial da Polícia Militar e como governador. Pediram-me
informações. Mandei os dados que tinha sobre as falca-
truas do Juscelino na Prefeitura de Belo Horizonte e no
governo do Estado. O certo é que se fez a investigação e
se chegou à conclusão de que havia corrupção mesmo. O
cotejo da declaração de bens não deixava dúvida de que
o Juscelino havia enriquecido de maneira um pouco es-
tra n h a.

Eu me lembro de que, nessa época, houve um artigo,
gozação do Vão Gôgo em O Cruzeiro, contando urna par-
tida de pôquer entre um alto figurão da República e um
empreiteiro. Este perdeu, lamentavelmente, todo o di-
nheiro. Quando esse figurão chegou à porta de casa, en-
controu uma bolsa cheia de pedras preciosas, cujo dono
nunca apareceu. Ele estava gozando, exatamente, o en-
riquecimento dos figurões da República. Isso, apenas para
dar o clécor. Ficou comprovado que o Juscelino tinha par-
ticipado de atividades ilícitas. Na minha opinião, o Cas-
telo não teve coragem - e eu disse isso a ele depois - de
cassar o Juscelino por corrupção. Então inventou aquela
cassação por motivos políticos.

.513 - () senhor não acha que Castelo Branco teria sofrido
influência de Lacerda, Costa e Silva...?

OSCAR CORRÊA - Não, o Lacerda não influiu na cas-
sação do Juscelino. Entre os que apuravam a corrupção,
estava o Coronel Argos, que está no Paraná hoje. Ele
ligava para mim cru 	"Deputado, 1 uando é que o
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senhor vem ao Rio?" Eu falava:" Estou indo amanhã".
"Em que avião o senhor vem?" "Vou no avião das 11
horas". Quando eu chegava ao meu apartamento, aqui
no Rio, à uma e meia, duas horas, daí a cinco minutos
tocava o Coronel Argos: "Deputado, já chegou?" "J
coronel". "Eu queria falar com o senhor". "Pois nas
Conversávamos sobre o Juscelino. Eles chegaram a cor
clusões de fato sérias quanto à fortuna dele, que não foís
adquirida honestamente. Acho que essa foi a razão fun-
damental. Como o governo não queria desmoralizar um
presidente da República, dizendo que ele tinha partici-
pado disso, o Castelo achou melhor cassar o Juscelino
por motivos políticos. Essa é a minha explicação, porque
vi as pastas e as ilegalidades apuradas. O Castelo apro-
veitou o motivo político. Subversivo ou corrupto? Sub-
versivo. E aquela história do sujeito do Itamarati que,
tendo havido cassações por corrupção e homossexualismo,
saiu gritando: "Fui cassado por corrupção!" frisos!

1-IA - Em Minas, em abril de 1964, Dazinho, Clodsmith
Riani m e Sinval Bambirra° foram cassados e tiveram
seus direitos políticos suspensos por dez anos. Esse epi-
sódio chegou a repercutir no Estado? O senhor se lembra
de alguma coisa sobre esse fato?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Houve, em Minas,
cassações, mas não as recebemos bem. Queríamos que
eles fossem punidos, mas nenhum de nós queria tripudiar
sobre eles. Nenhum de nós ficou feliz com as cassações.
Eu achava que eles deviam ser punidos não tendo lugar
na República, sendo processados, pagando o que devi-
am. E, conhecendo o povo brasileiro, dizíamos: "Esse
pessoal, quando voltar, volta como vítima". A política, a
gente sabe, é aq uda gangorra: lio'1e escou por cima; ama-
nhã, por baixo.

1 IA	O grupo que ri iscordava das cassações fl5() era ou-
vido
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OSCAR CORRÊA - Não. Que eu saiba, nunca fomos
ouvidos sobre isso. Pelo contrário. Vou contar um episó-
dio de cassação em Minas. Um amigo nosso, o Wilson
Chaves, que foi meu chefe de gabinete na Secretaria da
Educação, um dia me liga dizendo: "Professor, estou ten-
do a notícia de que vou ser cassado". Ora, o Wilson tinha
participado da Revolução. Tinha sido até da Comissão
Central de Propaganda da Revolução em Minas Gerais.
Um sujeito que não gostava do Wilson o "dedurou", e eLi
lhe disse: "Não é possível, Wilson! Vou tomar providên-
cias". Eu não conhecia o chefe do Gabinete Militar, que
era o Ernesto Geiscl. Procurei o Bilac e falei: "Bilac, pas-
sa-se isso, isso e isso. O Wilson Chaves é acima de qual-
luer suspeita, não é subversivo, nem corrupto. Pelo con-

trário. E um homem trabalhador, sério, honesto, compe-
tente, e foi nosso companheiro". "É um absurdo! Vamos
lá!" Chegamos ao Geisel, ele me apresentou: "Está aqui
o Deputado Oscar Corrêa". Eu disse: "General, quero
dizer-lhe que, quando fui secretário da Educação, o Wil-
Son era o meu chefe de gabinete. Ele participou da Re-
olução, é um homem da maior idoneidade, e dizem que

ele está numa lista de cassação". Ele respondeu: "Vou
ei'. Por obséquio, espere um momentinho". Ele foi lá

dentro, daí a uns dez minutos voltou e disse: "Estava!"
lalci: "Muito obrigado, general, até logo". "Até logo".

Incluía-se uma pessoa na lista assim: um sujeito de confi-
ança do Costa e Silva, por exemplo, lhe dizia: "Fulano de
Tal é um subversivo, corrupto, safado, sem-vergonha".
O Costa e Silva achava que ele era, de fato, subversivo.
l'oi cassado o Lourival Vilela Viana, que não era subver-
sivo, era integralista, até de linha anti-subversiva. E não
era corrupto, era muito bom sujeito. O Boson 3 também
foi cassado.

- (orno \OCs, (IIIC 111111 ,,1111 lCit() O movimento de l%4,
COOV1\ iam com essa Si tLiaçao
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OSCAR CORRÊA - Não se podia fazer nada. A essa al-
tura, muitos de nós já estávamos nos afastando do movi-
mento. Já não concordávamos com muita coisa da Revo-
lução. O Castelo começou a tomar umas posições com as
quais eu não concordava. Uma delas foi o Estatuto
Terra. Foi uma meia reforma agrária. Houve muita
ção em Minas contra o Estatuto. já era aberto dem
Depois, o voto do analfabeto. A UDN se reuniu para c\_
minar as reformas, e o voto do analfabeto caiu por, se não
me engano, 68 a 3 ou 5. Entre os três estava o Pedro
Aleixo, que era a favor do voto do analfabeto. Comecei a
ficar indócil: "Dr. Pedro, quero falar com o Castelo".
"Oscar, não vá falar com ele..." "Quero falar com o presi-
dente. Eu ajudei a fazer a Revolução, não concordo com
isso que ele está fazendo". Eu vi que o Pedro não queria
marcar a entrevista, porque sabia que a conversa não seria
fácil. O certo é que ele acabou marcando.

O presidente me atendeu muito bem. Levei meia dúzia
de papéis: sugestão, sugestão, sugestão, observação, ob-
servação. Eu fazia a observação e entregava o papelzi-
nho: "Presidente, acho que o governo devia dar notícia
das apreensões que está fazendo, por exemplo, de uís-
que, na fazenda do Sr. João Goulart, em Uruaçu". Eram
54 caixas de uísque, compradas pela União, que estavam
na fazenda do João Goulart em Mato Grosso. Continuei:
"Isso pode não ter nenhuma importância para a Revolu-
ção, mas para o povo, que não tem como comprar feijão e
arroz, saber que o presidente da República tem 54 caixas
de uísque em sua fazenda, compradas pela União, isso
tem reflexo. Quanto à inflação, o governo devia fazer
uma análise para provar que ela veio do tempo do João
Goulart. Depois deveria distribuir essa análise aos jornais,
para que eles a publicassem". Ele disse: "O senhor quer
que eu estabeleça a censura à imprensa?" Falei: "Não,
senhor. Quero apenas que o senhor forneça à imprensa
elementos que são muito fáceis de demonstrar. Se o se-
nhor comparar a inflação de tal época à de tal época, pos-
so provar que ela não é nossa. E deles. E que o governo,



pelo contrário, está até combatendo a inflação". O negó-
cio começou a esquentar, e eu entregando os meus pa-
péis. Surgira a questão do voto do analfabeto. "O senhor
mandou para o Congresso o projeto do voto do analfabe-
to. A UDN acaba de se reunir, e esse projeto perdeu na
bancada por 68 a 3 ou a 5 votos". "Mas o Dr. Pedro é a
favor do voto do analfabeto". "Ele é o nosso líder, mas
nessa matéria ele é um voto, e o senhor vai ter 70 contra.
Acredito que o senhor vire muito poucos". E a conversa
foi esquentando. Ele me segurou o braço e disse: "Agora
falo eu, deputado!" E começou a falar, a falar... Em de-
terminado momento, segurei o braço dele: "Agora falo
eu, presidente!" [risos] Fiz de propósito. Ele é chefe de
um poder, eu sou representante de outro poder, tão inde-
pendente quanto o dele. A conversa ficou num clima difí-
cil. Ele me disse: "Deputado, vou mandar o projeto do
voto do analfabeto, e o senhor derrota!" Eu era vice-lí-
der da UDN e respondi: "Presidente, estamos combina-
dos. O senhor manda, e eu derroto". Ele veio, gentil-
mente, me trazer até o elevador.

Começou no Congresso a discussão do voto do analfabe-
to. Acho que o governo, no dia da votação, precisava de
04 votos para passar o projeto. Estava com 203 à urna

hora da manhã, quando veio chegando o Deputado Luís
Bronzeado, que era o último que faltava para votar, e da-
ria ou não o voto ao analfabeto. Peguei o Bronzeado, que
era meu amigo da Paraíba, e falei: "Você não pode votar
isto!" Ele falou: "Deixa comigo. Não!" Ganhamos por
um voto. Foi então que o meu relacionamento com
Castelo ficou meio conflituoso. Encontrei com ele, tem-
pos depois, e ele me disse: "Deputado, o senhor ficou
satisfeito com a derrota do governo na questão do vou
do analfabeto?" "Presidente, não foi isso que nós comi
namos?" frisos] Ele foi embora, não disse mais nada, nu
mc marcou.

O Castelo era muito inteligente. Era um homem feio, na
conversa era simpático, falava e argumentava bem, era
lúcido. Tinha uma conversa boa, porém difícil. Gostei da
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conversa com ele. Apenas, eu não podia ceder quando se
tratava de tese com a qual não concordava. "Presidente,
o senhor está fazendo algumas coisas que nós combate-
mos no governo João Goulart. Se o senhor está aqui, fo-
mos nós que o pusemos. O senhor também correu risc,
mas eu corri, a princípio, mais do que o senhor".

HA - Qual era a argumentação sobre o voto do analfa-
beto?

OSCAR CORRA - lIc achava que era uma forma de
integrar toda a população, de o povo obter o direito de
participar. E uma tese que ternos que respeitar. Apenas,
eu dizia: "Presidente, para mim, o voto do analfabeto não
é isso não. Temos que acabar com o analfabetismo, dar
escola para todo mundo, como procurei fazer em Minas
Gerais" - e eu falava com autoridade -' "para que o su-
jeito vote conscientemente. Se o alfabetizado já é explo-
rado dessa maneira, imagine o analfabeto, embora haja
muitos analfabetos mais competentes do que o alfabeti-
zado".

HA - Quando e em que circunstâncias o senhor percebeu
que as franquias democráticas não seriam restabelecidas cm
curto prazo?

OSCAR CORRÊA - Nunca percebi isso. V u achava que
seriam. E aquela velha história: a gente sabe como a re-
volução começa, mas não sabe como acaba. Aí vem a his-
tória dos atos institucionais. O primeiro era para ser Ato
Institucional; não o n. 1. Era para ser único. Depois veio
o n." Z, acabando com os partidos. Quando houve o Ato
Institucional n.' 1, nós não gostamos, mas ficamos mais
ou menos conformados, porque não se podia fazer nada,
a Revolução estava aí. O Bilac ficou muito indócil, pen-
sou até em deixar a vida pública. E eu ajudei a segurá-lo.
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Como já disse, tinha um relacionamento muito bom com
eles, com liberdade completa. Eles me tratavam como
um menino, mais jovem, obviamente, mas eu tinha o di-
reito de lhes dizer tudo o que eu pensasse. "Você não
pode sair, Bilac, isso é besteira. Nós precisamos de você,
não faça isso. Você tem destino político". Quando veio o
Ato Institucional n." 2, o Bilac é quem quis me segurar.
Foi quando se extinguiram os partidos.

- Em 1965...

OSCAR CORRÊA - Agora estou me lembrando de um
episódio. Uma das coisas que me levaram a me afastar da
Revolução foram as cassações no Rio Grande do Sul para
se eleger o Peracchi Barcelos. Foi uma vergonha. Cassa-
ram tantos deputados quantos foram necess. H
maioria, para se eleger o Peracchi Barcclo

SB - Isso foi nais tarde...

OSCAR CORRA - Foi mais tarde. Quando o Castelo
começou com o voto do analfabeto, essas coisas, come-
cei a reclamar, a achar ruim. Quando se começou a falar
em organização partidária, em acabar com os partidos, eu
já tinha participado de tima comissão, formada pelo Míl-
ton Campos, para a reforma da lei eleitoral. Foi muito
importante. O Tribunal Superior Eleitoral resolveu fazer
Limas sugestões, e o Castelo se interessou pessoalmente
por isso. E o Mílton designou mais dois membros na Câ-
mara: o Colombo de Sousa e eu. Chegtiei a apresentar
sugestões interessantes. Uma referente a meti projeto de
voto distrital, no sistema proporcional, e outra referente
à constituição dos diretórios municipais, de autoria do
Guilhermino de Oliveira. O Guilhermino era advogado,
médico, muito inteligente, a fina flor da esperteza
pessedista. Eu era seu adversário, brigava politicamente
com ele, mas ele brigava mais com o Dnar Mendes. Eu

()32)



me dava muito bem com ele. Começamos a bolar uma
forma...

Como é feito o diretório municipal, que é a base da
estruturação dos partidos? Eu chegava a Itaúna e chan
vã o Ronan Soares Nogueira, que era o meu chel
"Ronan, você vai ser o presidente da UDN, o Clélio A
újo vai ser o secretário-geral, o Joaquim Penido vai ser o
vice-presidente, o Vicente Penido vai ser o 20 vice-presi-
dente, e o tesoureiro vai ser o Fulano de Tal, os mem-
bros do Conselho vão ser..." E está pronto! Está consti-
tuído o diretório, faz-se a ata e assina-se. Isso é muito
antidemocrático, porque é um sujeito que comanda.

Então, o Guilhermino bolou uma fórmula, e eu a redigi.
Era a seguinte: o diretório seria escolhido por votação
secreta e direta, numa eleição universal. São, por exem-
plo, duas chapas na UDN, duas no P50, três no PT13.
Cores diferentes. Cada uma numa cor. O sujeito vota na
chapa pela cor. Depois se vê quem teve mais voto. Mas
havia um risco: o sujeito da UDN podia querer influir no
diretório do PSD. E o que aconteceria no caso de
Barbacena, em que o Zezinho 304 quereria fazer um
diretório do PSD, que fizesse acordo com ele depois, e o
Bias quereria fazer um diretório da UI)N, com o mesmo
objetivo. Para evitar isso, cada diretório teria, na conven-
ção estadual, tantos votos quantos tivesse na convenção
municipal. Com isso, eu não poderia abrir mão de meus
votos para influenciar no diretório do PSD, porque senão
me prejudicaria na UDN. A eleição seria geral. A UDN
teria, por exemplo, uma chapa azul-clara e outra azul-
marinho. O PSD, urna amarela e outra laranja.

1-IA - Quem votaria?

OSCAR CORRÊA - Todos os filiados aos partidos lo-
cais, mas apenas para o diretório municipal. O Castelo
participou da discussão da lei eleitoral da maneira mais
perfeita e deu, inclusive, uma contribuição boa. Ele apre-
sentou um artigo, multo  bem bolado, para impedir que
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dinheiro do exterior viesse a influir na eleição. Fizemos
o projeto e mandamos. Quando o Castelo quis acabar com
os partidos, falei: "Mas isso é um contra-senso. Um ho-
mem que está acabando de contribuir com a lei partidária
de repente quer extinguir os partidos, isso é uma vergo-
nha". Comecei, então, a ouvir pessoas. Fui falar com o
Pedro Aleixo e o Filinto Müller. Falei com todos os líde-
res da UDN que era um absurdo extinguir os partidos. O
Pedro e os outros me diziam o seguinte: "E melhor a pior
das democracias do que a melhor das ditaduras. Se não
extinguirem os partidos agora, se não acabarem com o
quadro partidário, vamos caminhar para uma ditadura. O
presidente está encanzinado que não quer 14 partidos.
Acha demais. Quer no máximo três, quatro ou cinco".
FiOo, no adiantou nada eu argumentar.

SB - Por que ele queria o bipartidarismo

OSCAR CORRÊA - Ele achava que, com 14 partidos, a
democracia não funcionava. De fato, o que acontece? E
muito difícil, nesse caso, o Executivo se entender com o
Legislativo. A própria noção de maioria e minoria se dis-
solve. Não havendo fidelidade partidária rígida, você não
sabe com quem conta. Naquele tempo, quando havia ainda
certa fidelidade partidária, já tínhamos o pessoal "chapa-
branca" de um lado e de outro. Os pessedistas que apoi-
avam o governo da UDN e os udenistas que apoiavam o
governo do PSD. já pensou como isso depois se esten-
deu? O que adianta o Fernando Henrique saber que o
Nlichel Temer o apóia, que o PMDB o apóia, se os outros
deputados votam como querem? Havendo muitos parti-
dos, é difícil formar urna maioria sólida, porque está tudo
muito dividido e ninguém comanda ninguém, principal-
mente se ni() houver fidelidade partidária.

SB - E, com isso, o Castelo extinguiu o pluriparti-
d a ris m o...
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OSCAR CORRÇA - Perfeito. Isso é outra coisa, vamos
chegar lá. Ele queria diminuir, acabou passando para dois.
0 se	1	 o	.	 1

\ II) h.

11A - 1)urantc a \ igcncld do })ILI111)aIuddíisinO, os
sidentes, mesmo o Juscelino, através de negociações,
conseguiram passar uma série de projetos na (mara
Federal...

OSCAR CORRÊA - Pois é, mas havia a fidelidade parti-
dá ri a.

H.\ - Eram vários partidos, mas eles conseguiam se en-
tender...

OSCAR CORRÊA - Mas o entendimento era muito difí-
cil, e foi ficando cada vez mais difícil. A medida que o
tempo foi passando, as maiorias foram se tornando mais
rarefeitas, porque o PTB, o PSP e o PRP, por exemplo,
cresceram. Os outros partidos foram diminuindo. A UDN
perdeu um pouco de substancia, e o próprio PSI) tam-
bém perdeu. Com isso, começou a ficar cada vez mais
difícil um entendimento entre a maioria e a minoria. O
PSP tem interesse, ele não se alia à maioria; não se alia
ao PSD nem à UDN. O PTB tem outro interesse, então
joga com o PSD hoje e com a UDN amanhã. Então, fica
urna situação muito complicada para a democracia. Os
partidos ficam fracos, sem coesão. Ainda mais que o fato
de o partido se engajar não significa votação. Agora, per-
gunto: o que era de se esperar? Que o Fernando Henrique
tivesse em todas as votações maioria absoluta, tranqüila.
E ele só consegue maioria depois de urna série de con-
versações, cujo preço a gente não sabe qual é.

1-IA - O senhor conversou com os líderes da 1 I)N, na
época, sobre essa (jries1ao
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OSCAR CORRÊA - Eu achava que não deviam extin-
guir a VON.

- E deveriam manter o uri partidarismo?

()CAR (()RRÇA - A tese que CLI sustentava era a se-
guinte: há partidos demais. Vamos fazer uma lei eleitoral
que diga: na primeira eleição, o partido que não tiver 500
mil votos se extingue. 'Ièm seis meses para se aliar a ou-
tro. Em vez de 14, íamos ter sete ou oito partidos. Na
segunda eleição geral: um milhão de votos. Aí passava-se
a ter quatro partidos, no máximo, o que eu achava razoá-
vel. Se fosse preciso, na terceira eleição se exigiria 1,5
milhão de votos. Iríamos ter dois ou três partidos. Prova-
velmente, a UDN, o PSD e o P1'13. E uma hipótese. Ou
o PSP, do Ademar de Barros. Prevaleceu a tese deles.
Quem me acolheu melhor, por estranho que pareça, foi o
Filinto Miiller, porque CLI disse que ia sair da vida pública
se isso acontecesse. Ele disse: "Não faça isso. O senhor
não pode sair da vida pública!" Tenho a impressão de
que o pessoal da VDN achou muito bom eu sair, porque
sobraram, cm Minas, 40 mil votos para distribuir entre o
companheiros. /risosJ

Quando já tinham extinguido os partidos, um amigo nos-
so foi conversar com o Costa e Silva e me convidou. Fa-
lei-lhe: "Não tenho nada para falar com ele". Mas ele
exigiu. O Costa e Silva era ministro da Guerra, seu nome
á estava sendo cogitado como candidato a presidente,
praticamente sagrado. Engraçado, ele deixou o colega lá
e veio conversar comigo. Falou: "O senhor não pode sair
da vida pública, isso é um absurdo, o senhor é um jovem
que tem futuro.."" Presidente, não posso continuar,
etc..." \Ias ele foi muito cordial.

15 (::\ J > Ur 1, i.
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O Hélio começou na UDNpor causa do pai.
Ele é o pessedista típico. E o sujeito que fala

para dentro, que mastiga o que vai dizer,
que está dos dois lados, para não dizer que
está em cima do muro. Aliás, ele não está
nem em cima do muro, está em cima da

casa, para não cair



HA - Em 1966 houve a sucessão presidencial. Nos pri-
meiros meses de 1964, percebem-se as articulações de
Carlos Lacerda e do governador Magalhães Pinto, dispu-
tando a indicação do partido para a sucessão, que ocorre-
ria posteriormente. Carlos Lacerda pregava a antecipa-
ção da convenção da UDN para a escolha de seu candi-
dato, e Magalhães tinha posição contrária. Na reunião de
fevereiro de 1964, dirigentes da UDN decidiram sugerir
o nome de Lacerda como candidato a presidente, a ser
homologado na convenção de abril. Estavam presentes
Pedro Aleixo, Adauto Cardoso, Herbert Levy, Ernâni
Sátiro, o Senador Padre Calazans e o senhor. Como o se-
nhor viu essa disputa entre Lacerda e Magalhães Pinto?

OSCAR CORRÊA - A verdade é que o Magalhães, com
o apoio inicial que aparentou dar ao jango, embora de-
pois tenha virado chefe da Revolução, se desgastou um
pouco perante a ala da UDN conhecida como "Banda de
Música". Nós mesmos, que éramos mineiros e gostáva-
mos muito do N/lagalhães, achávamos que ele tinha se
comprometido demais com o outro lado e que o Carlos
era um candidato mais fácil de carregar. De certa manei-
ra, embora querendo manter uma neutralidade possível,
achávamos que o Carlos, naquela hora, era melhor candi-
dato que o Magalhães. Por isso, houve um pronunciamen-
to a favor do Carlos, e nós todos, de algum modo, nos
engajamos em sua campanha, saindo com ele por aí, num
avião DC-3, percorrendo o Brasil.

SB - Isso (1undo dc era candidato a candidato?

CORRÊA - Exatamente.

SB - Pedro Aleixo também apoiou?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que sim. Nós
todos achávamos que o Magalhães era um grande nome,

OSCAR
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mas, no momento, pelas implicações... Ele tinha duas des-
vantagens: ter sido esquerda com o jango, em princípi,
e depois ter-se virado contra ele, tornando-se o chefe J.
Revolução. Ele blasonava isso. Então, acabava perden-
do dos dois lados. O Carlos teve sempre uma posição fa-
vorável à Revolução, era contra o Jango, e o jango caiu.
Então, era tido como urna espécie de vencedor.

LIA - Mais coerente?

OSCAR CORRÊA - Mais coerente. I uma linha, diga-
mos, mais exata. "Ao vencedor, as batatas"; ao vencedor,
a Presidência. A verdade é que nenhum de nós queria
afrontar o Magalhães. Primeiro, porque era o Magalhãcs
segundo, porque era mineiro; terceiro, porque era com-
panheiro. Achávamos que, naquele momento, o Carlos,
embora não fosse o candidato ideal, pois tinha arestas tam-
bém muito difíceis, para uma campanha era muito melhor
do que o Magalhães. Até para comício. O Magalhães po-
dia ser muito bom para contato, mas para comício o Carlos
era incomparavelrnente melhor, pelo domínio da tribuna.

HA - Em fevereiro de 1%5, a imprensa noticiou que
Benedito Valadares estaria defendendo a formação de Lima
frente única em Minas Gerais, sem restrições a Maga-
lhães Pinto. Segundo o jornal Estado de Minas 305 , essa
frente contribuiria para a formação de um bloco de resis-
tência à candidatura de Lacerda. Essa hipótese chegou a
ser discutida na 1 I)\

OSCAR CORRA - Lri me lembro de que houve cltal-
qtier coisa, mas, primeiramente, o fato de isso ser propos-
to pelo Benedito já encontrava, de parte do Oscar Corrêa,
uma resistência, porque o Benedito era a personificação
do adversário, da matreirice pessedista, que sempre nos
derrotava. EU só consegui ganhar tima vez do Alkmin em
Bocaiúva, uma grande vitória Aliás, quando votei no
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Alkmin para vice-presidente da República, tive que ir a
Bocaiúva explicar aos eleitores por que votei nele. Eu
não podia votar no Auro Moura Andrade, nem no Mazzilli,
porque a UDN achou que devia votar no Alkmin, e fui
obediente. "Pois não, doutor. Se o senhor votou é por-
que tinha que votar". Eles não brigavam comigo.

SB - Qual era a intenção de Valadares ao propor essa fren-
te única?

OSCAR CORRÊA - Dividir a UDN. Ele sabia que mui-
ta gente do partido não podia acompanhar. Então, o que
podia acontecer? Ele podia pegar 1os seguidores do Ma-
galhães, essa ala da UDN 'ficaria com eles, e no fim eles
dariam o golpe: não seria nem o Magalhães nem o Carlos.
Seria o Benedito, [risos] ou o Capanema, ou o Ovídio de
Abreu, ou um outro qualquer. Menos o Juscelino.

SB - O PSD mineiro não queria o Juscelino?

OSCAR CORRÊA - Não queria, porque eles achavam
que ele queria tudo para si. Os outros achavam que ti-
nham direito também. "Por que só o Juscelino? Já foi pre-
sidente, quer voltar de novo? Nós não temos direito a ser
candidato a presidente?"

SB - Qual foi a posição de Magalhães Pinto diante da
proposta de frente única?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro, mas garanto que o
Magalhães recebeu a proposta de pé atrás, porque ele
conhecia a peça. Ele entendeu, imediatamente, que o
Benedito não o apoiaria, nem o PSD, que era só uma ma-
nobra para afastar, primeiramente, o Carlos, depois, ele
próprio, o Magalhães, e vir com um nome pessedista. Isso
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era evidente. Fssa era "elementar, meu caro \Vatson!"

HA - Em relação à sucessão estadual, cm o senhor
reafirma o propósito de disputar a preferência dos corre-
ligionários da UDN. E chega a afirmar, no Estado de iWi-
nas30 : " Desta vez, a sucessão estadual da UDN terá de
ser decidida dentro da própria convenção, e não nas ante-
salas, pois estou tranqüilo quanto ao resultado". Qual o
significado dessa afirmação

OSCAR CORRÊA - Como já disse, percebi que o Palá-
cio da Liberdade estava me combatendo, e saía de lá a
ordem para me combater até na eleição para deputado
federal. A minha reeleição foi cavada. Fui o mais votado.
Com isso, me credenciei. Fui conversar com o Magalhães
e disse a ele que ia disputar. Ele disse: "Ah, mas pode
ser..." "Não tem cisão nenhuma, Magalhães. Se o
Roberto ganhar por um voto, eu o apóio e trabalho para
ele. Se eu ganhar por um voto, quero que ele me apóie e
trabalhe para mim". Aí, a eleição começou. Acho que o
presidente do partido era o Faria Tavares. Depois, a pre-
sidência passou para o Paulo Campos Guimarães °7.

Quando o Paulo foi a Brasília para conversar com a ban-
cada federal sobre isso, uma das reuniões foi lá em casa,
no dia do aniversário do Oscar júnior, 14 de agosto. Ele
estava fazendo 16 anos. O Paulo falou: "Quero saber o
que a bancada pensa da eleição para governador". Fiquei
calado, eu era o anfitrião, todo mundo estava com seu
uisquezinho - graças a Deus sempre gostei de oferecer
boas bebidas aos meus amigos. Tomei um grande choque
quando o Guilherme Machado disse: "Olha, o Magalhães
não quer sair do Palácio. Quer continuar. Tentou a pror-
rogação, não conseguiu. O único jeito de a gente conse-
guir cngajar o Magalhães na campanha é indicar o Roberto
Resende para candidato". Na minha casa! FIe sabendo

ue cri era candidato!
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Aí eles conversaram, falou-se muito, e eu dei minha opi-
nião: "Olha, não tenho nada contra o Roberto. Acho que
ele é a melhor descoberta da atual vida pública mineira".
O Roberto, de fato, era um homem competente, traba-
lhador, sério, bom político, bom nome. "Apenas quero
dizer o seguinte: eu sou candidato. E não será nenhuma
reunião de partido, ou de bancada, ou de conchavo, que
impedirá que eu leve o meu nome à convenção. Quero
ganhar ou perder na convenção do partido. Conchavo na
ITDN , comigo, não haverá!" Aí, o pessoal: "Ah, não faça
isso! Pode dar cisão". "Não há cisão nenhuma! Não que-
ro cindir. Se o Roberto ganhar por um voto..." E repeti o
que havia dito, mas vi que a situação estava difícil para
mim.

Um dia, fui à casa do Ipê, nesse tempo ocupada pelo Luís
Viana Filho, chefe do Gabinete Civil do Castelo Branco.
Na volta, vim com o Bilac Pinto, no carro dele. Acho que
ele era o presidente da Câmara ou líder"')'. No caminho
falei: "Bilac, como você está nesse negócio?" Ele per-
guntou: "Como estão suas relações com o Magalhães?"
Aí vi que ele não ia votar em mim. Ele sabia que as mi-
nhas relações com o Magalhães eram boas, mas nessa hora
estavam conflituosas, difíceis. Então comecei a fazer uma
campanha alucinada. Tracei um plano de correr o Estado
todo em um a dois meses, no máximo. Tomar café numa
cidade, almoçar noutra, jantar noutra, dormir noutra. Cor-
ri o Estado inteiro, de maneira espetacular. Dificilmente
alguém pode ter sido mais bem acolhido em todos os lu-
gares. Mas 'a força do governo, do Palácio da Liberda-
de...

Começaram a aparecer vários candidatos: José Monteiro,
Aurelian& - que era deputado estadual, suplente -, Cel-
so Azevedo, Rondon Pacheco, Simão, José Bonifácio. Eu
esperava que o Simão e o José Bonifácio tivessem mui-
tos votos. Então fizemos um acordo informal. A eleição
não ia se resolver no primeiro escrutínio. Precisava-se de
maioria absoluta. Aquele de nós três que tivesse mais
votos....i mão, Bonifácio e co contra o Roberto. Cada
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um seria apoiado pelos outros dois no segundo escrutí-
nio. Entre os 600 a 700 convencionais, eu achava que o
Roberto ia ter duzentos e tantos votos. Eu achava que ia
ter 183 - tinha uma conta precisa. Esperava que o Simão
tivesse uns 60 a 80, e o José Bonifácio, uns 80 a 100, de
modo que nós três teríamos mais votos que o Roberto.
No segundo turno, se eles me apoiassem, eu ganhava.

A convenção foi uma beleza! Nunca vi coisa mais bonita.
Cada um de nós foi para lá fazer o seu discurso de candi -
dato. O Roberto foi, fez o dele; eu fui, fiz o meu. O dis-
curso era positivo: "Governarei com os que me elege-
rem. Quem não me eleger terá a lei; [risos] quem me
eleger terá o governo, dentro da lei, a seu favor. E o meu
programa de governo será o seguinte: dividirei o Estado
em regiões geopolíticas, e ele será governado desta ma-
neira: na Região Nordeste, por exemplo, onde o melhor
aproveitamento econômico é a pecuária, os pecuaristas
terão o apoio do governo do Estado. Quem quiser plan-
tar mamona vá plantar noutro lugar, porque lá não terá
apoio. Agora, se a Região Sul é boa para o plantio de
mamona, os plantadores de mamona terão apoio do go-
verno do Estado, e quem quiser criar gado vá criar no
Nordeste". Um negócio lógico, racional. Também na re-
gião melhor para o plantio de café, os cafeicultores teri-
am apoio; o mesmo aconteceria na região do milho. Fiz
um plano de governo: pão, pão, queijo, queijo. O Hugo
Borghi, o célebre "marmiteiro", me ajudou nisso. Foi ele
quem me deu a idéia de dividir o Estado em regiões e dar
estímulo àquela produção mais própria da região. O
Aureliano fez um discurso de candidato a presidente da
República. Todos os outros falaram. O José Monteiro re-
tirou sua candidatura. O Celso também retirou a sua, em
favor do Roberto Resende. Veio a eleição, e o Roberto
teve maioria absoluta. Eu tive mais voto do que espera-
va, mas o Simão e o José Bonifácio tiveram muito poucos
votos. E o Roberto ganhou no primeiro turno.

Na hora em que acabou a apuração, eu me levantei e
disse: "Roberto, meus parabéns, Deus te ajude, boa cam-
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panha, estou às suas ordens. O que você mandar eu faço".
Eu sugeri a ele: "Acho que devo ir para minha região
eleitoral fazer campanha". Ele disse: "Não, quero que
você vá comigo". Acho que ele teve medo de eu... "Per-
feitamente. Você marca, onde você for, vou com você".
Em muitos lugares, estávamos na fila, o Roberto e eu,
um sujeito chegava perto de nós e me cumprimentava:
"Dr. Oscar, o senhor é que devia ser o nosso candidato.
Quem nós conhecemos aqui é o senhor". O Roberto foi
um bom candidato, mas fez uma péssima campanha. Eu
dizia: "Roberto, essa campanha vai ser decidida na tele-
visão". Como não podemos ir a todos os lugares, a televi-
são vai fazer a nossa vez. Quem tiver boa apresentação
na televisão..." E ele não era bom de televisão. Era inte-
ligente, mas um pouco lento.

SB - O senhor falou que não entraria em conchavo, que a
sua candidatura não seria resolvida em ante-sala. Isso era
comum na UDN mineira?

OSCAR CORRÊA - Era comum. Por exemplo: o caso
do Bilac foi resolvido porque não havia candidato que
quisesse disputar. O caso do Magalhães, também, porque
sabíamos que era para perder. Mas tudo foi resolvido por-
que tanto o Bilac como o Magalhães já foram para a con-
venção sagrados. Vi que tanto o José de Faria Tavares
como o Paulo Campos Guimarães, influenciados pelo Ma-
galhães, e com a concordância dos outros, não me apoia-
riam. Não tive um deputado federal comigo, eles não ti-
veram coragem. Talvez o Geraldo Freire tenha esboça-
do apoio. Mas tive do meu lado o diretório de Belo Hori-
zonte, que votou comigo em maioria esmagadora: 43 dos
48 votos. Com o apoio do Orlando Vaz e do Carlos Mário
Veloso. Eu sabia que, se dependesse de conchavo, da
reunião da Comissão Executiva, eu não seria o candida-
to. No entanto, tive mais de 20() votos na convenção,
com o governo do Estado do outro lado. O Chichico
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Cambraia, de Oliveira, por exemplo, votou comigo. F
vários companheiros. Os meus eleitores, os meus
diretórios, votaram comigo, sabendo que o Magalhães não
queria. Os adversários puseram as coisas nestes termos:
"O Magalhães nio quer o Oscar, quer o Roberto
Rcscn

IUJ (jL	U1JLJU W

sendo o senhor um udenista com projeção, que tinha sido
seu secretário...

OSCAR CORRÊA - Eu disse a ele: "Magalhães, você
está muito enganado. O fato de o Roberto ser casado com
a sua sobrinha não quer dizer que, no dia em que ele for
eleito governador de Minas, você vai mandar no Palácio.
Vai ser igualzinho ao dia em que o Oscar Corrêa for elei-
to. O governador é ele. Você é o \lagalhes, o ex-gover-
nador".

SB - O senhor acha que foi isso que o fez apoiar Roberto
Resende--

OSCAR CORRÊA - "\ã() digo que o Roberto ia ser pau-
mandado dele. O Roberto não serviria para isso. Pelo pa-
rentesco, o Magalhães achava que continuaria a ter apa-
rência, pelo menos, do controle. Ele achava que era mais
fácil. Além do mais, achava que eu, no governo de Mi-
nas, podia ser a favor do Carlos Lacerda e contra ele.
Esse é o outro dado. O Magalhães tinha a certeza de que
o Roberto era a favor dele e não do Carlos. Ele tinha
razão, porque eu era muito mais Carlos, àquela altura. E
o Roberto seria muito mais Magalhães.

HA - Numa reunião partidária, em São Paulo, o senhor
afirrria: "Sou candidato para valer. E o mais importante:
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candidato para ser eleito, porque sou também o candida-
to do Carlos. Quem duvidar que pergunte a ele". Essa
sua posição era clara, não

OSCAR CORRÊA - Era evidente. O Carlos Lacerda não
conhecia o Roberto Resende, mas sabia que este, por ser
casado com uma sobrinha do Níagalhães, não o apoiaria.
.'i houve o entrosamento da campanha estadual com a
federal. O Magalhães optou pelo outro, não só porque
era mais seguro, como também porque ele achava que ia
apoiá-lo, e era aparentado dele. Quando vi que ele não
me apoiava mesmo, que o negócio estava nesses termos,
abri o Jogo.

SB - O senhor poderia falai sobre outros udenistas mi-
ueiros que se alinhavam com Carlos Lacerda?

OSCAR CORRÊA - A verdade é que nenhum de nós
era alinhado com o Carlos Lacerda.

SB - Os que apoiavam a candidatura dele à Presidência...

OSCAR CORRÊA - Nós o apoiávamos, mas tínhamos
muito medo, porque ele nos levava para caminhos que
não eram desejados por nós. Depois, ficava difícil voltar
atrás. Quem lesse as manchetes da iibuno da Imprensa
antes da Revolução acharia que tínhamos pelo menos 500
mil homens em armas, 5 milhões de canhões e 1 milhão
de metralhadoras e fuzis. Nós não tínhamos sequer um
revolverzinho 22. O Carlos escrevia: "A IJDN dará o
golpe! A UDN colocará abaixo o governo!", quando, na
verdade, não está\amos fazendo nada disso.

SB - O senhor fazia essa restrição a ele, mas...

OSCAR CORRIA - Eu, não, todos fazíamos. \Ias o
Carlos era um grande líder. Não tínhamos outro. Que outro
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líder nacional podia enfrentar uma disputa com o PSD a
não ser ele?

SB - Então, por um motivo ou outro, o senhor o apoiava...

OSCAR CORRÊA - Apoiava. Eu achava que ele seria
um grande presidente, como tinha sido um grande gover-
nador. A essa altura, ele já tinha sido o melhor governa-
dor da Guanabara. Como o Magalhães tinha sido também
um grande governador em Minas. Então, nós todos apoi-
ávamos o Carlos. Mas, abertamente, eram muito poucos.
Ninguém queria ir contra o Magalhães. A não ser eu, que
já estava, digamos, no fogo mesmo. Talvez o Simão e o
José Bonifácio, também, mas os outros não. Os outros
eram muito mineiros para apoiar o Carlos abertamente.

HA - O senhor chegou a afirmar, no Estado de Minas:
"Sou candidato udenista. Não faço acordo ou barganhas,
quando estas prejudicam os meus correligionários da
LT DN". Qual o significado dessa afirmação?

OSCAR CORRÊA - Eu já estava em uma briga com o
Magalhães. Em virtude disso, ele começou a tentar acor-
dos em Minas. E em alguns municípios, nos quais eu era
majoritário, começaram a sair umas nomeações esquisi-
tas. Um dia saiu uma nomeação em Umburatiba, que fica
na divisa com a Bahia, perto de Almenara, para delegado
municipal ou adjunto de delegado, se não me engano.
Era um cargo secundário. Tínhamos lá uma chefe muito
importante, muito leal, Da. Almerinda. Mandei uma carta
desaforada para o Magalhães. Ele estava fazendo acor-
dos em prejuízo da UDN, e eu perguntava assim: "Mu-
dou o Magalhães, a UDN, ou mudei eu?", no estilo de
Machado de Assis. Ele não me deu resposta. Fui a Belo
Horizonte e pedi uma audiência. O Magalhães, muito
esperto, viajou para Araxá. Fui recebido pelo Geraldo
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San tana 3H , a quem eu devo esse obséquio. Falei: "Ge-
raldo, vim aqui para romper com o Magalhães. Ele não
está aí, sei que fugiu. De duas, uma: ou ele repõe o ato
de Umburatiba amanhã ou, depois de amanhã, na Câma-
ra Federal, ele vai saber com quantos paus se faz uma
canoa! Estou fazendo uma ameaça. Rompo e vou dizer
por quê: o Magalhães deixou de ser da UDN". "Não faça
isso, Oscar, vou tentar falar com o governador... Alô, o
governador está? Não está? O Oscar Corrêa queria falar
com ele..." Ele maneirou, e o ato de Umburatiba saiu.
Depois desfizeram, fizeram, desfizeram. Foi uma nove-
la. Então, nesse momento, vi que a atitude do Magalhães
já era de perseguição ao meu pessoal. Ele já estava tra-
mando apoio para outros candidatos, cedendo a eles meus
cargos, de nossos companheiros leais, que o haviam ele-
gido.

HA - Essa declaração pública, no Estado de .11,nas, facili-
tava a simpatia dos correligionários da UDN para a sua
candidatura na convenção. E os outros partidos? Isso não
poderia dificultar as coligações?

OSCAR CORRÊA - Eu não estava preocupado com os
outros partidos. Eu sabia o seguinte: se eu ganhar a con-
venção da UDN, o resto vai no peito. O problema meu
era ser candidato da UDN, por causa do Magalhães, que
era o governador. Eu sabia que vencê-lo era uma grande
parada. O Roberto Resende perdeu a eleição porque, aqui
entre nós, foi um mau candidato, um candidato lento.
Acabou sendo candidato, do outro lado, o Israel Pinheiro.
Numa briga minha com o Israel, desculpem-me a expres-
são, "o pau ia cantar". Ia ser um negócio violento! E o
pessoal da UDN era doido com isso. Havia muita gente
que estava doida para acertar contas com o PSD. Eu ti-
nha a expectativa de fazer uma bela campanha.

Aí entra uma outra coisa: no momento em que eu saísse
candidato, haveria dois chefes em Minas: o governador e
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CLI. O Magalhães possivelmente flO seria mais O grande
chefe, seria um dos chefes. Ainda que perdendo a elei-
ção, eu seria um nome, um dos representantes de Minas.
O Israel tinha um milhão de votos, eu tinha entre 600 e
800 mil, o que é uma força espetacular. Então, eu me
firmava como chefe de partido. Não tinha nada a perder.
Eu era um deputado que me elegia à custa de um esforço
louco e passava, de repente, a ter destino político. Quem
é Oscar Corrêa? E o sujeito que perdeu a eleição para (
Israel Pinheiro. Era ministro de Estado, quando nad
Numa vitória da UDN, se o Carlos ganhasse, eu ser
imediatamente, ministro de Estado. Não só porque era o
Oscar Corrêa, mas também porque era um candidato der-
rotado da TD\ com 600 mil votos.

SB - Caso o senhor fosse o candidato indicado pela con-
venção, não pretendia fazer alianças?

OSCAR CORRÊA - Faria alianças. Disse que governa-
ria com os que me apoiassem. Se o PTB e a UDN de
Itaúna me apoiassem e fizessem um acordo, iríamos no-
mear pessoas desses dois partidos. E claro que eu sabia
que a UDN, sozinha, não podia ganhar. Eu dizia o se-
guinte: "Quem não me apoiar terá a lei e o direito tran-
quilamente assegurados. Agora, nem mais um tostão! E
pão e água". Na hora em que eu falava um negócio des-
ses, as pessoas da UI)N ululavam, gritavam, batiam pal-
ma de pé. A mágoa do partido era nunca ter sido gover-
no. Na hora em que foi governo, com o Mílton, cedeu
para o PSD. Na hora em que foi com o Magalhães, era
um governo também de meias palavras. Então, eles pen-
savam: agora vamos ter Oscar Corrêa lá. Quem não for
do Oscar Corrêa está no pau!

F IA - Antes um pouco da campanha, o senhor chegoLi a
tirar da lapela o escudo da H)\-
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OSCAR CORRÊA - Não. No dia cm que o Jânio foi eleito
presidente da República, eu falei: "Agora não preciso mais
usar o escudo porque todo mundo virou udenista". Mas
não o tirei. Mantive-o até o dia em que a U[)N foi extin -
ta. Esse escudo só desapareceu porque um dia a Ana,
minha empregada, que enxerga pouco, achou que estava
meio sujo. Aquela tocha da UDN tinha um desenho. Ela
poliu o escudo e tirou o desenho da tocha. /r/sosj

1 l:\ - O hsId/o (/1' ,lIi,ms 'clara que o presidente Cas-
telo Branco encaminhou ao Congresso uma proposta para
a sucessão estadual por meio de eleições indiretas, que se-
riam realizadas pelas Assembléias Legislativas, com a exi-
gência de que o vencedor obtivesse dois terços dos votos.
Na hipótese de não serem atingidos os dois terços, o presi-
dente da República nomearia um interventor para o Cargo
de governador. Qual foi a repercussão dessa proposta

OSCAR CORRÊA - Não me lembro, mas tenho a im-
pressão de que a repercussão deve ter sido tão contrária

proposta que não aconteceu nada disso. Era o fim da
picada! Era a intervenção no l'stado, 'l'odo mundo deve
ler ficado contra.

FIA - O Lstüdo de ,líi)/ilS noticiou que o senhor e o
Deputado I)jalma Marinho, também da ITDN, apresen-
taram um substitutivo à proposta do governo, um ante-
projeto de emenda à Constituição, pelo qual as Assem-
bléias Legislativas seriam substituídas por um colégio
eleitoral, formado pelos deputados estaduais, deputados
federais e senadores de cada Estado. Como foi recebida
essa proposta no Congresso? Como foi sua discussão?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro de nada disso. O
I)alma Marinho e eu, desculpem-me, não iríamos propor
isso. Estou estranhando porque não éramos favoráveis à
eleição indireta. Mas, em todo caso, dos males, o menor.
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HA - Segundo ainda o Estado de Minas314 , em março de
1965 a Assembléia Legislativa aprovou a prorrogação do
mandato do governador. Receoso de que a prorrogação
pudesse ser adotada pelos demais Estados, o governo
federal foi favorável às eleições diretas nos 11 Estados
em que elas seriam realizadas, marcando-as para outubro
de 1965. Como o senhor se posicionou diante da preter
são de Magalhães Pinto de prorrogar o mandato?

OSCAR CORRÊA - Fui contra. Sempre fui contra pror-
rogações. Tenho alguns princípios na minha vida pública,
dos quais não abro mão. Um deles é este: mandato não se
encurta, nem se estende, não se encolhe, nem se prorro-
ga. Quem foi eleito por quatro anos tem quatro anos de
mandato. Não se passa para seis, nem para três. Do mes-
mo modo, sou contra a reeleição. Agora estão falando em
reeleição. Acho que isso seria uma das piores coisas que
poderiam acontecer a este país. Quando fui ao Peru, vi
na Constituição deles 3 ' 5 , depois reformada, um artigo que
dizia que qualquer pessoa que pensasse e falasse em pror-
rogar mandato, em reeleição de presidente da República
teria seus direitos políticos suspensos por dez anos. Se no
Brasil os governadores quebraram os Estados para eleger
sucessor, e nem sempre o elegeram, já pensou um presi-
dente da República ou um governador candidato, ele
mesmo, à reeleição? Aí, então, quebra tudo. O presiden-
te já começa a trabalhar pensando nos próximos quatro
anos.

Quando o Magalhães falou em prorrogar o mandato, eu
me declarei contra, não porque eu quisesse ser candida-
to. Não tem relação uma coisa com a outra, porque CLI

podia ser candidato depois da prorrogação. Podia até fa-
zer uma barretada com o Magalhães: concordar com ele,
sabendo que ele não podia prorrogar o mandato. O Su-
premo já tinha jurisprudência contra a prorrogação, por-
que o mandato do governador não pode ser maior do que
o mandato do presidente da República.
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HA - E essa mudança de posição de Castelo Branco? Em
princípio, ele era favorável às diretas, depois mudou...

OSCAR CORRÊA - O Castelo deve ter pensado nas elei-
ções indiretas como forma de manter o controle de al-
guns Estados, sobretudo Minas e Rio de Janeiro, que de-
pois acabaram sendo governados por Israel e Negrão de
Lima. Dizia-se que eles não tomariam posse. Mas eu fui
contra isso também. Toda a vida achei: eleito, bom 011

ruim, toma posse. O povo elegeu, agüenta. Quem foi elei-
to toma posse e cumpre mandato.

SB - Qual foi a repercussão dessa emenda prorrogacio-
nista, aprovada pela Assembléia de Minas, no meio polí -
tico nacional?

OSCAR CORRÊA - Não foi boa. Para o Magalhães, não
foi. Eu me lembro de que, na época, todo mundo dizia:
"O Magalhães está perdendo a noção de conveniência".
Achavam que ele estava exercendo uma pressão sobre
os deputados mineiros para conseguir uma prorrogação
que não ia servir em nada a ele, que não ia ajudar a
projetar o seu nome político. Acho que isso não ficou
bem para ele.

SB - E em Minas, qual foi a repercussão?

OSCAR CORRÊA - Em Minas, o Magalhães tinha do-
mínio completo. Quem achou ruim ficou calado, a não
ser uns loucos como Oscar Corrêa.

SB - E os pessedistas?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro, mas não devem
ter reagido muito, porque estavam pensando no inte-
resse deles.
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HA - Essa prorrogação foi aprovada pela Assembléia em
março de 1965. Em maio daquele ano, o Estado de Mi-

/Ias ' 1 noticia que o Governador Magalhães Pinto teria
solicitado ao Presidente Castelo Branco que encontrasse
um "caminho legal" para inviabilizar as eleições. A Justi-
ficativa era que o eleitorado não estaria preparado para
julgar o movimento de 1964, e as eleições poderiam ser
prejudiciais aos objetivos desse movimento. Sobre o adi-
amento das eleições, o senhor afirmou no jornal que csi
era uma posição pessoal do governador, a qual não com
va com o apoio da UDN mineira. O senhor poderia
contextualizar esse pedido de Magalhães Pinto,

OSCAR CORRA - O Magalhães estava procurando ver
se, com isso, viabilizava os seus interesses. Viu que, na-
quele momento, ele não tinha chance. Talvez, com o adi-
amento das eleições, pudesse ter. Mas a UDN, a essa
altura, queria eleições, porque achava até que podia
g a n h í - Ias.

1-IA - \Ias o senhor dizia que a t TD\ mineira...

OSCAR CORRÊA - A UDN mineira queria eleições tam-
bém. Além do mais, sabemos como é eleição. Se fizer-
mos eleição descasada de deputado e governador, a cam-
panha é um inferno para os deputados. Na verdade, a
UDN sempre procurou sustentar a tese de que mandato
tem prazo certo. A prorrogação sempre é um expediente
riie não agrada.

NA - Magalhães Pinto tinha rima posiçio majoritiria no
diretório mineiro...

OSCAR CORRÊA - Majoritária, até certo ponto. Majo-
ritária a favor dele, mas não o suficiente para influir no
mandato. Ele influía na eIeiçi() dos outros. E cada um
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pensa: sou muito a favor do Magalhães, mas, no momen-
to em que se eu for a favor dele vou levar a breca, o
Magalhães que me desculpe, mas fico comigo. Acho que
foi esse episódio da nota do Magalhães que provocou a
nota do Castelo Branco, aquela de que já falei, do José
Bonifácio. Quando o Castelo nos chamou lá para ver a
nota que ele ia publicar contra o Magalhães, ele me dis-
se: "O senhor imagine, deputado, que no dia 31 de mar-
ço, no aniversário da Revolução, o Governador Maga-
lhães Pinto teve a coragem de me dizer: 'Presidente, o
senhor cuide da administração e deixe que eu faço a po-
lítica'. E eu ouvi isso calado".

Aproveitei a oportunidade, então, porque a essa altura o
Magalhães já estava contra mim, e acertei as contas de
um episódio anterior, O Magalhães teve urna conversa
com o Castelo, na presença, se não me engano, do Bilac
Pinto e do Costa Cavalcanti, que eram muito meus arni-
os. Quando o Castelo perguntou como estava a suces-

s() mineira, ele disse: "Minas vai bem, há muitos bons
candidatos, como o Oscar Corrêa, por exemplo. Pena é
(jUC o Oscar Corrêa, que é um rapaz sério, com muito
bom futuro político, vai ter corno chefe de campanha o
Geraldo Correia, que é, sabidamente, um homem que
explora o governo de Minas. Ele controla toda a política
financeira do Estado, porque é ele quem compra as emis-
sões de títulos, etc. O senhor vê como as coisas ficam
complicadas". Sabendo disso, na hora cm que o Castelo
"deu a deixa", eu disse: "Presidente, o senhor não se
preocupe. O senhor não pode dar essa entrevista, porque
seria a guerra civil, mas o Magalhães Pinto está, de fato,
desatinado mesmo. O senhor imagine que, numa conver-
sa com um amigo meu, ele disse que eu não podia ser
candidato a governador porque ia ter corno chefe da cam-
panha o Geraldo Correia. Ele está se esquecendo de que
foi esse mesmo Geraldo Correia quem deu 5 mil cruzei-
ros" - não sei bem quanto era na moeda da época - "para
a campanha dele e 50 mil para a do 'iJincredo. Fui incum-
bido pelo \ laga! hães de cl izer ao Gera!do Correia: 'l)e
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duas, uma: ou você dá também 50 mil para a minha, ou
vai ver!' E o Geraldo deu os 50 mil cruzeiros para a cam-
panha dele. O senhor vê, presidente, que o Magalhães
está, de fato, desatinado", [risos]

HA - Vamos abrir agora um parêntese. No período em
que a UDN articulava a escolha de seu candidato à su-
cessão do governo estadual, houve as convenções esta-
dual e nacional do partido, em abril de 1965. Na estadual,
foi eleito presidente o José de Faria Tavares, e na nacio-
nal, Ernâni Sátiro. O senhor foi eleito secretário-geral, e
Lourival Batista, subsecretário. Na convenção estadual
houve disputa para a escolha do presidente?

OSCAR CORRÊA - Não. O Faria era uma grande figu-
ra, todos nós estávamos de acordo com a sua indicação.
Acho que não houve disputa. O Faria foi um dos nossos
bons companheiros. Era um bom deputado, muito culto,
muito preparado, muito bom orador. Aliás, a família
Tavares o	assim. E família mesmo de muito boa ca-

tegoria.

E, quanto ao pardutese, lcinbrc-c da espusta iuc dci a

um agente do Guilhermino de Oliveira que dizia: "V. Exa.
permite que eu abra um parêntese?" Respondi: "Desde
que o feche!"...

HA - Na convenção nacional, houve disputa para a esco-
lha do presidente do partido. Ernâni Sátiro derrotou
Aliomar Baleeiro. O senhor participou das articulações?

OSCAR CORRÊA - Eu nunca seria candidato contra o
Baleeiro. Aconteceu que houve uma briga. Acho que a
convenção foi em Niterói. O Amaral Neto foi lá para tu-
multuar, falar contra o Carlos, e se excedeu, radicalizou.
O problema é que a área eleitoral do Amaral é a mesma
do Carlos, que é a área de circulação da Tribuna da Im-
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prensa, onde ele esteve. Não sei por que, mas o certo é
que o Amaral, que é muito bom sujeito e nosso amigo,
estava insuportável. Ele fez tudo o que foi possível para
brigar. E nós não queríamos brigar. No momento em que
se lançou o Ernâni, e ele me convidou para ser secretá-
rio-geral, eu tanto podia ser secretário dele quanto do
Baleeiro. Eu tinha até melhor relacionamento com o Ba-
leeiro, mas o Ernâni era também uma grande figura, mui-
to amável, e acabei indicado candidato. Tenho a impres-
são de que a disputa foi muito mais aparente do que real.

me lembro bem, mas disso não ficou nenhuma se-
(1LICl1.

1-IA - Como o senhor foi escolhido? Foi Iniciativa mesmo
do Sátiro ou foi uma articulação de grupo?

OSCAR CORRÊA - Não sei. Nessa época, eu tinha bom
trânsito na UDN, e o secretário-geral era sempre um su-
jeito que precisava ser atuante. Corno eu era atuante,
então acharam que eu podia ser indicado.

HA - Qual foi o sigr
para secretário-geral.

OSCAR CORRÊA - 1 iqiei 01 Luto feliz, porquc eu LISSLI-
mia um posto chave na direção do partido, estava dispos-
to a trabalhar e não contava que viesse a extinção dos
partidos. Achei que a gente podia trabalhar para tornar a
[JDN, de fato, um grande partido. No Brasil, todo partido
político só atua em véspera de eleição. Apresentei um
plano de ação permanente para que a UDN mantivesse
cursos de Política e Direito, fizesse convenções, estabe-
lecesse uma programação para os alunos, implantasse urna
biblioteca para consulta de obras políticas. Tudo isso foi
estabelecido, e nós íamos colocar em funcionamento,
quando veio a extinção dos partidos políticos.
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HA - Voltando à sucessão estadual de 1965, tão logo se
definiram as datas das convenções, os jornais começaram
a publicar a lista dos candidatos da UDN. E voltaram as
articulações todas, com vistas à eleição. O senhor poderia
traçar o perfil dos candidatos que os jornais apontavam? José
Monteiro de Castro, por exemplo...

OSCAR CORRÊA - O Monteiro não era candidato. Ele
falou que era, mas não era. O Monteiro desejaria ser, mas
acredito que não estivesse disposto a enfrentar uma cam-
panha dessas, embora tivesse todos os títulos para ser can-
didato. Já era deputado federal, tinha sido chefe do Gabi-
nete Civil do Café Filho, gozava de muito prestígio, po-
dia perfeitamente ser candidato a governador, mas não
acredito que tivesse vocação executiva, de mando. Era
muito bom sujeito, muito bom companheiro, tanto que
eu o apoiei nas duas primeiras eleições para deputado
federal.

FIA - :\ureliano Chaves...

OSCAR CORRÊA - O Aureliano era um principiante.
No dia cm que ele fez o discurso, até me espantei ao vê-
lo candidato a governador: ele tinha sido candidato a de
putado, e acho que nem tinha sido eleito, era suplente
cm exercício 317 . E já fazendo um discurso em que não
cuidou de problemas de Minas, mas de problemas nacio-
nais. Eu dizia o seguinte: "Parece que esse moço quer
ser candidato a presidente da República".

11A - José Bonifácio...

OSCAR CORRÊA - O José Bonifácio era o José
Bonifácio! Ele estava fazendo aquilo como forma de anga-
riar prestígio e manter os núcleos dele. Sabia que não
tinha nenhuma chance, embora tivesse todos os títu-
los para ser governador do Estado. Ele era, sobretudo,
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um homem de parlamento, um bom argumentador de
tribuna.

SB - O senhor poderia traçar, em linhas gerais, um perfil
do Dr. Monteiro de Castro?

OSCAR CORRÊA - O José Monteiro foi um dos bons
conversadores que conheci. Ele começava a conversar
com a gente muito amavelmente, não era de briga, expu-
nha muito bem e acabava convencendo a gente de que
ele tinha razão. A prova é que me levou no bico em duas
eleições. Paguei as eleições dele, dei a ele votação para
deputado federal em toda a minha zona eleitoral, na mi-
nha primeira e na segunda eleição, sem que ele me desse
um litro de gasolina. Ele ia comigo, no meu carro, e visi-
tava os meus eleitores, que acabavam mais apIi\I11Jos
pelo José Monteiro do que por mim. /risos/

Eu me lembro de um episódio interessante, para rnostíi:
como a demagogia bem feita é eficiente. Chegamos
casa da Conceição, minha prima, em Itaúna, mãe do meu
primo Adalci, e mulher do Augusto Santos. Era uma alma
excepcional. Simpática, alegre. O José Monteiro chegou,
entrou comigo e olhou, pela janela, um pé de pêra. Ele
VIU Lima pêra. Deu a volta na cozinha: "Da. Conceição,
vou pegar aquela pêra". Saiu, apanhou e veio comendo a
pêra. Aquilo, para a Conceição, foi a coisa mais notável
(ILIC podia acontecer. Voto ganho na hora. O José Monteiro
de Castro, que era um dos próceres da UDN, sair pela
cozinha, entrar no quintal, apanhar uma pêra no pé e vir
comendo... Essa é a demagogia bem feita. Ele gostava
de pêra, a pêra estava gostosa mesmo, e ele ainda con-
quistou a dona da casa!

HA - Ele participava das articulações cm âmbito esta-
dual e federal?
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OSCAR CORRÊA - O José Monteiro e o Virgílio de Meio
Franco estavam sempre nas conversas. O José Monteiro
estava sempre com o Pedro, o Mílton... Já o Odilon Braga
era mais duro, e o Gabriel Passos era mais duro ainda. O
José Monteiro era, dentro da [ I)N, um dos melhores con-
versadores.

1 l:\ - (cko :\tcvcdo...

OSCAR CORRÊA - O Celso tinha tido um:
ência na Prefeitura de Belo Horizonte. Tinha sido L.

bom prefeito e tinha bom prestígio. Parece até que, cio
certa hora, como fiquei sabendo depois, o Castelo pen-
sou nele como um possível candidato a governador com
o apoio dele. Ele tinha tudo para ser: tinha experiência
administrati\J era um emprcs1- 10 de êxito na vida parti-
cular.

HA - Osvaldo Pieruccetri...

OSCAR CORRÊA - O Osvaldo era um companheiro ex-
cepcional. Era trabalhador, embora discreto, muito bom
expositor e, como o José Monteiro, muito bom conversa-
dor. Era amigo fraternal do Magalhães e foi um articulador
excepcional da candidatura dele. Enquanto eu era chefe
da campanha na briga, o Pieruccetti era o chefe da cam-
panha nos entendimentos. Nisso ele era inexcedível. E
era muito leal.

HA - Simão da Cunha...

OSCAR CORRÊA - O Simão era o tipo do sujeito que
gostava do foguetório. Era um homem valente, inteligen-
te, bom companheiro, leal, denodado, disposto a qual-
quer coisa. Briga era com ele mesmo, tanto que, no pe-
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ríodo da ditadura do Getúlio, ele foi nosso chefe no jor-
nal A Liberdade, que saiu entre 1940 e 1945.

SB - Quem mais de Minas participava do jornal?

OSCAR CORRÊA - O jornal era em Minas, em Belo
Horizonte. Acho que o Euro Arantes estava nesse ne-
gócio.

FIA - O Mílton Campos participava?

OSCAR CORRÊA - Mílton Campos participou do Cor-

n'/'o do Povo. Um dos donos, um dos cabeças, era o Pedro.
Para tomar dinheiro! Ele conversava com um empresário
e lhe perguntava se não queria colaborar, fazer um anún-
cio no jornal... Ele tinha uma capacidade de pedir que era
um negócio. Eu ficava com vergonha. Era o jornal do
Mílton, do Pedro, do Franzen... O Aparecido trabalhou
como "foca". Acho (J1IC começou a experiência ornalístici
dele l:í, lO) (o/7er- / I	1).

1 \	k

OSCAR CORRÊA - O kobcuw, OLI iniiiiia opinião, ti a
melhor descoberta da política mineira nos últimos tem-
pos. Ele foi descoberto pelo Magalhães. Entrou na cam-
panha do Magalhães e o acompanhava como seu médico.
Tinha uma vocação política muito boa, era muito jeitoso,
muito simpático, competente, muito bom médico, e foi
um excelente secretário de Saúde. Tinha todos os títulos
Iara ser governador do Estado. Apenas era pouco conhe-
cido, se comparado conosco, ou comigo, pois não preciso
ser modesto num negócio desses: a essa altura, em 1965,
eu tinha 18 anos de mandato, e ele tinha tido quatro anos
de atuação no governo do Magalhães. Era um excelente
político, pena que a campanha dele não tenha decolado.



HA - Havia algum outro candidato? Parece que OS jor-
nais mencionavam esses...

OSCAR CORRÊA - Eram esses mesmos. É evidente
que muitos queriam ser o terceiro. Ficavam caladinhos,
doidos para ver o "bolo" e saírem como lerti lis.

FIA - Agora, passemos a sua candidatura. O Departamen-
to Estudantil da UDN distribuiu manifesto apoiando-:i.
Qual o significado desse apoio para o senhor? Ele foi arti-
culado?

OSCAR CORRÊA - Recebi o apoio do Departamento
Estudantil e do diretório da UDN de Belo Horizonte:
Orlando \az, o atual ministro do Supremo Tribunal, Carlos
Veloso... O Orlando Vaz era o presidente do diretório
municipal. Por mais que o Magalhães procurasse atuar,
parece que tive 43 dos 48 votos do diretório municipal.
O mais chegado a eles era eu, pelo fato de ser professor.
Tinha um contato mais ativo com eles.

HA - Em maio de 1965, o Lstae/o e/e Minas : mencionou
a realização de uma reunião em sua residência para ami-
gos da crônica política parlamentar. Nessa reunião, o se-
nhor teria garantido que era favorito na convenção
udenista, deu a fórmula e pediu silêncio sobre ela, pois o
segredo era sua grande arma. O senhor se lembra dessa
fórmula que confidenciou aos jornalistas?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro dessa reunião. Ela
pode até ter acontecido. E natural que, numa hora des-
sas, você convoque as pessoas, mas informalmente. Na-
quela época, eu não estava em condições de fazer ne-
nhuma barretada, de convidar dez jornalistas para ir ao
Esplanada Gril. [risos] Se eu fosse, ficava dois anos sem
comer! A quebradeira era total. E possível que eu tenha
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chamado alguns amigos. Agora, fórmula eu não tinha, e
mesmo que tivesse, não daria. Era só o que faltava! Nem
diria que tinha fórmula. Diria o seguinte: "Vocês espe-
rem o dia da eleição, que vocês vão ver". A fórmula tal-
vez fosse essa: disputar o primeiro turno. Ser o mais vota-
do do primeiro turno, depois do Roberto. Sabia que eu
teria mais votos do que o José Bonifácio, o Simão... Jun-
Lindo os outros todos comigo, dava para derrotar o Roberto
no segu ii cio escrtit ín lo.

FIA - O senhor falou que, no Palácio da Liberdade, al-
guns auxiliares diretos do Magalhães Pinto traçaram pla-
nos políticos visando ao lançamento da candidatura de
Roberto Resende. Corno foi isso?

OSCAR CORRÊA - No momento em que o Magalhães
demonstrou que queria a prorrogação do mandato e viu
ci ne ela não tinha dado certo, eles acharam que o modo
de trazer o Magalhães para a campanha era colocar ai-
gilém que ele julgasse que seria sua continuação no po
der. Esse alguém era o Roberto Resende. Não havia nin
guém mais próximo dele. Era o modo de trazer o prestí-
gio do Palácio da Liberdade para a candidatura da IJDN,
para que ela fosse vitoriosa. A verdade é que o Maga-
lhães não colocou o prestígio do Palácio a favor do
Roberto. Não moveu grandes pedras para elegê-lo.

SB - Por quê?

OSCAR CORRA - um problema difícil de falar sobre
ele. Pode-se até cometer urna injustiça. A questão era
não criar um líder. O Oscar Corrêa não vai mais concor-
rer. Esse eu já eliminei. Por que vou engordar o Roberto?
Para me comer amanhã? Negativo. Ele que se engorde
por sua própria força, que faça sua própria campanha.
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HA - É preferível, talvez, um adversário ocupar o Palá-
cio da Liberdade?

OSCAR CORRÊA - Às vezes é. O adversário ocupa o
Palácio, no outro ano você volta. Ele em geral não pode
fazer milagre, e você tem como dizer que ele fez boba-
gem. O raciocínio político é muito especioso. O que você
pensa que não tem fundamento às vezes tem. Você pen-
sa: por que ele não tem interesse? E seu primo, tio, fi-
lho... Mas o sujeito diz assim: "Ele é meu filho, mas, na
hora em que chegar lá, vou ser seu pai apenas em casa.
Lá fora sou outro chefe, que não vai ter prestígio. Então,
é melhor para mim que ele não se eleja, porque dessa
forma continuo chefe, ex-governador". Não estou dizen-
do que o Magalhães teve esse tipo de raciocínio. Pode
ter tido.

HA - Segundo os jornais, antes das eleições, cm junho
de 1965, alguns pessedistas, ao que parece liderados por
Benedito Valadares, pensavam em uma solução que agra-
dasse ao Presidente Castelo Branco. E a proposta seria
um acordo do PSD com a UDN em torno do nome de
Mílton Campos. O senhor poderia falar sobre esasarri-
eu la ç õ es?

OSCAR CORRÊA - Não tomei conhecimento delas. O
\lílton não aceitaria, o Benedito não merecia fé. Isso é
para resumir a conversa. O Castelo Branco não acredita-
va no Benedito também.

SB - A questão de acordo na política mineira é constante.
Desde 1947, em toda eleição pensa-se inicialmente, em
lançar um candidato de consenso...

OSCAR CORRÊA - Toda vez se pensa em candidato de
consenso. A eleição sempre envolve a Presidência da Re-
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pública e o Palácio da Liberdade. Só que os dois partidos
querem o Palácio da Liberdade e também a Presidência
da República. Primeiro, o Palácio da Liberdade. Esse é o
que tem o controle direto do eleitorado, que é o
mandachuva dentro de Minas.

SB -A impressão que se tem é que, em todas as eleições,
fala-se em candidato único sabendo-se que não vai ser
viável. Por que esse eterno discurso do consenso?

OSCAR CORRÊA - É para dar a impressão de que nin-
guém quer brigar, de que o mineiro é pacífico, cordato, e
quer fazer entendimento. No fundo, quero fazer enten-
dimento desde que me apóiem! E tem a questão do cri-
tério para a escolha do candidato. Quando o PSD fala no
critério, ele pinta o pessedista: a UDN pinta o udenista.

é claro que não \ ai (Iar certo, porque o er!tLrio dc um

1 IA - o mesmo mâs dc junho, Magalhãcs Pinto decla-
rou ao Estado de Minas", que repelia a ingerência fede-
ral na sucessão estadual. Nutri encontro com Castelo Bran-
co, ele descartou a proposta do presidente de um candi-
dato único à sucessão mineira. O senhor e os demais can-
didatos foram consultados sobre essa questão ou chega-
ram a discutir o assunto?

OSCAR CORRÊA - Não. Não fomos ouvidos, mesmo
porque é o tipo da conversa a que eu não queria assistir.
Se CLI assistisse, "botava fogo na canjica".

HA - A bancada tidenista da Assembléia Legislativa, por
iniciativa de seu líder, Hélio Garcia, delegou poderes ao
governador para indicar o candidato do partido. Como o
senhor recebeu essa declaração
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OSCAR CORRÊA - Recebi essa declaração do Hélio
Garcia, que era filho político do Magalhães e tinha sido no-
meado, escolhido e eleito por ele. () Ilélio (arcia é isso aí.

SB - O senhor poderia traçar um perfil dele?

OSCAR CORRÊA - O Hélio é uma figura interessante,
um bom sujeito. O pai dele, o Júlio Garcia, foi um exce-
lente companheiro nosso. Eu me lembro pouco do Héh.
só me lembro dele quando foi eleito deputado, já amie
do Magalhães. Ele foi secretário do Magalhães e seu lí-
der na Assembléia. Nunca o vi fazer nada de especial. l
o tipo do sujeito que consegue as vitórias calado, masti-
gando palavras que não profere. E muito inteligente.
muito vivo. Assim foi governador de Minas duu 
parece que ( j uer cr pela teR eira \ c/ :ior,1.

SB - O senhor acha que ele tem as caiacterísticas de um

político udenista?

OSCAR CORRÊA - Ah, nenhuma. O Hélio começou na
UDN por causa do pai. Ele é o pessedista típico! E o
sujeito que fala para dentro, que mastiga o que vai dizer,
[i-isos] que está dos dois lados, para não dizer que está
em cima do muro. Aliás, ele não está nem em cima do
muro, está em cima da casa, para não cair. E conseguiu
ganhar as eleições duas vezes; uma vez, por intermédio
do Tancredo; e agora, ainda na "deixa"... Fez, da primei-
ra vez, um governo que criou alguns monstros. Nós sabe-
mos muito bem. O José Geraldo, com OS SeuS métodos,

foi criado pelo Hélio cm Minasnas Gerais.

HA - Foi secretário dele, inclusive...

OSCAR CORRÊA - Secretário para Assuntos Especiais!
Até O títtilo) é Sugesti\O. /risosl Cedeu 0 lugar para o Nílton



Cardoso 32 , que burilou, aperfeiçoou esse tipo de atua-
ção anti-Estado de Minas, antirnineiro, antimineiridade.
De mineirice, sim; mineiridade, não. E depois voltou de
novo, ficou quieto durante quatro anos, não fez nada, mas
nos últimos meses elegeu o Eduardo Azeredo 322 . Acho
que o perfil está pintado aí, não é muito favorável. Ele
me trata muito bem, gosto muito dele, mas, politicamen-
te, não vejo nada no Hélio para ser "bigovernador" ou
"trigovernador" de Minas, que possivelmente vai ser. já
vi que o mineiro gosta desse jeito, o que me dá também
tranqüilidade. Eu não seria nunca assim, pois o meu jeito
é exatamente o contrário.

HA - Na convenção da [DN, Roberto Resende foi es-
colhido o candidato oficial, o PR indicou o seu vice, que
foi o Lúcio de Sousa Cruz 3 . Como foram as articula-
ções com o PR para indicar o vice?

OSCAR CORRÊA - Não participel dcsas articti1açõc,
por( ile 1Y() flLI() cr	COIflIt().

1	- O Cflh()i })UdCi1J LiIii O)b1L a com eflÇl

OSCAR CORRÊA - Foi o espetáculo democi
admirável que já vi em partido político brasileiro, porque
cada um foi para lá vender o seu peixe, pregou, apresen-
tou o seu programa de governo, e a convenção votou,
escolheu o que achou que era melhor. Evidentemente
que a ação do governo foi mais poderosa e elegeu o
Roberto, que era muito bom candidato. Senti apenas que
eu não tivesse sido eleito. A história da República teria
sido diferente. Ou, se o Roberto tivesse sido eleito, a
história da República talvez seria diferente. O Israel foi
eleito contra o governo. Embora ele não quisesse brigar
mais, a essa altura da vida, a verdade é que era urna der-
rota do governo.



HA - A candidatura de Sebastião Paes de Almeida ao
governo do Estado foi homologada na convenção do P51).
Pedro Aleixo, Adauto Lúcio Cardoso e José Bonifácio de
Andrada entraram com um pedido de impedimento da
candidatura dele junto ao TRE. A justiça Eleitoral mi-
neira não acatou o pedido. Em agosto de 1965, a candi-
datura foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pnr
carência de domicílio eleitoral. Qual
em âmbito nacional, dessa impugnaç

OSCAR CORRA - Foi muito grande, porque se ac
que, com isso, o PSD perderia a eleição em Minas
rais. Quando o Paes de Almeida foi impiunadc, eu
va retraído. Achei que no tinh:
participei das articuL

SB - Como o senhor viu essa açJo da
nor a candidatura Paes de Almeida? O senh
tinha um bom relacionamento com ele...

OSCAR CORRÊA - Eu tinha. Fiz quesL
minar o caso. Quando não quero opinar sobre um assun-
to, acho melhor não o examinar, porque, se o fizer, acabo
opinando. Então, quando alguém pergunta: "O que você
acha disso assim, assim?", falo: "Não li o jornal". Se cri
ler, fico a favor ou contra. Não consigo ficar indiferente.
Então, não participei. Não tinha por que entrar nisso, não
queria me indispor com ele, desnecessariamente, se os
outros não estavam me dando nenhum apoio, nem me
ouviram sobre coisa alguma. Não fui ouvido sobre a
impugnação.

5h - O senhor acha que houve alguma pressão sobre o
l 'SE?

OSCAR CORRÊA - Pressão sobre o Tribunal é a coisa
mais estranha que pode existir. Pressão de governo,
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praticamente, não existe. Pelo menos enquanto fui mi-
nistro não existiu. Fui ministro durante sete anos, e ne-
nhum homem do governo nunca me pediu nada. Nem
mesmo o João Figueiredo, que me nomeou, ou o José
Sarney, que era meu amigo fraternal e podia até me tele-
fonar. Nem me pediram para andar depressa, porque eu
já andava depressa demais. Eles não tinham desculpa:
quando chegava um processo, eu o despachava logo.

Acho que a pressão é exercida não diretamente, mas in-
diretamente: no momento cm que um Juiz sente que há
um clamor contra um sujeito que é tido como comprador
dc votos ou fraudador de eleição, ele naturalmente fica
iiclinado a punir esse sujeito. Se houver deixa, ele o pune,
não porque o governo falou para fazer isso, ou porque a
mulher, o filho ou o amigo pediu. E porque o juiz sente
(IUC aquilo é uma forma de repor a normalidade. No mo-
incnto em que sei que o candidato a governador do Esta-
do de Minas Gerais é comprador de votos (Paes de
Almeida era tido como comprador de votos), corruptor
(ele era tido como corruptor)... Estou dizendo as acusa-
ções da época. Ele, de fato, dava essas ajudas, e dizia
que dava. Não negava. "O dinheiro é meu, dou-o para
quem quiser. Posso dá-lo para a Paróquia de Santo Antô-
nio ou para a Paróquia de Santa Luzia!"

FIA - O advogado dele, élson Hungria, disse que ele
era pessoa afeita a benemerências...

OSCAR CORRÊA - Quando isso aparece nos autos, o
juiz, naturalmente, vê que esse não é o processo normal
de fazer política, nem processo democrático ideal, e vai
ter alguma reação contrária. Na hora do julgamento, se
aparece um ponto para ele pegar, aproveita para dar uma
bordoada no sujeito que está cometendo anormalidades.
Então, não se trata de pressão. Trata-se da consciência,
que vai se formando. O Tribunal é político, no sentido de
que ele sofre influência do noticiário dos jornais, da televi-
são... Tudo isso ajuda a formar a consciência política do 1u11.
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HA - O que o senhor acredita que o TSE tenha conside-
rado nesse caso do Paes de Almeida?

OSCAR CORRÊA - Ele não devia ter o domicílio. Nou-
tras circunstâncias, talvez o Tribunal passasse por cima
disso, arranjando uma solução jurídica qualquer. Em sín-
tese, quando o Tribunal percebe que, ao tomar uma deci-
são, ele vai fazer justiça, ele toma a decisão a favor oh

contra, e para isso tem os documentos dos autos, tem ar-
gumentos. Então, a influência que há é a pressão, o peso
do ambiente, que engloba tudo: o governo, a mídia, a
mulher dentro de casa... Essa pressão é natural, razoável,
e você não pode nem deve fugir dela. E a pressão da
injustiça que se está cometendo, da fraude que está evi-
dente. O sujeito fica sabendo que o Paes de Almeida gas-
tou 500 mil aqui, 200 mil ali. Não sei bem qual era a mo-
eda na época. Era uma quantia grande, afinal. "Ah, não é
possível que esse sujeito vá ganhar o governo de Minas
nessa base". Então, esse é um tipo de pressão que não é
do governo, não é de ninguém em particular, mas de todo
mundo.

HA - Então existe a pressão nos dois sentidos?

OSCAR CORRÊA - Isso acontece muito, mas nunca
ocorreu comigo. O juiz, para mostrar que é independen-
te, faz bobagem. Para não parecer que atendeu ao Maga-
lhães, ele julga contra. A pressão é em todos os sentidos.
Então, você não sabe o que prevalece, como, por que e
quando prevalece. E o imponderável do julgamento hu-
mano. Uma pressão que para mim pode ter influência,
para você, pode não ter nenhuma.

HA - Isso faz lembrar o caso recente do Senador
Humberto Lucena. Ele usou a gráfica do Senado para
imprimir calendários eleitorais...
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OSCAR CORRÊA - Ele imprimiu calendários na gráfica
do Senado seis meses antes das eleições.

HA - Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal?

OSCAR CORRÊA - Não. O Supremo apenas não tomou
conhecimento da hipótese, porque não era o caso. O Su-
premo disse: "Não tenho que opinar sobre isso, porque o
caso já foi decidido pelo tribunal competente, o TSE".
Não disse que o Lucena estava certo nem que estava
errado.

1 l:\ - \la ele fi inhtIJdo pelo SCflJJ

OSCAR CORRÊA - Isso é outra bobagem. Eu me dou
bem com o Lucena. Quanto à questão dos calendários,
nunca imprimi calendário, imprimia meus discursos. Ti-
nha direito a cem separatas no Diário do Congresso Nacio-
nal, do qual ainda tenho alguns exemplares. Imprimi um
livro na gráfica do Senado, paguei, e ficou mal impresso,
aliás. Paguei barato, mas ficou ruim.

Agora, o que acontece é o seguinte: conforme a hora, o
abuso é tão grande que o primeiro que passa é o bode
expiatório. Começa a haver abuso demais. Calendário,
propaganda, Constituição com nome de congressista, tudo
isso era impresso no Senado. Não precisa mais nada. Bas-
ta ver a edição oficial da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil. A Constituição Coragem - Ulisses
Guimarães. Isso está absolutamente errado, não podia fi-
gurar. Esta é a Constituição da República. Nem Ulisses,
nem Rui Barbosa, ninguém tem que falar nada. Isso é
uma publicação oficial, essa página devia ter sido arran -
cada. Outros publicaram a Constituição com o retrato
deles na capa. Tenho aqui um exemplar com o retrato do
Deputado Fulano de Tal, outro foi oferta do I)cputado
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Fulano de Tal; outro, do Senador Fulano... Tudo isso está
completamente errado.

No caso do Humberto Lucena, acho que está errado im-
primir os calendários. Mas ele os imprimiu por volta de
dezembro de 1993, quase um ano antes da eleição. ()
Tribunal achou, porém, que o abuso estava demais. "\ i--
mos pegar esse, primeiramente. Vamos pegar os outi
depois". Pegou o primeiro, veio a anistia, não pegou
outros. As vezes, é o momento psicológico que leva a
uma condenação. Podia ter sido um outro sujeito. Se fos-
se o Nélson Carneiro, por exemplo, talvez ele não fosse
condenado. Por quê? Enquanto o Lucena tinha fama de
fisiologista, empreguista, o Nélson, pelo contrário, tem
fama de sujeito sério, ponderado, que não faz isso. O
Nélson é um dos melhores parlamentares do Brasil. Há
uma série de circunstâncias que influenciam um tribunal,
um juiz, como a qualquer um de nós. Hoje, em face de
uma situação, atuo de um jeito. Ontem atuava de outro, e
é possível que amanhã atue diferentemente. Depende
do meu estado de espírito. Posso estar prevenido contra
ou a favor e, sem querer, me deixar influenciar.

HA - Voltando à questão do Paes de Almeida, Pedro Aleixo
afirmou que havia mais interesse do PSD do que da UI)N
na impugnação de sua candidatura...

OSCAR CORRÊA - De fato, havia muita gente no PSD
que estava contra o Paes de Almeida, porque havia sofri-
do com ele na eleição. Ele havia comprado voto de com-
panheiro. E aquilo que eu disse: o grande adversário não
é o adversário, é o companheiro. Quem tomava voto meu
não era o sujeito do PSD, era o da UDN, que dizia ao
eleitor: "Não vota no Oscar não, porque ele está eleito".
Ou: "Não vota no Oscar não, porque está derrotado".

1-IA - Esses udenistas mineiros, Pedro Aleixo, Adauto
Lúcio Cardoso, José Bonifácio, que entraram com o pe-
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dido de impugnação foram motivados por princípios ide-
ológicos, ou foram problemas de política partidária que
prevaleceram nessa questão?

OSCAR CORRÊA - Aí são os dois casos. Evidentemen-
te, havia interesse partidário. O Paes de Almeida era um
candidato muito sério, muito forte, mas havia uma bre-
cha, que era a inexistência do domicílio. Então, juntou-
se a fome com a vontade de comer. Acredito, pois, que
tenham sido as duas coisas. Se o Paes de Almeida fosse
um candidato fraco, possivelmente ninguém teria alega-
do a falta de domicílio dele.

SB - Faltando apenas um mês para a eleição, o PSD lan-
çou sua chapa para o governo de Minas: Israel Pinheiro e
Pio Canedo. Pio Canedo já era o vice de Paes de AlncH
Como a t I)\ recebeu essa mudan

OSCAR CORRÊA - Acredito que, e
tenha achado que ia ganhar a eleição. Prlme!ro porque o
Israel não tinha fama muito boa. Ele vinha de Brasília. Os
excessos que se cometeram em Brasília eram atribuídos
também a ele. Então, dizia-se que o Israel não teria con-
dição de disputar a eleição em Minas. Corriam algumas
histórias sobre ele que, depois, parece que não se confir-
maram. Ele teria praticado algumas irregularidades na Vale
do Rio Doce, e todo mundo sabia disso. Ele foi um bom
presidente da Novacap, mas dizia-se que ele teria parti-
cipado das negociatas de que o Paes de Almeida seria um
dos usufrutuários. Com isso, a UDN esperava que o Isra-
el não tivesse condição de ganhar a eleição em Minas.

Acontece que a campanha do Roberto foi mal feita. Ali-
ás, num de seus comícios finais, houve o negócio das ga-
linhas. Não sei quem botou na cabeça do Roberto que
ele devia fazer um comício e distribuir galinha viva 117-
sos1 para o pessoal na Praça Sete. Quando começaram a
distribuir as primeiras galinhas, um pegava numa perna,
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outro pegava em outra, e destripavam a galinha. Foi um
negócio pavoroso! Muita gente foi ao comício. O núme-
ro de galinhas não devia ser suficiente. Ainda que fosse,
o que pegava urna galinha primeiro não queria soltar, o
outro queria a primeira que saísse, com medo de não ga-
nhar. Foi um espetáculo deprimente, que depôs muito
contra a campanha do Roberto.

HA — Quem estava na linha de frente da campanha do
Roberto?

OSCAR CORRÊA — Eu não me lembro. Eram os mes-
mos. Devia ser o Pieruccetti, o José Monteiro, o Oscar
Corrêa... a turminha de sempre.

1-IA — Como foi vista a experiência da televisão na cam-
pan h a?

OSCAR CORRÊA — Acho que o Roberto perdeu a elei-
ção na televisão. Se ele tivesse um desempenho melhor,
mais incisivo, mais confiante... Há urna coisa que é muito
importante para um candidato: dar a impressão ao eleitor
de que ele está falando o que está sentindo, de que acre-
dita no que está falando. Se o sujeito fica no "biablablá,
nhenhenhém", ninguém vai acreditar nele. Agora, se ele
diz: "Vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque isso terá
que ser assim, não admito que se faça isso", acabou. ('
eleitor diz: "Esse caboclo é decidido mesmo. Ele vai fa
zer mesmo! M,1a	c o ii ettO chear	e começar
maneirar...

[1 :\ - Israel Pinheiro tinha um bom desempenho?

OSCAR CORRÊA — Não. Mas o Israel não teve que ter
desempenho, ele tinha o PSD. Quanto menos ele apare-
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cesse, melhor. A televisão influiu em favor do Israel. O
que eles exploraram foi isto: a injustiça contra o Paes de
Almeida. Esse foi um grande argumento de que eles se
valeram. Disseram que o Paes de Almeida tinha sido
defenestrado injustamente, que aquilo era uma persegui-
ção ao PSD, que era contra Minas, que o Castelo não
queria que Minas tivesse um governador independente,
etc. O Israel estava ali para representar o PSD, porque
tinham imolado injustamente o candidato que ia ganhar a
eleição, que era o Paes de Almeida.

S13	Qual foi o papel de Pio ( anedo na eleição de Israel
Pi n hei ro?

OSCAR CORRIA - Não sei. Apenas quero dizer o se-
guinte: o Pio é a fina flor da esperteza. Quando digo es-
perteza, é no bom sentido. O Pio é muito sabido, muito
competente, muito matreiro, tem uma astúcia natural e
muita experiência. Afinal de contas, quem conviveu com
as raposas do PSD... O último exemplar do pessedismo
mineiro é o Pio Canedo. já falei que não o perdôo por ele
não ter ido para o plano federal. Lá ele teria sido um che-
fe do pessedismo. O Pio preferiLi ficar em Minas. Ele ?
um homem simpático, inteligente, sério, trabalhador, e
tem muito boa conversa. Então, deve ter tido um bom
trabalho.

1-IA - O senhor poderia fazer Lima comparação enrre a
campanha de Roberto Resende e a de Israel Pinheiro?

OSCAR CORRÊA - O Israel, praticamente, não fez com-
Pilt Nao deu tempo.

11A - Como foi o clima dessa eleição

OSCAR CORRÊA - O clima foi o de sempre: mineiro.
/ / is 0Sf
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HA - O Estado de Minas 525 afirmou que prefeitos
pessedistas e petebistas estavam apoiando o candidato
da UDN, Roberto Resende, da mesma forma que, em
outras regiões, líderes udenistas apoiavam o candidato
do PSD e não aceitavam o acordo da UDN com o PR. O
senhor tomou conhecimento desses fatos?

OSCAR CORRÊA - Não. Acho que isso pode acontecci
por motivo não de ordem geral, mas de ordem local. 1.
muito comum, no interior, o seguinte: se o José está
um lado, o Pedro está do outro; se o Manuel está de e
lado, o Joaquim está do outro. As vezes, a campanha es-
tadual é imponderável porque a rixa extrapola o âmbito
municipal. Se um apoiou o Roberto, o outro apóia o Is-
rael. Isso torna a previsão eleitoral muito difícil.

HA - De que forma e em que medida o Presidente Cas-
telo Branco apoiou o candidato da UDN?

OSCAR CORRÊA - Nada. Zero. O Castelo não tinha
interesse em meter-se nisso.

16 CAPÍTILO

1-IA - Vamos encerrar a questão da sucessão estadual de
1965 e passar para a análise do Ato Institucional n. 2.
Fm discursos na Câmara, o senhor disse que havia cola-
borado para o êxito do movimento revolucionário de 31
de março, dentro e fora do parlamento, mas confessava
jue o Ato Institucional n.° 2 o levara à desilusão, após 20

anos de vida pública. O senhor se sentiu traído pelos diri-
gentes do movimento de 1964?

OSCAR CORRÊA - Senti. A sensação que tive foi exa-
tamente esta: traição. Afinal, a UDN ajudou a fazer a Re-
volução e se sacrificou por ela. Nós nos sacrificamos, por-
que a nossa cabeça esteve a prêmio. Se perdêssemos,
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não acredito que seríamos exilados. Era mais provável
irmos para o paredão, porque o feitio deles não era o nos-
so, era muito pior. Naquela época, o exemplo de Cuba
estava aí, não? De repente, a Revolução vem, encampa
algumas teses com as quais nós não concordávamos e
extingue os partidos. A situação ficou insuportável, so-
bretudo para mim.

Para aqueles deputados, aqueles políticos que tinham uma
posição como a do José Monteiro, por exemplo, o pro-
blema era menos grave. Ele ia pouco à tribuna. Tinha um
l)Om relacionamento com o PSD, conversava com o Be-
nedito, o Israel, o Carlos Luz, o Ovídio, o Capanema... e
também com o Pedro, o Mílton, o Gabriel, o Odilon, o
Oscar Corrêa... Para mim, que era marcadamente contra
Benedito, Israel, Ovídio, esse pessoal todo, ficou insus-
tentável a vida pública. Passei a não ter espaço. Quando
extinguiram os partidos e fundaram a Arena, eu disse:
"Como posso ir para a Arena se a primeira reunião para
constituí-Ia foi no quarto do Benedito Valadares, no Ho-
tel Financial, do Luciano ?" Por outro lado, eu também
não podia ir para o \ IDB.;\ Revolução mc expulsou da
ida pública.

NA - Qual era o real objetivo do AI-2? Era reduzir o nú-
mero de partidos políticos?

OSCAR CORRÊA - Sim, mas era também acabar com a
Candidatura do Carlos Lacerda, (j ue estava crescendo.

- E a eleição de Negrão de Lima e Israel Pinheiro?
Eles foram eleitos, e logo depois veio o ato. em 27 de
outubro...

OSCAR CORR!A - Acredito (lUC poIe ter sido também
uma reação. O Castelo, quando fez isso, foi também para
mostrar o seguinte: "Os senhores estão ganhando a dci-
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ção nos Estados, mas fiquem sabendo que eu continuo
com a mão na massa. O poder ainda está em minhas mãos"

SB - O próprio Israel Pinheiro se filiou à Arena, que era o
partido do governo, da situação...

OSCAR CORRÊA - De todo mundo. Uma pessoa que
procurou atrair-me para a Arena foi o Raimundo PadilLi,
que era o líder da UDN, um grande sujeito. Falam n,
dele porque era do PRP, mas ele era muito inteligent
muito competente, muito bom orador. Costumo até fazei-
uma blague. Quando veio aqui o presidente da Alema-
nha, Heinrich Lübke, a Câmara designou o Padilha para
saudá-lo; e o Senado, o Benedito Valadares. O Benedito
fez rim discurso primário: "E com o maior prazer que re-
cebemos V. Exa., presidente da Alemanha, nesta Casa..."
Um colegial faria igual. O Padilha fez um belo discurso.
Então, fiz a seguinte blague: "Vamos mandar imprimir OS

discursos do Padilha e do Benedito em alemão e portu-
guês. Vamos distribuir o discurso do Padilha em alemão
na Alemanha e em português no Brasil. E o do Benedito,
vamos distribuí-lo em alemão no Brasil e em português
na Alemanha". [risos] Eu tinha dito ao Padilha, certa vez.
que o único cargo que me interessava na Câmara era o de
presidente da Comissão de Relações Exteriores. Nunca
me interessou ser secretário, presidente de Câmara.

SB - Não quis participar da \ lesa?

OSCAR CORRÊA - Nunca pensei em participar. Pode-
ria ter sido, quando nada, secretário. Eu queria ser presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores. Quando o
Padilha viu que eu estava saindo, que não disputaria elei-
ção e não entraria para a Arena, ele me procurou e me
disse: "Oscar, estamos numa situação muito grave, da qual
só você nos pode tirar. A presidência da Comissão de
Relações Exteriores está sendo disputada pelo José
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Henrique Itirncr e Pelo Mendes de Morais. O 'Iiirner é
um excelente sujeito, muito jovem e muito bom deputa-
do por São Paulo. O clima está ficando muito difícil, por-
que os do Mendes não aceitam o 'ilirner e os do Turner
não aceitam o Mendes. O único nome que eles aceitam,
tranqüilamente, é o seu, de modo que eu queria que você
se candidatasse à presidência da Comissão de Relações
Exteriores". Eu sabia que, para isso, tinha que entrar para
a Arena. Falei: "Padilha, agradeço muito sua gentileza,
mas não pretendo me candidatar, porque não vou entrar
para a Arena, nem para o MI)B. Prefiro não realizar meu
sonho'.

SB - Por (IUC eSSC sonho

OSCAR CORRÊA - Porque eu achava a Comissão de
Relações Exteriores muito boa, que era a que dava mais
representatividade no Congresso, a que tinha maior in-
fluência. Da Comissão de Justiça eu já tinha participado.
1" ui vice-presidente da Comissão de Economia, fui relator-
geral da Comissão do São Francisco, em Minas e na Câ-
mara Federal. Então, eu queria participar da Comissão
de Relações Exteriores. Talvez por causa do aparato. E
aqLiele negócio de você receber convites de embaixada:
festas, visitas, aquela aparência que, para um jovem, é
importante.

1-IA - () senhor teria maior projeção...

OSCAR CORRÊA - Projeção geral. Veja, então, como o
Padilha quis me engambelar.

SB - O senhor acha que a instituição do bipartidarisino
alterou a forma de se fazer política em Minas

OSCAR CORRÊA - Não alterou em nada. Para início de
conversa, o hipartidarisino foi forçado. Para criar o M IM,



na última hora eles tiveram que levar alguns deputados
da UDN. O Laerte Vieira, de Santa Catarina, por exem-
plo, entrou para o MDB para ajudar afazer número, para
registrar. Depois foi líder do partido. E um excelente ad-
vogado, orador, bom político, muito bom sujeito.

HA - O jornalista Jânio de Freitas, na Folha de S. Pau-
10327 , afirma que, no discurso em que comunicou que aban-
donaria a vida pública, o senhor fez um prognóstico de
que os partidos forjados pelo regime dos militares seriam
frágeis, serviriam a um regime autoritário e, por isso, difi-
cultariam o retorno ao regime constitucional. Segundo ele,
no fundo da sua decisão havia a presença forte da mágoa,
por ter sido preterido na disputa pelo governo mineiro.
Ele diz que o senhor tinha a convicção de que, se tivesse
ganho, tudo seria diferente na história daí em diante, por-
que não haveria o AI-2. Como o senhor vê essa análise?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro de ter visto esse
artigo do Jânio de Freitas. Tempos depois, tive um pe-
queno incidente com ele, que vou contar. Minha mágoa
foi ver que eu jogava fora 20 anos de vida pública, na
impossibilidade de pertencer a um partido. Agora, uma
coisa eu digo: se eu tivesse ganho o governo de Minas, o
AI-2 não ia sair fácil não. Eu ia dizer: "Presidente, Minas
Gerais não está de acordo com isso. Como governador
de Minas, não admito a extinção da UDN. O senhor faz,
mas vai dar complicação". E claro que eu podia até ser de-
posto, cassado. Em certa época, achei que ia ser cassado.

SB - Quando?

OSCAR CORRÊA - Quando publiquei um livro, cm
1968, analisando a Constituição de 1967325. Quando saí
da política, quando extinguiram os partidos, fiquei sem
partido. Fui para a tribuna e fiz aquele discurso: "Por que
abandono a vida pública". Ainda hoje eu o assinaria. Eu
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disse: "Bem, agora vou falar e fazer o que quero. Não
tenho que obedecer a ninguém". Por exemplo: comecei
a tratar de problemas da Amazônia.

Esse assunto é importante. Em 1957 tive notícia de que
havia umas missões religiosas no Amazonas, que na ver-
dade eram missões de exploração, pesquisa e invasão.
Eram antropólogos, geólogos, botânicos e físicos que, sob
a capa de missão religiosa, entravam em contato com os
índios, faziam pesquisas das riquezas minerais, botânicas
e florestais da Amazônia e levavam muita coisa de avião.
Os próprios índios, a troco de miçanga, faca, essas
bobageiras, abriam as picadas na mata para os aviões des-
cerem. Fiz, então, requerimentos de informações, em 30
09/59, ao Serviço de Proteção aos índios, ao então Mi-
nistério da Guerra, ao Ministério da Aeronáutica, ao Mi-
nistério da Marinha, ao Estado Maior das Forças Arma-
das e ao Conselho de Segurança Nacional. E vieram as
respostas, que eram assustadoras, porque confirmavam
todas as acusações. Vieram todas em caráter confidenci-
al, reservado.

HA - O presidente, na época, era o Juscelino...

OSCAR CORRÊA - Era. Quem assinou a informação do
Ministério da Guerra foi o General Henrique Lott. O co-
mandante militar da Amazônia era o General Humberto
de Alencar Castelo Branco. O diretor do Serviço de Pro-
teção ao Índio era o General José Luís Guedes. O minis-
tro da Aeronáutica era o Brigadeiro Francisco Correia de
Meio, o Meio Maluco, como eles o chamavam. O chefe
do Gabinete Civil era o Sete Câmara. Quando chegaram
essas informações, no governo Juscelino, eu não podia
levá-las para a Câmara, nem queria ficar com aquela bomba
na mão. Eu não podia lê-ias no Plenário, só em sessão
secreta. Procurei o Abelardo jurema e lhe disse: "Eu que-
ria que você convocasse uma sessão secreta para eu ler
as informações que recebi, porque não quero ficar com
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essa bomba na minha mão, sabendo desses segredos e
não podendo tomar nenhuma providência". Ele disse:
"Não vou convocar sessão secreta coisa nenhuma. Você
quer ir lá para xingar o Juscelino". "Não quero xingar o
Juscelino, quero ler..." "Não faço, não vem". E não fez.
Fui então ao General Golber y, que era o secretário-geral
do Conselho de Segurança Nacional. O Golbery disse:
"O senhor fique sossegado, que nós já temos as informi-
ções, tanto que as mandamos para o senhor. Estamos o
mando as providências".

Resultado: só cm 10 de março de 1966, quando essas
informações já estavam liberadas, é que pude ler algu-
mas delas da tribuna da Câmara. Entre outras coisas, ha-
via a invasão de elementos estranhos à região, a existên-
cia de, no mínimo, 140 campos de pouso não vistoriados
pela Aeronáutica, que não tinha recursos suficientes para
controlar as missões religiosas de geólogos, mineralogis-
tas, "lingüistas" e outros especialistas e pesquisadores.
Eles davam quinquilharias às comunidades indígenas em
troca de castanha, borracha, madeira de lei, minérios, pele
de animal. Enfim, era um quadro dantesco, de quinta-
colunismo expresso.

Fiz vários discursos sobre esse tema e sobre outros tam-
bém. Quando veio o projeto de Constituição, eu disse:
"Agora é que o negócio acabou". Meti o pau no projeto
de Constituição do Castelo Branco, que virou a Consti-
tuição de 1967. Apresentei 101 emendas. Foram aprova-
das umas 50. Fiz Lima meia dúzia de discursos
— espinafrando" a nova Constituição. O Castelo ficou urna
onça. Tive um debate com o Roberto Campos sobre a
ordem econômica, provei que a ordem econômica dele
não valia coisa alguma. No último capítulo do livro CIUC

publiquei sobre a Constituição de 1967, faço uma aprccl-
ação sobre ela, em face da de 1946. A minha tese era que
nós devíamos reformar a Constituição de 1946, e não fa-
zer uma nova. Faço a seguinte comparação: "Enquanto a
Constituição de 46 homenageou Rui Barbosa, a Consti-
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tuição de 67 homenageia Luís Alves de Lima e Silva,
Duque de Caxias. Bastava isso para mostrar a diferença
entre o espírito de uma e o espírito de outra". Eles fica-
ram possessos com as últimas páginas do meu livro.

O Lima e Silva é um grande cidadão, grande soldado,
mas, em matéria de liberdade, de direitos individuais, você
não pode compará-lo com Rui Barbosa. Eu me lembro de
que a última vez que encontrei o Castelo Branco, já no
fim do governo, foi quando o Bilac foi nomeado embai-
xador do Brasil na França. Ele queria que o Bilac fosse o
seu sucessor. Mandou-o para Paris para preservá-lo. Ele,
praticamente, o elegeu presidente da Câmara, foi ele
quem se lembrou do Bilac, e nós achamos isso muito bom.
Em minha opinião, o Bilac e o Baleeiro eram os dois me-
lhores, os mais preparados estadistas da República. Mas
o Bilac não era um tipo político para ganhar eleição na
Câmara. Pelo conhecimento (IL1 C tinha de Direito e admi-
nistração pública, pelo estudo e conhecimento das maté-
rias, era um dos dois mais preparados políticos da Repú-
blica. Mas era o sujeito que passava no corredor e não
olhava para lugar nenhum. Ele era capaz de passar por
um colega sem cumprimentá-lo, passar por mim e não me
ver. Estava pensando nas coisas dele. Era um candidato
difícil. Então, o Castelo nomeou o Bilac embaixador em
Paris...

SB - O senhor acha que Castelo Branco fez isso para
preservá-lo

OSCAR CORRÊA - Para preservá-lo. Houve uma ho-
menagem ao Bilac e à Da. Carminha. Na hora em que
chegamos à casa do presidente da Câmara para a home-
nagem, disseram à Diva: "Você é quem vai saudar a
Carminha". A Diva, que toda a vida teve uma grande
admiração por Da. Carminha, fez um improviso primoro-
so, de uma felicidade sem par. O Pedro Aleixo me cha-
mou num canto e disse: "Agora já Sei (lLicm faz OS SCUS



discursos. É a sua mulher". /risosJ O Bilac deu urna re-
cepção no Hotel Nacional, para se despedir, em retribui-
ção à homenagem recebida, e convidou o Castelo. Quan-
do cheguei, o Castelo me disse, na presença do Bilac:
"E, acho que vou fazer o seguinte: vou ver se fundo um
partido com o Deputado Oscar Corrêa". Falei: "Talvez,
se o senhor se juntar a mim, é capaz de o presidente da
República concordar com o nosso partido". Veja que
cl iflla estai muito tenso.

1	()
Freitas..

OSCAR UJRRL.-\ - 1 lá urna paagcIn fluiu arriu d(
jânio, publicado na Folha de S. Paulo, quando eu era mi-
nistro da Justiça. Não sei que posição tomei a respeito.
Ele deu a entender que eu, quando ministro do Tribunal
Superior Eleitoral, teria feito urna manobra que não seria
ilegal, mas não era digna. Eu não me lembro bem, mas
fiquei com muita raiva. Chamei o Orlando Vaz, que era
meu chefe de gabinete, e o Afonso Celso Sousa Carmo,
que era meu secretário particular, e disse: "Me dá o tele-
fone do Jânio de Freitas". "Ah, o senhor não vai ligar..."
"Vou ligar para ele agora! Me dá o telefone!" "Não..."
"Ou dá o telefone ou eu demito vocês dois agora". Aí me
deram. Liguei: "Eu queria falar com o Jânio de Freitas".
"Quern é?" "E Oscar Dias Corrêa". "Pois não". "Alô,
ministro, como vai o senhor? Bem?" "Bem, Jânio. Como
vai?" "Estou bem..." "O Jânio, estou vendo aqui uma
alusão que você faz num artigo seu. Confesso a você que,
se eu não o tivesse na conta de um jornalista sério, ao
contrário de alguns safados que estão por aí, não ia ligar
para você não. Como acho que você é sério, eu queria
que você retificasse isso. Não admito que meu nome apa-
reça com uma alusão desse tipo. Isso é uma indignidade

ie você comete contra mim, e eu não admito. Quero
uma retificação!" "Mas, ministro..." "Se não teve a in-
tenção. retifique! Se teve, retifique também". No dia se-
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guinte, ele deu uma volta e acabou fazendo a retificação.
Portanto, tenho até boa impressão dele. Acredito que ele
tenha feito isso inadvertidamente. Fiz o mesmo com vá-
rios outros por telefone.

HA - Uma última questão sobre o AI-2: o Deputado Úl-
timo de Carvalho, para quem a extinção dos partidos era
inerente ao processo revolucionário, afirmou, em outu-
bro de 1964, que o governador Magalhães Pinto traba-
lhava pela extinção do pluripartidarismo. Maria Vitória
Benevides 329 confirmou o que ele disse, ao afirmar que o
Ato n.' 2 corresponderia às propostas dos "realistas" da
UDN, como j uraci Magalhães e Magalhães Pinto, O go-
vernador Magalhães Pinto realmente defendeu essa idéia
e participou da extinção dos partidos?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro disso. Acredito que
o Magalhães possa até ter apoiado o movimento, porque
a extinção dos partidos visava também extinguir a candi-
datura do Carlos Lacerda.

FIA - Pela leitura dos Jornais da época, percebe-se que
houve grande dificuldade na formação da Arena cm Mi-
nas Gerais, por causa do forte enraizamento da estrutura
partidária extinta pelo AI-2. Fx-pesscdistas viam a Arena
COMO uma forma de a ex-U[)N burlar os resultados elei-
tora is...

OSCAR CORRÊA - Eu tinha nojo de Arena e \IDB, de
modo que aí não dou palpite. Eu estava absolutamente
C0110-,1 e indignado com a exti nçici dos partidos.

1 I - Que análise o senhor faz do hipartidarismo vigente
no Brasil entre 1968 e 1979?

OSCAR CORRÊA - Já no primeiro dia, fiz uma análise.
O hipartidarismo foi absolutamente artificial. Ajhneípio,
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ele não conseguiu vencer as legendas existentes, tanto
que tínhamos Arena 1, Arena 2, Arena 3, que
correspondiam à UI)N, ao PSD, ao PR, ao PTB. Em Mi-
nas, por exemplo, a UDN e o PSD continuaram disputan-
do, mais ou menos inconciliáveis. Não posso dizer o que
aconteceu daí em diante, porque deixei a política. Nu
minha opinião, o ato menos defensável - ou o mais
indefensável - da Revolução foi acabar com os partido,,,,
que estavam começando a firmar-se. Então, para mim
aquilo foi uma desilusão enorme. Não por causa da minha
vida pública, pois, afinal de contas, dei a volta por cima
com muita facilidade, mas porque eu achava que foi uma
indignidade dissolver os partidos. Havia uma consciência
udenista, uma consciência pessedista, uma consciência
petebista!

HA - Em outubro de 1966, foi lançada oficialmente a
Frente Ampla, articulada por Carlos Lacerda, com o ob-
jetivo de lutar pela restauração do regime democrático.
Dessa Frente participaram também pessedistas, entre eles
Juscelino Kubitschek. Como o senhor viu essa união de
seu correligionário Carlos Lacerda com inimigos políti-
cos históricos?

OSCAR CORRÊA - Da pior maneira possível. Eu pro-
curei o Carlos. Liguei para a casa dele quando ouvi a no-
tícia de que ele ia se encontrar com o Juscelino. Falei:
"O Carlos, quero falar com você. Tenho UflS desaforos
para te dizer". "Mas eu não quero falar com você". "Mas
eu quero falar com você. Chame aí a Letícia" - é a mu-
lher dele. "Letícia, estou doido para almoçar aí com o
Carlos, porque estou querendo dizer uns desaforos a ele".
Ela falou: "Pode vir amanhã". Então, no dia seguinte, fui
conversar com o Carlos Lacerda na hora do almoço e lhe
disse que a repercussão de sua proposta entre os antigos
companheiros de UDN era a pior possível. O Carlos ti-
nha acabado de publicar uma série de volumes que pode-
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ria ser vista como suas obras completas. Eu lhe disse que
todo mundo tinha comprado os livros e que o presidente
da UDN de Itaúna, que era o Ronan Soares Nogueira,
estava querendo devolvê-los.

Então eu lhe disse: "Carlos, quando o Artur Bernardes
começou a tomar umas posições estranhas, um dia ele foi
procurado pelo Ovídio Andrade". Ele era uma das
melhores figuras da política mineira, companheiro
lealíssimo do Artur Bcrnardes. Em Numas havia uns
perristas de classe: o Ovídio de Andrade, o João Edmundo
Caldeira Brant 1 , o Tristão da (,Linha'-"', o Mário Brant,
(JLLC eram da melhor categoria. Então o Ovídio lhe disse:
"I)r. Bernardes, vim cá para lhe dizer que vou sair do PR,
porque o senhor não é mais bernardista". frisos! "Então,
Carlos, eu também vim dizer a você que o pessoal da

I)N não está satisfeito, porque você deixou de ser
lacerdista. Você não merece mais apoio". "Ah, vocês não
entendem que eu quero fazer isso pelo bem do Brasil..."
"Que pelo bem do Brasil coisa nenhuma, Carlos! Você
acha que um entendimento seu com o Juscelino e o Jango
vai levar a algum bem do Brasil? Não vai levar a coisa
nenhuma! Você acha que esses sujeitos, em algum mo-
nento, pensaram no bem do Brasil? Eles só pensam no
interesse deles. Você vai é jogar pela janela a sua vida
pública!" Foi um quebra-pau dos diabos. "Eu não quero
brigar com você". "Mas eu quero brigar com você! Vim
ca para brigar, para você ouvir o que estou falando, que é
ii pensamento dos meus companheiros da ex-UDN de
Minas Gerais, que eram lacerdistas e, de agora em dian-
te, não serão mais". Ele ficou magoado, chateado, mas já
estava engajado. O Carlos não era de voltar atrás. Ele
deve ter feito o raciocínio de que, dos três, seria ele quem
iria durar mais. Podia ser usufrutuário, amanhã, de um
entendimento entre ele, o jango e o Juscelino.
Beneficiário dessa convergência. E achou que, com isso,
salvava o Brasil. Na verdade, todo mundo sabia que não
havia nenhuma condição de o Jango, principalmente, e o
j useclino voltarem a ter qualquer participação na vida
pública enquanto a Revolução mandasse.
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SB - E o Carlos Lacerda?

OSCAR CORRÊA - O Carlos voltaria, tranqüilamente.
Ele não tinha nenhuma incompatibilidade com o regime.
Se ele não morresse, teria sido presidente da República,
pos Si \C 1 me o te.

HA - Como o senhor recebeu a notícia do fechamento
do Congresso, em outubro de 1966?

OSCAR CORRÊA - Eu estava em Belo Horizonte, quan-
do chegou a notícia. Tomei imediatamente o avião para
Brasília, para me solidarizar com o Adauto. Ainda me lem-
bro de que foi até muito engraçado porque, depois de
haver o episódio do fechamento da Câmara, ao qual não
assisti, o Adauto viajou para o Rio, e a Diva e eu fomos
ao aeroporto para nos despedirmos dele. Então, a Diva
ainda brincou com ele: "Tenho uma sorte... Só vou me
despedir de quem está por baixo. Nunca vou ao aeropor-
to me despedir de quem está por cima". [risos] O Adauto
era uma grande figura e, evidentemente, aquilo foi um
excesso da Revolução. No momento em que se faz o pri-
meiro excesso, não há mais recuo possível. E o tal caso:
depois de você cometer a primeira ilegalidade, não há
mais limite para a ilegalidade. Você faz a segunda para
manter a primeira; faz a terceira para manter a segunda;
faz a quarta para manter a terceira; e a quinta para manter
as (j narro anteriores. \ai n im crescendo.

HA - Como ficou o clima entre os udenistas?

OSCAR CORRÊA - A essa hora, o pessoal da U1)N já
estava procurando o seu caminho.

liA - Em outubro de 1966, pouco antes do fechamento
do Congresso, Costa e Silva foi eleito presidente da Re-
pública. O senhor poderia falar sobre essa eleição?
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OSCAR CORRÊA - A verdade é que o Castelo não que-
ria o Costa e Silva. Todo mundo sabe disso. Ele queria o
Bilac ou outra pessoa, talvez o Juraci. O Costa e Silva
não era o candidato dos sonhos dele. De preferência, se-
ria um civil. Então, o Castelo foi obrigado a admiti-lo, no
momento em que ele tomou conta do Exército, como
ministro da Guerra, que naquele tempo era o todo-pode-
roso. De certa maneira, ele tinha entrado para o Ministé-
rio por alta recreação e lá se manteve. Quando se lançou
como candidato a presidente da República, disse que era
ministro e candidato e continuava a ser ministro e candi-
dato. O Castelo não pôde fazer nada, porque, àquela al-
tura, não tinha mais o comando da tropa, que estava com
o Costa e Silva. Este conseguiu se cercar de apoio, inclu-
sive do Pedro Aleixo, que acabou sendo o vice-presiden-
te. O Costa e Silva tinha bom nome na tropa. O Pedro
dizia que ele era homem de boa formação cultural, coisa
(I UC nos espantou muio.

5H - Por que esse apoio de Pedro Aleixo a Costa e Silva?

OSCAR CORRÊA - O Pedro ficou muito marcado pelo
golpe de 1937. Acho ciue ele tinha pavor de ditadura.
Tinha sofrido uma diretamente na pele, na carne, nos
ossos. Ele sofreu muito. Foi banido da maneira mais vil.
Não admitia falar nesse assunto. Então, ele achou que
talvez o Costa e Silva fosse urna solução, porque teria
urna eleição indireta, tranqüila.

Aliás, minha votação, na eleição de Costa e Silva, foi muito
engraçada, porque eu tinha ido representar o Brasil, no
Congresso da União Interparlamentar em Teerã, onde
defendi uma tese que me parece importante: a dos vasos
comunicantes, que fora apresentada na Polônia pelo
1 lerbert Levy e que sustento em meu livro
Voietarismo" 3 , sobre os vasos comunicantes na econo-
mia internacional. O que acontece na economia interna-
cional é que, enquanto alguns países são obrigados a pro-
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duzir menos para não baratear o preço dos bens e não
haver superprodução, outros estão na miséria, morrendo
de fome. Estou resumindo isso da maneira mais elemen-
tar, O Herbert Levy propôs que as Nações Unidas fizes-
sem um fundo: os excessos de produção dos países que
estavam com superprodução seriam enviados para a ON 1
que os trocaria com os países com subprodução e
subconsumo por bens que eles tivessem. Se não tives-
sem nada, esses excessos seriam transformHos cm
donativos para minimizar a fome da humanidade.

Não sei se já disse que fui a várias reuniões interpar1
mentares. Dizem que essas reuniões são passeio
vilegiaturas. Fiz todas as minhas viagens na seguinte b
a União Interparlamentar Brasileira publicava um edc
nos seguintes termos: "Estão abertas as inscrições para
os deputados apresentarem teses sobre os temas que se-
rão discutidos na União Interparlamentar de..." Vinham,
então, cinco, seis, sete, oito temas. Resumido, era um
negócio para duas ou três páginas cada tese. Eu passava
a mão na caneta e fazia as teses. Se eram sete temas, eu
fazia quatro, cinco, seis teses, porque eram todos temas
de economia, de direito, de administração pública, sobre
os quais tinha algum conhecimento. N'linha tese sobre
analfabetismo, por exemplo, foi aceita. Então, na hora de
escolherem quem ia, não havia como não me colocarem
na Comissão. Aparecia um ou outro deputado que apre-
sentava uma tese, e aparecia um outro que apresentava
quatro, cinco, seis, sete. Então, eu ia sempre. Minha ida
a Teerã foi também por isso, porque eu tinha apresenta-
do quatro ou cinco das teses que iam ser discutidas.

Quando voltávamos para o Rio, nosso avião, ao levantar
vôo em Madri, estourou pneu, pegou fogo, quase des-
pencou na cabeceira da pista. Não despencou por mila-
gre, porque o piloto era muito competente e conseguiu
apagar o fogo. Com isso, nos atrasamos. Chegamos aqui
no dia seguinte, dia da eleição do Costa e Silva. Fornos
diretamente para o Congresso Nacional.
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SB - E sobre o clima, o ânimo no Congresso?

OSCAR CORRÊA - O estado de ânimo no Congresso
estava normal. Votava-se no Costa e Silva porque se acha-
va que ele era razoável. Eu, por exemplo, votei assim,
porque o Pedro dizia que era. Ou votava nele ou não vo-
tava em ninguém.

SB - Sobre o fato de o senhor ter sido cogitado para mi-
nistro da Educação, no governo Costa e Silva...

OSCAR CORRÊA - Quando ele foi indicado candidato
e começou a fazer o programa de governo, pediram-me
que lhe apresentasse umas sugestões. Então, aproveitei
as teses que tinha elaborado sobre o analfabetismo e a
minha experiência de secretário de Educação e fiz um
trabalho de três ou quatro páginas. Mas tudo coisa que
candidato pode ler, porque candidato não lê exposição.
Entreguei o trabalho ao Costa e Silva, aqui no edifício
unto ao Cine Roxy, se não me engano. Ele tinha um

escritório aqui, que era cedido pelo médico Leonel
Miranda, um médico importante, amigo dele. Entreguei
o trabalho a ele e não tive mais notícia. Passaram-se os
tempos, e foi nomeado ministro da Educação o Tarso
Dutra. Tempos depois, o Rafael de Almeida Magalhães
me contou que estava presente no momento em que se
ia escolher o ministro da Educação, e o Costa e Silva es-
colheu o Oscar Corrêa. Mas acontece que naquele tem-
po havia uma briga política no Rio Grande do Sul, e a
política do Rio Grande do Sul era muito importante para
ele, que era de lá. E para atender à Arena daquele Esta-
do, que estava indócil, nomeou o Tarso Dutra. Dizem até
(IUC por influência da Da. lolanda, que mandava alguma
coisa. Evidentemente, minha mulher não manda nada,
vocês já viram, mas a Da. lolanda mandava. /risosJ En-
tão, foi o Ministério da Educação que eu não tive. O úni-
co contato meu com o Costa e Silva foi no Ministério da
Guerra, quando o secretário cicie erLi o Coronel 01 i



(que, por sinal, é pai do Aluísio Mercadante), que foi di-
retor da Escola Superior de Guerra, é meu amigo e um
excelente oficial.

HA - Vamos tratar do AI-3 e das eleições indireta.,,  pira
governador e prefeitos. Em discurso publicado no
Oficial- 1 , o senhor se posiciona favoravelmente à reali-
zação das eleições diretas em 1965 para governador e
em 1966 para presidente. O senhor afirma que, caso n
fossem realizadas as eleições, teríamos uma dita
não deveria ser objeto das suas considerações..

OSCAR CORRÊA - Você agora está cutucando
com vara curta...

HA - Logo em seguida, como o senhor recebeu o AI-3,
que estabelecia eleições indiretas para governador?

OSCAR CORRÊA - A partir daí, recebi tudo mal. Eu j'
estava francamente na linha de plena liberdade, não ti-
nha nenhum vínculo partidário. Então, toda vez que cri
achava que o governo estava errado, eu ia para a tribuna
e espinafrava. Foi o meu grande período de liberdade,
em que fiquei à vontade. Eu ia para a tribuna e dizia o
que queria. Era um governo forte, mas eu estava à vonta
de porque não devia nada a ninguém, tinha feito a Revo-
lução. Eu dizia assim: "Se eles me cassarem, vou ver o
que faço". Podia fazer até uma besteira.

SB - Qual seria essa I)eSteird?

OSCAR CORRÊA -	vou contar aqui, porque a bes-
teira seria enorme. Besteira nacional! li/sós!

SB - Ao tratar do caso dos udenistas de anuque que.
cm 1967 ou 1965, foram acusados de estar rearticulando
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o Partido Comunista, o senhor disse, em defesa deles.
C111 Juiz de Fora, que quem devia estar flO banco dos réus
era o presidente da República. Disse também que tinha
acreditado que o movimento de 64 tinha sido feito para
restabelecer a liberdade pública, a defesa da cidadania.
Como o senhor, que participou do movimento imí lilar de
64, se sentiu diante da evolução dos fatos

OS( AR COR RÇA - No fim, eu me senti muito mal. Par-
ticipo de um movimento para, afinal de contas, tirar um
corrupto, tendente à ditadura de esquerda, para restabe-
lecer a liberdade e manter os partidos, manter a demo-
cracia. De repente, extinguem os partidos, estabelecem
a eleição indireta, o voto por "cédula-papelinho", ou seja,
tudo aquilo que era contrário ao que eu desejava, ao que
eu pregava. F ntao, me senti roubado!

- ',,esse momento, o senhor acredita\ a que a ditadura
csta\a instalada?

OS( AR COR R1A - Acho que estava. \Ias é o tal caso:
é preciso ver que as nossas ditaduras, mesmo a de Getú-
lio, salvo alguns excessos que houve em certa época, sal)
rodas minto mais brandas do que as ditaduras castelhanas.

m geral, na ditadura brasileira morre pouca gente, e
morre por descuido. Acredito, por exemplo, que nem o
Castelo, o Costa e Silva, os ministros militares, o N'lédici,
nenhum deles queria que aqueles sujeitos que morreram
tossem torturados. O Pedro Aleixo dizia: "Não tenho medo
do ditador, mas do delegado da esquina.

SB - Nesse período, o senhor temeu o delegado da es-
LiIfiLU

OS( AR (:ORRÇ;\ - ão, eu nunca temi nada.

- N .,-Io estou falando do senhor, particularmente
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OSCAR CORRÊA - Ah, sim. Você é preso por um esbirro
desses. Se disser a ele que é deputado federal, ele te
bate mais. Se disser que é ministro, é capaz de bater mais
ainda. Um sujeito desses não tem noção de nada. Mas se
você é preso por um delegado bacharel, por um sujeito
ti ue tem noção dos seus direitos, das suas garantias, mes-
mo quando ele está agindo em função de uma ditadura
que ignora direitos, ele tem algumas limitações em virtu-
de de sua própria formação intelectual. Agora, se você
pega um sujeito que não tem essa formação... O que ele
entende? Ele entende á de hordoada. E porrete mesmo!

1 I - Como o senhor recebeu o Al-

OSCAR CORRÊA - Ah, muito mal, muito mal. Vocês
têm que conversar sobre isso com o Rondon Pacheco.
Ele estava dentro dos acontecimentos, era o chefe do
Gabinete Civil. Confesso que não esperava que saísse o
AI-5, porque, embora eu estivesse fora da política, con-
versei muito com o Baleeiro, com o Rondon, e esperava
que houvesse uma forma de contemporizar. Mas os âni-
mos estavam muito exaltados. O episódio do Márcio
Moreira Alves-°5 foi a gota d'água. Era para o discurso do
Márcio não ter nenhuma repercussão. Ele era um depu-
tado principiante, ninguém lhe daria maior importância,
mas o governo, os militares, estavam com o freio nos den-
tes, estavam, vamos dizer assim, açulados e resolveram
mostrar que podiam fazer o que queriam.

Toda a vida defendi o Legislativo, porque fui homem do
Legislativo durante 20 anos. Ele pode não ser uma boa
coisa, aparentemente, mas ainda é muito bom, porque
sem ele é muito pior. Homem do Executivo fui muito
Pouco e não admito o Executivo autoritário. Exijo que
ele tenha autoridade. Acho que o chefe do Executivo, o
presidente, tem que ter autoridade e exercer a autorida-
de dele toda. Se houvesse urna escala de um a dez, para
determinar o grau de autoridade, ele fl() poderia ficar
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em 9,5 nem 9,9. 'leria que ir até dez. Costumo dizer:
"Não me dêem autoridade, porque vou até o limite da
autoridade". Agora, não posso sair do limite e ser autori-
tário. Isso é outra coisa. E defendo o Judiciário. O Supre-
mo Tribunal é o que há de melhor e mais sério neste país.
Naquele tempo, eu não conhecia bem o judiciário, a não
ser corno advogado, que respeitava os bons juízes. Aliás,
só conheci bons juízes. l-m minha vida só topei com um
ou dois juízes menos sérios. De fato, só um não era sério.

O certo é que, quando fecharam o Legislativo, fiquei con-
tra. Acho que Legislativo existe para o seguinte: vem a
oposição e mostra os erros do governo, o governo vai à
tribuna e contesta a oposição. Na minha opinião, o que
faz o Legislativo é isso. O que é parlamentar? Um vai à
tribuna e parlamenta, ou seja, fala - parlamentar é parlar.
E, se atacaram o governo, este deve ter quem o defenda.
Costumo dizer o seguinte: toda a vida cumpri meu dever.
Quando eu era governo, em Minas, defendi o Mílton
Campos. Quando era oposição, espinafrava o Juscelino,
e havia sempre um pessedista para defender. No momento
em que você estabelece isso, o eleitorado fica em condi-
ções de discernir quem tem razão e quem não tem. Acho
que o parlamento não pode nunca ser fechado. Se você
não gosta de alguém ou de algum partido no parlamento,
bote seus líderes para espinafrá-los. Você não gosta do
VI'? Bote o pessoal do PFL, do PMI)B e do PSDB para
combater o pessoal cio PT, Liai! E isso.

SB - O senhor disse que conversou com Rondon
Pacheco, que era chefe do Gabinete Civil. Como foi
essa conversa?

OSCAR CORR\ - Foi para saber o que ele eslava
achando, o que ele estava vendo. O Rondon, de dentro
cio governo, estava vendo a situação grave. Embora ele
não desejasse nunca a solução que houve, percebia que
se estava caminhando para essa solução. Eu mc lembro



de que tivemos Lima reunião na Rua Santa Clara. Ele veio
ao Rio de Janeiro, e nós nos encontramos no apartamen-
to do Baleeiro. O Baleeiro e eu pedimos ao Rondon para
agir. Ele disse: "Não estou de acordo. Até que ponto eu,
chefe do Gabinete Civil, posso impedir o que os chefes
militares estão resolvendo?" Num governo forte, presi-
dido por um general, que tem um general como ministro
da Guerra, um almirante como ministro da Marinha e um
brigadeiro como ministro da Aeronáutica, o que um CI\

pode fazer quando resolvem fechar o Congresso? Nal.
Acredito que, a essa altura, o Rondon pudesse fazer ni
to pouca coisa. Mas seria muito bom se vocês conver
sem com ele. O Rondon pode dar uma excelente contri-
buição. Ele foi deputado, líder e presidente da Arena,
ministro do Costa e Silva (chefe do Gabinete Civil), líder
da UDN e governador de Minas. Eu me lembro de que
ele estava num constrangimento imenso, como quem
queria fazer alguma coisa e não podia.

HA - Como o senhor viu a doença do Costa e Silva e a
recusa de posse a Pedro Aleixo?

OSCAR CORRÊA - Com a maior angústia. Quando sou-
be que o Pedro tinha vindo para o Rio, fui visitá-lo no
apartamento da Heloísa Lustosa, filha dele, na Rua Bara-
ta Ribeiro, aqui pertinho. Ele me disse que, quando quis
voltar, lhe recusaram o transporte: "Não convém o se-
nhor ir, estamos sem avião, os aviões não estão em boas
condições". "Não, eu vou de avião de carreira". "Não
convém o senhor ir de avião de carreira. Não fica bem..."

HA - Não falaram diretamente...

OSCAR CORRÊA - Não. Mas ele contou umauma histó-
ria... Em síntese, ele veio para cá, e não permitiram que
voltasse.
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Fala-se que o Governador Israel Pinheiro garantiria
a posse de Pedro Aleixo...

OSCAR CORRA - Esse episódio, na minha opinião, é
InriitO duvidoso. Dizem que o Alkmin chamou o Pedro
pelo telefone e lhe disse: "Pedro, vem para cá, que nós
garantimos você". Acho muito pouco provável que isso
tenha ocorrido. Primeiro, essa conversa não poderia ter
ocorrido por telefone. Se ocorreu, o Alkmin não é o
Alkmin. Ele sabia perfeitamente que, a essa altura, se o
telefone dele ou do Israel não estivesse grampeado - e
ambos estavam -, o do Pedro estaria, obviamente. Você
vai admitir que num episódio desses, em que não querem
dar posse ao vice-presidente da República, o telefone
deste esteja livre? E que o telefone do governador de
Minas Gerais...

Vm minha opinião, isso pode ter sido, pura e simples-
mente, ama barretada do Alkmin com o Israel Pinheiro,
para dar a impressão de que eles podiam fazer alguma
coisa. Primeiro, não podiam fazer nada; segundo, não

fazer nada. O Israel não queria brigar com nin-
guém, queria que o mundo acabasse em brisa. Ele queria
fazer um bom governo em Minas, sem afrontar ninguém.
Tinha sido difícil para ele entrar para o Palácio, você acha
(lhe ele queria sair de lá? Ele sabia que, se houvesse qual-
quer coisa, íamos ter outra guerra, outra revolução, e con-
tra Minas! Você acha que o governador de Minas tinha
algum interesse nisso \en li rim.

SB O senhor nunca com ers(irl com Pedro -\Ieixo sobre
isso

OSCAR CORRÊA - '\a época não conversei, porque só
soube da história depois. Achei que não devia conversar
porqUC iria, vamos dizer assim, avivar uma ferida. es-
sas horas, você respeita a situação. Você não quer afli-
gir o aflito.
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HA - O senhor acha que os princípios que nortearam o
movimento de 31 de março foram seguidos pelos gover-
nos Castelo Branco, Costa e Silva e Médici?

OSCAR CORRÊA - Acho que não. Em princípio, o Cas-
telo Branco entrou com boa vontade, queria fazer tudo
direitinho, mas depois foi se desviando. Tanto ele queria
fazer tudo direitinho que nomeou o Mílton ministro da
justiça. Acho que a Revolução começou com boa vonta-
de, depois foi se desviando naturalmente. Cometeu d-
guns excessos. Não por vontade, mas por necessida'
Por exemplo: alguns excessos do Médici são exces
que ele não pôde deixar de cometer. No momento cm
que começa uma verdadeira guerra revolucionária den-
tro do Brasil, com seqüestros, assaltos, prisão de embai-
xador, tudo isso, o governo tem que tomar providências.
Então, entra o caso do esbirro policial.

Pergunto a você: podemos responsabilizar o comandante
da polícia pelo assassinato daquele bandido outro dia,
perto do Rio-Sul? Não podemos. O que o soldado tinha
que fazer era pegar o sujeito, algemá-lo e colocá-lo na
kombi que estava lá. Ele o puxou e atirou nele. Um ne-
gócio que não tem explicação. Agora, quem responde é o
chefe, o presidente da República.

Em agosto de 1989, saí do Ministério da Justiça. Fui Con-
versar com o Sarney e lhe disse: "Presidente, a inflação
está de um jeito que... O Maílson diz que está sob con-
trole, mas ela sobe todo dia. Amanhã, se houver assalto a
supermercado, invasão, fome, quebra-quebra, quem é que
vai botar as tropas na rua? O ministro da justiça, que é o
encarregado da manutenção da ordem pública. Enquanto
o Maílson estiver no gabinete dele, conferindo dados da
conjuntura, eu estarei pedindo tropas ao General
Leônidas, que vai colocá-las sob minha responsabilida-
de, para que eu possa controlar a ordem pública no Brasil.
O primeiro sujeito que amanhecer morto, quem matou
fui eu, que não tenho nada com a história e estou contra a
inflação. Então, vou embora para casa".
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A mesma coisa acontece com o presidente. Ele dá urna
ordem para manterem a ordem pública, impedirem os se-
qüestros e os assaltos. Chega uma hora em que o sujeito
vai cumprir a ordem e acha que o melhor é tocar fogo
logo, corno se faz com bandido agora. E melhor matar o
bandido para ele não ficar esperando julgamento. Corno
às vezes ele está com um 38 na mão, toma logo uma de-
cisão.

No período que se seguiu à Revolução, tu uita gente es-
tava com um 38 na mão e tomou uma decisão que não era
aquela (lttC eu queria e talvez não fosse a que queria ne-
nhum dos presidentes que foram acusados em conseqii-
áncia de tal decisão. Algumas violências, por exemplo,
são inenarráveis. Eu mesmo fui contra essas violências.
Não falei ainda na Faculdade de Direito, na Faculdade
de Economia?

FIA - Pode falar...

OSCAR CORRÊA - Em l%, saí da política e vim leci-
onar na Faculdade de Economia, para a qual tinha feito
concurso em 1957. O diretor, Professor Pilar, pediu licen-
ça. Então, elegeram-me vice-diretor e me entregaram a
diretoria. Na Faculdade de Economia está engastado o
célebre Teatro de Arena, onde os estudantes se reuniam
para tomar suas deliberações. Estava lá uni dia, quando
vi chegarem muitos estudantes que não eram da minha
faculdade. Sempre exerci a disciplina. Na minha faculda-
de havia disciplina, ainda quando eu tinha que impô-la
pessoalmente. Daí a pouco, chegou o Tarso Dutra, mi-
nistro da Educação. Eu gostava do Tarso, que era um
bom deputado, muito cordial, um bom gaúcho, bom SL1-

jeito, sério. Estava no meti gabinete quando ele chegou.
— Uai, ministro, por aqui?" "E, vim participar de um deba-
te com os vestibulandos". "Vcstibulandos? Onde?" "No
fl.atro de Arena". "Ministro, meti caro Tarso, a casa é
sua, na hora em que quiser vir para o meti gabinete, estou
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às suas ordens, não tenho nada com isso. Se fosse partici-
par de debate com os meus alunos, eu assegurava a or-
dem. Com vestibulandos, sobre os quais não tenho ne-
nhum poder disciplinar, não posso fazer nada. Sinto mui-
to". "Não, pode deixar". "Está bem". Aí, fiquei no meu
gabinete e comecei a ouvir o Vladimir Palmeira e aque-
les outros chefes. Alguns eram até da Faculdade de Eco-
nomia. "Vamos deixar o ministro falar?" "Não". "Vamos
deixar o ministro falar?" "Vamos, vamos". Era nessa base.
Vaias, etc. Deviam ser quase dez horas quando ele che-
gou. Quando foi meio-dia, mandou me chamar. Cheguei
lá e disse: "O que há, ministro?" "Quero acabar com
reunião". "Quer acabar com a reunião? Pois acabe". Fa-
lei aos estudantes: "O ministro quer encerrar a reunião,
está encerrada!" "Ah..." "Está encerrada! Vamos embo-
ra, ministro". Saí com ele, levei-o embora.

Eles costumavam suspender aula para tomar decisões po-
líticas. Então estabeleci a seguinte norma: "Não admito
que se suspenda aula para deliberação de matéria política
em turma!" Não admito suspensão de aula. Professor é
obrigado a dar aula. Se por acaso ele não der, os alunos
não podem fazer reunião sem autorização da diretoria. O
que eles queriam fazer era bagunça. Quando eu tinha
notícia de que eles estavam reunidos numa sala, eu subia
a escada - naquele tempo eu subia escada de dois em
dois degraus -' chegava lá e ficava parado na porta: "Tam-
bém quero falar!" "Ah..." — Vocês não querem diálogo?
Eu também quero dialogar. Vocês vão ter de dialogar
comigo". "Ah, não é possível, isso é imposição. Pro-
testo contra a imposição do professor! Vamos embo-
ra!" O que eu cine ria é que eles fossem embora. Iam
embora, perfeito.

Uru dia, eles fecharam a Faculdade. Fiquei sabendo que
tinham dito que ninguém saía da Faculdade e fiz de con-
ta que não sabia de nada. Eu sabia que não podia sair,
mas para dar a impressão de que estava absolutamente
livre, saía do meu gabinete, ia cm outra sala, passeava
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nos corredores, passava pelo sujeito que estava no meio
do caminho. Eu falava: "O diretor quer passar". "Pois
n?o, diretor".

Houve uma dessas reuniões no Teatro de Arena, e o Exér-
cito cercou a escola. O reitor era o Professor Clementino
Fraga. Eu era o diretor da Faculdade de Economia e Ad-
ministração. Então, nós ficamos parlamentando, contem-
porizando, para evitar a invasão. O Clementino mandou
d1/,cr que não admitia invasão, que o Exército não en-
trasse dentro do compus da Universidade, que era um ter-
ritório livre. "Não, senhor, não vamos entrar, mas os que
saírem nós prendemos!" Estávamos lá reunidos o
Clernentino, eu, outros diretores, o Conselho Universi-
trio, quando chegou um general e disse: "Sou o General
Fulano de Tal. Sou de São Luís, a Atenas brasileira. Sou
maranhense e estou aqui para dizer aos senhores que com-
preendo que a defesa da cultura é essencial. Venho aqui
exatamente para ajudar os senhores e vou conversar com
o capitão, ciue está lá embaixo, para que ele abra o cer-
co". ELI lhe disse: "Pois não, general, ficamos muito sa-
rkfeitos. Sabemos que São Luís cio Maranhão é uma ci-
dade de muito boa cultura".

NA - Fie mio csta\ a no comando da operação- Estava só
passando por lá?

OSCAR CORRÊA - Passou por lá e resolveu dar uma
ajuda. Era um general da reserva. Aí, ficamos lá em cima
vendo-o conversar com o capitão, que só fazia assim com
a cabeça, negativamente. Até que o general foi embora e
no voltou mais. Virei-me para o Clementino e fiz uma
piada: "O general é dc Arenas, mas os soldados s?io de
Fsparta". frisos!

Eu queria dizer ainda que, nessa época, fui procurado por
pessoas do Dops que queriam retirar da biblioteca da Fa-
culdade as obras de Karl \ larx. Oucriam de roda maneira
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retirar as obras "subversivas". Falei: "Não tem impor-
tância nenhuma, os senhores querem retirar as obras, eu
não posso impedir. Mas acho que deviam ir primeiro 1
em casa, porque tenho uma coleção mais completa do
que a daqui". frisos] Aí, eles foram embora. O sujeito
quer tirar a obra do Marx, mas como você pode ensinar
Economia sem ensinar Marx? Você pode ser contra, como
Cii sou, flLiS tem (111C ensinir.

de 1969 a 1973. Depois, em 1975, foi chefe do Departa-
mento de Direito Público da Faculdade de Direito da
UERJ. De 1976 a 1980, foi diretor da Faculdade de Di-
reito...

OSCAR CORRÊA - Primeiro, tive minha carreira uni-
versitária. Depois fui, durante algum tempo, diretor jurí-
dico da Sondotécnica, uma firma de consultoria.

SB - Isso foi depois de 1967...

OSCAR CORRÊA - Sim. Vim para o Rio como advoga-
do do Banco da Lavoura. O negócio foi o seguinte: quan-
do saí da vida pública, tinha um bom relacionamento com
o Gilberto Faria, que me emprestava dinheiro para as cam-
panhas. E claro que eu pagava. Com  juros. Mas ele me
tratava muito cordialmente. Um dia, encontro com ele,
no estacionamento da Assembléia, na Rua Tamoios. Fa-
lei: "O Gilberto, veja se me arranja serviço: estou indo
para o Rio de janeiro...''

SB - Por que a opçio do Rio, em vez de voltar para Belo
Horizonte?

OSCAR CORRÊA - A cxplicaçio é muito simples. Pri-
neiro, quis assumir minha c3tedra em Belo Horizonte.
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Cheguei a assumi-la, no dia 9 de março de 1967. E CLI me
lembrei de que foi no mesmo dia em que eu a tinha con-
quistado: em 9 de março de 1951. O livre-docente que
tinha assumido a cátedra na minha ausência era o Wa-
shington Albino, que a essa altura já tinha sido
"catcdratizado" pela Constituição de 1967. Essa Consti-
tuição deu o título de catedrático aos que atuavam como
livres-docentes. Quando fui assumir a cátedra, verifiquei
o seguinte: eu tinha que dar cinco horas de aula - das
sete da manhã ao meio-dia -, três vcies por semana. Fa-
lei: "Minha garganta não agüenta".

Naquela época, a voz estava muito mais 'desimpostada"
do que hoje, tanto que eu fazia curso com a Ester Leão
de vez em quando. Fiz curso de impostação de VOZ com
ela duas ou três vezes, e ela me colocou a voz no lugar
certinho. Eu ficava falando bem, e ela tinha por mim um
grande apreço. Fiquei sabendo disso no dia em que deu
uma entrevista falando dos bons alunos de quem ela gos-
tava: Carlos Lacerda e eu.

Quando eu soube que tinha que dar cnuco horas de atila,
três vezes por semana, disse: "Estou perdido, não agüen-
to!" Primeiro, não há nada mais chato do que dar, em
cinco horas de aula, a mesma matéria para cinco turmas.
Você não dá aula igual, você perde a noção da matéria
que deu para uma turma e para outra. Não dou duas aulas
Iguais, porque não decoro a matéria. Se um aluno faz uma
pergunta, a aula já não é a mesma. Segundo, a garganta
não agüenta cinco horas de aulas seguidas.

E outro dado: eu tinha sido deputado durante 20 anos Se
ficasse em Belo Horizonte, seria advogado não só dos
que tinham sido meus eleitores, mas dos eleitores de to-
dos os candidatos da UI)N. /nsosj Sem poder cobrar de
nenhum deles. "Doutor, toda a vida votei no senhor".
"Doutor, toda a vida votei no Bilac Pinto, no Pedro Aleixo.
no Magalhães Pinto". Eu acabava sem mandato, sendo
advogado de um colosso de gente sem dinheiro. A prova
foi o caso que já contei, que aconteceu depois, em
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Nanuque, cm que não tive remuneração. Então falei:
"Não posso continuar em Minas". Resolvi vir para o Rio.
Procurei o Gilberto Faria, e um dia ele me disse: "Olha,
arranjei um emprego para você. Conversa com o Zé
Olímpio" tm . Achei esquisito. Eu não havia pedido em-
prego, mas serviço de advocacia. Mas liguei para o José
Olímpio, que me disse: "O Gilberto ficou muito satisfci-
to porque ele está precisando de uma pessoa para ocuj
o cargo de chefe do Serviço jurídico do Banco da La
rã no Rio. Ele está sem um homem de confiança no l
E quer que você ocupe o cargo". Para mim, foi sopa
mel, porque vim para cá como chefe do Serviço Jurídico
do Banco da Lavoura, ganhando um dinheiro que quase
dava para me sustentar. Eu já era catedrático na Faculda-
de de Economia e Administração da Federal e comecei a
dar aula também na UERJ, ou melhor, na então UEG -
Universidade do Estado da Guanabara. Comecei a dar
aula substituindo, primeiramente, o Baleeiro, em Ciência
das Finanças, porque ele tinha ido para o Supremo. E,
depois, como professor de Economia, substituindo o Pro-
fessor Kilkerry. Fiquei com a minha vicia cheia. Assim,
senti pouco minha saída da política.

HA - Como o senhor entrou como professor na Facul-
dade?

OSCAR CORRÊA - Eu era professor catedrático, tinha
feito concurso. Quando vim para o Rio como deputado
federal, logo depois abriu-se o concurso para catedrático
de Introdução à Economia na Faculdade de Economia e
Administração da VFRJ. Inscrevi-me, fiz o concurso e
ganhei a cátedra, em 1957. O Juscelino levou um ano e
três meses para me nomear. O Getúlio levara um ano e
um mês para me nomear para a UFMG. A cátedra era
minha. Cheguei, em 1967, me apresentei, pronto. Fui logo
em seguida indicado para ser vice-diretor. Foi quando
houve o episódio de 1968. Na IEG, o Baleeiro falou:
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"Já que você está no Rio, você vai dar aulas de Finanças
no meti Ele tinha ido para o Supremo Tribunal.
Logo depois, morreu o Professor Kilkerry, que lecionava
Economia, e eles então me colocaram no seu lugar. Eco-
nomia era a minha cadeira. Eu estava perfeitamente à
vontade

Na Faculdade de Economia, fui vice-diretor, diretor, re-
presentante da Faculdade no Conselho Universitário, no
Conselho de Pós-Graduação, e decano do Centro. O de-
cano era o Haroldo Valadão. Eles acharam que, depois
dele, que era representante da Faculdade de Direito,
deveria ser escolhido um professor da Faculdade de Eco-
nomia. Então fui escolhido decano. Não era o mais anti-
go. Era o chefe administrativo da Faculdade de Econo-
mia e da Faculdade de Direito juntas. Era o "Decanato
de Ciências jurídicas e Econômicas". E fui decano só
durante dez anos. frisos] Depois, era para ser um da Fa-
culdade de Direito, mas eles começaram a brigar. Elege-
ram um, que ficou 24 horas. Pediu demissão, me elege-
ram de novo. Acabei ficando dez anos, de 1969 a 1979.
Nesse período, também durante dez anos, fui represen-
tante de Minas no Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados. No período áureo da Ordem dos Advogados.

Na UEG, abriram uma vaga para a cadeira de Economia.
Eu disse ao reitor: "Vou me candidatar à cátedra". Ele
falou: "Oscar, isso é um absurdo. Você já fez concurso
para urna cátedra da Faculdade Direito de Minas Gerais
e para a cátedra de Economia na Faculdade de Econo-
mia da Universidade do Brasil". Na época, era a Univer-
sidade do Brasil. Depois passou para UFRJ. "Não é pos-
sível que você vá fazer um terceiro concurso". Então,
acho que essa foi, talvez, a única vez em que recebi uma
benesse. O Regimento da UERJ dispunha mais ou rue-
nos nos seguintes termos: "Independentemente de con-
curso, a cátedra poderá ser provida por professor que te-
nha pelo menos dois títulos de catedrático Por títulos e
provas em faculdades oficiais, desde que apresente os
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títulos". Apresentei os títulos, pronto. Depois fui vice-
diretor, diretor de departamento e diretor da Faculdade.

O período cm que fui diretor foi muito curioso. Eu tinha
bom contato com os estudantes, contato duro e suave.
Eu me lembro de que uma vez eles foram conversar co-
migo. Vi que havia duas moças, eu estava assentado, me
levantei: "Perfeitamente, às ordens". Aí o aluno se sen-
tou. Falei: "Levante-se. Se eu, que sou diretor da Facul-
dade, me levantei porque há duas senhoritas presentes, o
senhor se levante". Aí o sujeito: "Porque esse troço..."
Falei: "Ou o senhor fala o vernáculo, ou nós não temos
como nos entender". /risos] Quando eles pediam um
negócio certo, eu dizia: "Está deferido. Vou fazer". Do
contrário, eu dizia: "Está indeferido. Não pode por isso,
isso, isso".

Nós nos tínhamos mudado para o Maracanã. O prédio es-
tava novinho. Então o reitor, Professor Caio Tácito, bai-
XOLI uma ordem para que só se pregassem propagandas,
posters, fo/ders, etc., nos lugares próprios. Pregaram no
corredor. Chamei o bedel na hora do recreio. Estava todo
mundo no corredor. Eu, pessoalmente, tirava o cartaz,
enrolava-o e entregava-o ao bedel, para mostrar aos aio-
rios que estavam assistindo àquilo que, se a disciplina não
se impõe dada a ordem, impõe-se pela autoridade.

1-louve um episódio muito engraçado com uma turma de
formandos que teve como patrono o Raimundo Faoro.
Naquele tempo, não sei se hoje ainda se faz isso, o aluno
tinha que mandar o discurso para o diretor da Faculdade
ler e aprovar antes. Quando veio o discurso do aluno, vi
que ele descia o pau no diretor da Faculdade. Mas descia
o pau mesmo. /rLvosJ Devolvi o discurso: aprovado. "Mas
está aprovado?" "Sim, senhor, está aprovado. Apenas
quero dizer ao senhor que quem fala o que quer ouve o
que não quer". Esse orador até ficou muito meu amigo.
E sobrinho do Vivaldi Moreira 337 , que tinha dito a ele:
"Não mexe com o Oscar!" frisos] Para evitar que eu me
excedesse, escrevi um discursinho de uma página. Quan-
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do ele falou, mc esbordoou, eu estava assentado à mesa,
o povo bateu muita palma para ele, fiquei calado, não
disse uma palavra. O Faoro falou, coitado, um mal-estar
geral. Quando ele acabou de falar, fui encerrar a sessão.
lntão, dei um coice só, desci o pau. Bateram palma de pé,
até mesmo os alunos. Ele veio me abraçar, todo mundo veio,
porque foi uma "chapuictada" só.

SB - O que o senhor falou?

OSCAR CORRÊA - Falei que a prova da democracia
estava ali, porque eles estavam falando o que queriam: e
que eu tinha feito aquilo para que eles tivessem noção de
disciplina, de autoridade, de respeito à lei. Quando a lei
estabelece qualquer coisa, a menos que seja ilegítima, o
dever da pessoa é obedecer. Ainda que não goste. Como
a obrigação de quem aplica a lei é aplicá-la, ainda que
não queira. Eles precisavam aprender aquilo porque iam
ser cumpridores da lei, e já não queriam cumpri-la na fa-
culdade.

'I'oda a vida fui um professor estimado, sempre presente
na sala de aula. Nunca fui generoso, nem bravo. Bravo no
sentido de dar nota ruim; minha nota era equilibrada.
Nunca errei nota. Perguntava ao aluno: "Quanto você
espera na prova?" "Ah, professor, espero cinco ou seis".
Ele tirava seis. "Ah, professor, não fui bem, espero uns
três ou quatro". Tirava quatro. Eu tinha um excelente
contato com os alunos. Até hoje, quando encontro com
meus alunos em qualquer lugar, são todos muito gentis
comigo. Guardo das faculdades uma lembrança muito boa.
Fm Minas Gerais é que não fui bem tratado.

HA - Por quê?

OSCAR CORRÊA - \ii dizer o seguinte: já participei,
corno examinador, de uma infinidade de concursos. Fa-
culdade de Direito, Faculdade de Economia... Em Sao
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Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio de janeiro... na UERJ,
na Federal... Em Minas, nunca fui convidado para dar uma
palestra, uma conferência. Porque o Meti
virou dono da Faculdade. O Washington Albino virou dono
da Faculdade e deve estar mandando nela até hoje, mes-
mo tendo se aposentado. Ele cismou que eu não devia
ter ganho a cátedra dele, mas o que posso fazer? Ganhei.
O direito que ele tem de espernear é muito bom, mas o
meu de falar, com superioridade, é melhor, [risos] Nunca
falei nem vou falar mal dele: acho que ele é um professor
competente, não estou negando isso. Apenas foi um:i
picuinha besta, que não me prejudicou em nada. No an(
atrasado, fui à Faculdade participar de um painel. Ele ti-
nha sido convidado para outro painel, não foi.

SB - O senhor e ele dispLitararn a mesma cátedra na mes-
ma época?

OSCAR CORRÇ\ - A mcsma cátedra, em 1951. Passei
com 9,28 e ganhei a cátedra. Fie teve sete e pouco e nio
perdoa isso.

17 c A I Í '1' U L O

EIA - O senhor nos falou que os melhores governadores
de Minas foram Mílton Campos, Magalhães Pinto e
Rondon Pacheco. E falou bastante sobre Mílton Campos
e Magalhães Pinto. E sobre Rondon Pacheco' Por que o
considera um dos melhores governadores?

OSCAR CORRÊA - O Rondon é um homem interessan-
te, dedicado, aplicado. Não conheço ninguém mais apli-
cado do que ele. Quando quer fazer, faz, e faz bem feito,
com dedicação. Ele se dedicou ao governo de Minas, que
era a sua preocripaço. Morreu-lhe o filho, coitado, de
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maneira dramática, num acidente de automóvel, e com
isso parece que ele se devotou ainda mais ao governo de
Minas. Fez uni grande governo, levou para lá grandes
empresas, a começar pela Fiai, apoiou a Usiminas. Algu-
mas das obras que ele começou foram seguidas depois
pelo Aureliano e pelo Francclino. Eles, praticamente, não
fizeram nenhuma novidade. Apenas completaram a obra
que o Rondon tinha começado.

O mal do Rondon foi o seguinte: ele teve a infelicidade
de ser governador no período do Médici e do Geisel, cm
que os governadores não podiam dar grandes palpites.
Ele foi, aliás, roubado em um ano de mandato: tinha di-
reito a cinco anos e acabou tendo quatro. Ele sofreu por
causa do governador do Rio Grande do Norte, que o
Geisel queria pegar. Tiraram aquele governador de lá e
acabaram tirando todo mundo de cá. O fato de o Rondou
ter sido chefe de gabinete do Costa e Silva e líder da
Arena no tempo do Médici, isso tudo dava a impressão
de que ele tinha participado de alguns excessos que a
Revolução cometeu. Não falo ditadura da Revolução. :\
Revolução não foi ditadura. Cometeu excessos, mas muito
piores foram os excessos da ditadura do Getúlio, e nin-
guém fala mais nisso. O Getúlio virou democrata...

Em 1994, fui chamado a participar de um debate na PUL
sobre a Revolução de 1964. O convite era do reitor, Pa-
dre I.aerte Vaz de Melo. Falei: "Deve ser um negócio
sério". Quando veio a programação, vi que era pala
estraçalhar a Revolução. Aí a Diva ponderou: "Você não
deve ir". Falei: "Não, agora é que eu vou. Agora é que
eu vou me divertir". Cheguei lá, estavam presentes o
Marcelo Alencar, o homem que fez o programa e o Carlos
Roberto Siqueira Castro, ex-chefe de gabinete do Brizola,
meu aluno, muito inteligente, bom constitucionalista.
Comecei dizendo exatamente isto: "Sr. presidente, quan-
do fui convidado para participar deste painel, tive a im-
pressão de que era um debate sério. Foi um convite feito
pelo reitor da Universidade, por isso aceitei. Depois, vi
que flã() era, porque a preocupação era a de estraçalhar a
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Revolução de 1964. Portanto, vim aqui para dizer ao
senhores o que penso a respeito". E desci o pau! Em
determinado momento, Carlos Roberto disse que a Re-
volução havia cassado os ministros do Supremo Tribunal
Federal Vitor Nunes Lea1 3 , Hermes Lima, Evandro Lins
e, praticamente, Antônio Gonçalves de Oliveira:).

513 - Por que "praticamente"?

OSCAR CORRÊA - Porque o Antônio Gonçalves foi elei-
to presidente, mas não quis assumir o cargo, pois se soli-
darizou com os ministros cassados. Eu, que já esperas
que ele dissesse isso, falei: "V. Exa. tem toda razão.
que o seu chefe, o Sr. Getúlio Dorneiles Vargas, pelo L
ereto n.° 19.711, de 18-02-1931, cassou seis: os rninisn
Godofredo Cunha, Edmundo Muniz Barreto, Antônio
Pires e Albuquerque, Pedro Afonso Mibieli, Pedro du
Santos e Geminiano da Franca". E claro que o alunado
bateu palmas, e ele não falou mais nada. Então, nessa
hora, ninguém se lembra do Getúlio. Agora, houve vio-
lências, como houve no tempo do Getúlio, quando hou-
ve gente que sumiu, gente que apanhou. Nós mesmos
apanhamos. Ninguém fala mais nisso. O Getúlio é o de-
mocrata. O Sr. Brizola diz que o grande democrata do
País é o Getúlio Vargas. Vai a São Borja para homenageá-
lo. Getúlio foi um ditador!

HA - Em relação a cassações e repressões...

OSCAR CORRÊA - Houve cassações... As cassações no
Supremo foram absolutamente indefensáveis. Nenhum
deles merecia. O Vítor foi um dos grandes ministros do
Supremo. O Hermes Lima e o Evandro foram excelen-
tes ministros. Os dois tinham uma linha um pouco de es-
querda, mas nenhum deles deixou de aplicar a lei Ou a
Constituição por causa dessa vocação ideológica. Nenhum
deles a colocou acima do texto que tinha de cumprir. Foi
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uma indignidade cassar esses três ministros. Eu protestei
na época. Cassaram mais alguns sujeitos: o Lourival Vilela
Viana, o Gérson Boson, o Edgar da Mata Machado, o José
Maria Magalhães34u. Este, coitado, por causa da Frente
Ampla, e ele não tinha nada com isso. Ele foi cassado
porque era ligado ao Carlos Lacerda, que fez a Frente
Ampla. O Padre Godinho também foi cassado porque era
amigo do Carlos Lacerda e participou da Frente Ampla.
E aduela história que se repete: sabe-se como começa
um Inovimento, mas «lo se sabe como ele acaba.

FIA - () senhor poderia comparar a repressio exercida
pelo Getúlio com a de 1964?

OSCAR CORRÊA - A do Getúlio foi muito pior. Veja,
por exemplo, o que ocorreu com a mulher do Carlos
Prestes.

513 - Como o senho raval ia a dccis[io da ['I)\ de deflagrar
o movimento de 1%4

OSCr\R CORRA - \o tinha como «lo fazer o mo\
mento. Se o jango estivesse aí, não seriam alguns dos
sujeitos que se diziam nossos - e que, em geral, não eram
- que iriam praticar excessos, nós é CIUC seríamos os sa-
crificados. Você não tenha dúvida. Se o João Goulart to-
masse conta do governo, com o poder que ele queria, nós
teríamos sido, no mínimo, deportados, com a família toda
na miséria. Se não fôssemos levados para o paredão.

1 I - O senhor poderia nos falar sobre o funcionamento
e a estruturação dos diretórios nacional, estaduais e mu-
nicipais da 1 1Y\_

OSCAR (0RRLk	\ estrutura da 1 l), como a de
todos os partidos, tinha os ncsinos vícios. (0ifl() todo
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partido, a UDN tinha os seus caciques, embora em me-
nor escala, em Minas, nos municípios e no País. Como a
UDN nasceu com gente da oposição, as estruturas esta-
vam menos solidificadas. Nas bases municipais, a UDN
se constituiu com aqueles que aderiram ao Brigadeiro, ao
programa dele, Brigadeiro, que é bonito e é solteiro1.
[risos] Esses, que eram dele, escolheram presidente so-
zinhos, em alguns casos, ou por influência de algum de-
putado ou algum candidato a deputado.

Naquela época, o sujeito não era nem deputado aindi
já tinha influência na região. Por exemplo, em Itaúi,
evidentemente participei do diretório da UDN. Por qi
Porque eu sabia que era melhor botar o Ronan como pi:
sidente, porque ele era um homem estimado, de presti-
gio, que tinha algum dinheiro e podia ajudar o partido,
dar-lhe importância. Era bom botar o Joaquim Penido, o
Vicente Penido, o Clélio, que era um bom trabalhador,
advogado, e podia servir para delegado do partido. De
certa maneira, era tudo meio oligárquico, no sentido de
que era uma formação inicial. Essa formação é de todos
os partidos no Brasil. Não havia nenhum outro processo
para se fundar um partido. E claro que isso acontecia nos
municípios.

No plano estadual apareciam os chefes, naturalmente, que
dominavam o partido, embora na UDN não houvesse nin-
guém com o poder de mando, por exemplo, do Benedito
no PSI). O Pedro tinha muito bom relacionamento no
ISD, tinha muito prestígio na UDN, mas nunca exerceu
UM mando incontrastável como o do Benedito. O mesmo
se pode dizer do Magalhães. Quem é que gritou contra o
Benedito no PSD? Algum dia você ouviu falar que algum
pessedista dissesse uma palavra contra o Benedito? Nun-
ca. Ele era intocável no PSD. E contra o Pedro, contra o
Magalhães, alguns udenistas falavam.

SB - Corno era a relação entre a direção estadual e a
direção nacional do partido? Havia autonomia dos líderes
estaduais, das seções estaduais?

716



OSCAR CORRÊA - Havia autonomia dentro do partido.
Os diretórios estaduais estavam em permanente contato
com o diretório federal, e este em permanente contato
com a respectiva bancada. Nas matérias parlamentares a
bancada tinha liberdade. Nós, da bancada federal, nos reu-
níamos sempre para tomar deliberação. Por exemplo: voto
do analfabeto. Como vamos votar Havia um "quebra-
pau" durante uma, duas horas. No fim, a UDN resolvia
votar a favor ou contra. Quando o negócio era
programático - e isso aconteceu muito poucas vezes -,
fechava-se a questão. Quando se dizia, por exemplo, "não
podemos votar isto porque é uma desmoralização para a

DN, isto é valorizar o Juscelino, o Jango...", então, ques-
tão fechada, todo mundo votava contra. Quem não que-
ria votar nau aparcela.

5h - Havia autonomia i iia se tratar das questões es-
tad uais?

OSC:\R (:ORRÇ\ - 1

SB - E os diretórios mLinicipais?

OSCAR CORRÊA - Eles tinham autonomia sobretudo
no plano municipal, isto é, na escolha de candidatos. Ne-
nhum de nós interferia na escolha dos candidatos a pre-
feito e a vereador.

SB - Sabemos da importância das questões municipais na
política mineira. Qual era a importância e o poder dos
municípios no interior da I)N mineira?

OSCAR CORRIA - Essa importância estava relaciona-
da a alguns chefes municipais. Havia os que tinham pres-
tígio, pelo rclacionarnento com um dos líderes. Por exem-
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pio: o Chichico Cambraia, ou melhor, o Coronel Francis-
co Cambraia Campos - em época de eleição temos que
chamar a pessoa de coronel /risos] um grande amigo
nosso, tinha um relacionamento excepcional com o Nifi-
ton, o Pedro, o Virgílio, o José Monteiro e todos nós, de
modo que, quando ele falava, a gente ouvia, porque se
tratava da experiência de um sujeito que vinha de Oli-
veira e trazia uma bagagem política. Havia outros chefes.
O que o Ronan falava comigo em Itaúna eu ponderava,
porque ele era um homem de minha confiança e eu sabia
que ele queria o melhor para a UDN e para mim. Quanm
à orientação política, cm geral, era dada pelos líderes
taduais e federais.

SB - Corno era o relacionamento do político que atuava
no âmbito estadual com os chefes políticos locais? Exis-
tia uma retribuição, não?

OSCAR CORRÊA - Dependia muito do candidato a de-
putado. Quando o deputado local tinha relacionamento
com o diretório municipal, este tinha vez. Quando não
tinha, quando o deputado se interessava pouco pelos
municípios que eram da área dele, estes ficavam mais ou
menos à deriva.

SB - Quanto ao chefe político local, não existia retribui-
ção pelos votos que ele dava?

OSCAR CORRÊA - Existia. A retribuição que o chefe
político local recebia era a nomeação dos cargos de con-
fiança. Por exemplo: em qualquer lugar meu, onde eu
ganhava a eleição e tinha maioria, o diretório municipal
indicava as pessoas para os cargos de livre nomeação,
corno adjunto de promotor e delegado municipal, e eu
transmitia a indicação ao governador, que nomeava as
pessoas.
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FIA - E as reivindicações do município que fossem da
oposição, o senhor as encaminhava?

OSCAR CORRÊA - Excepcionalmente. Quando o de-
putado tinha um bom relacionamento com o governador
adversário, ele pedia. No meu caso com o Juscelino, por
exemplo, eu ia para a tribuna e pedia: "Itaúna está preci-
sando de um grupo escolar, e o governo não faz nada.
Esse governo é uma vergonha, deixa a escola cair. O gru-
po escolar está caindo, porque o governo está preocupa-
do só com despesas suntuárias". Quando o governo era
nosso, íamos conversar com o presidente, o governador
ou, de preferência, o secretário. Quando o relacionamen-
to com o secretário não era muito bom, eu ia conversar
diretamente com o Mílton. As vezes, o secretário me
embrulhava, e então eu recorria ao Mílton, que mandava
o secretário resolver a questão. Quando eu era da oposi-
ção, não. Eu não tinha que pedir nada ao Juscelino.

Vamos falar sobre o processo decisório no interior
da UDN. Várias vezes, ao ser indagado sobre esse assun-
to, o senhor afirmou que ainda era muito jovem para par-
ticipar do processo. A partir de quando passou  partici-
par dele?

OSCAR c0RRÇ;A - Sobretudo depois que nós fomos
para Brasília.

Como era o processo decisório no interior da LI)N?

OSCAR CORRÊA - Reunião do diretório com a banca-
da, reLiniïo da bancada com o diretório.

S13 - I-cuniiio ampla.-

OSCAR CORRÊA - Ampla. Secreta, às vezes, mas sem-
pre, quando era possível, havia reunião do diretório com
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O mineiro é tímido, desconfiado, bem-
intencionado, por isso mesmo "enrolado",
nõo quer desde logo se definir, com medo de

que a definição lhe crie problemas,
porque nunca se sabe... "E, estou pensando

ainda, tenho que ou-vir minha mulhei
minha família...
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a bancada. Quando não era possível, havia uma reunião
na bancada, e depois as conclusões eram debatidas no
di re tó rio.

HA - A decisão política seria tomada pelas bancadas da
Câmara e do Senado e depois levada ao diretório nacio-
nal. Isso era decisão de convenção, não?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro, mas talvez sim.
Em geral, as nossas decisões todas eram tomadas em de-
bate, na bancada. Principalmente em Brasília.

513 - As decisões eram tomadas por grupos pequenos para
depois serem apresentadas à bancada?

OSCAR CORRÊA - Não. É claro que, além disso, havia
reuniões. Quando o problema era rntuto grave, de âmbito
nacional, o Adauto, o Bilac, o Baleeiro, o Costa Cavalcanti,
alguns do PI- - como o Raul PilIa, o Luís Viana, o Nestor
Duarte e o Josaphat Marinho - e eti nos reuníamos mui-
tas vezes na casa do Adatito, e algumas vezes lá em casa
e na casa do Baleeiro, para tomar uma posição. Mas isso
não significava nenhuma decisão. A gente ia para lá sa-
bendo mais oti menos o qtic OS outros estavam pensando,
para poder orientar o debate.

S13 - O senhor citou dois políticos do PL. Eles também
participavam dessas reuniões?

OSCAR CORRÊA - Quando o problema era nacional,
ouvíamos estas grandes figuras: Raul Pula, Luís Vianna
Filho, Nestor Duarte, josafá Marinho... Por quê? Porque
eles eram nossos companheiros de briga. Eles andavam
mano a mano com a UDN. Eram aliados nossos. perma-
nentes. As vezes, até nos conduziam.
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HA - E o PDC?

OSCAR CORRIA - O PDC era subsidiário. Acompa-
nhava, às vezes, em \linas. No plano federal, não.

1-IA - Os outros partidos au mpanhavam a t 1 )N mais nos
períodos eleitorais.

OSCAR CO1!
o i p -c	ii

HA - O senhor disse que um dos grupos dentro da UDN
do qual participou foi a "Banda de Música". Como in-
gressou nesse grupo?

OSCAR CORRÊA - Ninguém ingressou na "Banda de
Música". O que houve foi o seguinte: quando cheguei à
Câmara e comecei a fazer discurso, a dizer meus desafo-
ros, imediatamente disseram que eu era da "Banda de
Música". Foi o que aconteceu também com o Adauto, o
Bilac e o Afonso, quando foram para a tribuna.

HA - Havia uma organização de grupo?

OSCAR CORRÊA - Não. Nenhuma. É muita ilusão pen-
sar que aquilo era feito orquestradamente. Tínhamos uma
orquestra sim, que atuava da seguinte maneira: "Fulano,
você amanhã vai à tribuna. Temos que bater no tema tal,
assim, assim. Você é quem está mais em dia com essa
matéria. Você vai lá e os acachapa!" "Está bem, eu vou".
"Amanhã vai você, Fulano, você é especialista nisso".
Flavia, portanto, uma conversa qUase informal.

SB - A conduta de vocês era uniforme?
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OSCAR CORRA - Em geral, sim. Pensávamos de ma-
neira muito semelhante.

B - Corri CXCCÇãO de Lacerda'

OSCAR CORRÊA - Sim, quanto ao modo de chegar ao
poder. O Lacerda queria o poder de qualquer maneira,
fingindo que faríamos a revolução. Sabíamos que não po-
díamos fazê-la. Esperávamos chegar ao poder pelas ur-
nas. Esperávamos que, ao fim de nossa pregação, o povo
entendesse que estávamos certos, e assim acabaríamos
ganhando a eleição com o Brigadeiro, com o Juarez, com
o Mílton Campos, com um candidato qualquer, pois tí-
nhamos os melhores.

HA - Vamos falar agora da "Bossa Nova". Como era a
organização desse grupo, quais eram seus componentes
e qual era sua participação dentro da UDN

OSCAR CORRÊA - A I)DN era quase toda de centro.
Alguns de linha mais à esquerda, com idéias mais avança-
das na busca de uma integração de linha socializante, cri-
aram a chamada "Bossa Nova". Criaram não, cada um
começou a sustentar a sua tese. Alguns tinham idéias uni
pouco mais à esquerda, embora nem sempre - ou quase
nunca - isso aparecesse em Plenário. Os discursos de Ple-
nário eram sobre temas políticos nacionais, que não en-
volviam declarações de ordem ideológica. Então, todos
eles falavam mais OU menos a mesma coisa. Essa linha
não aparecia em pronunciamento. Era guardada por cada
uni e aparecia nas conversas entre eles. Eu me lembro,
por exemplo, cio Ferro Costa, do Seixas I)ória, do José
Aparecido...

l'ranccliiio

/ .2,:)



OSCAR CORRÊA - Não. Francelino ficava em cima do
muro.

HA - Alguns historiadores falam que ele também era
desse grupo...

OSCAR CORRÊA - Não me lembro de que o Francelino
tenha tomado partido. Eu me lembro do Ferro Costa, do
Seixas Dória, do Aparecido, do Sarnev. Eles eram de li-
nha esquerdizante. Eu achava que a UDN talvez deves-
se agir mais ativamente, encampar algumas teses
socializantes, trabalhistas, defender os direitos sociais, etc
Achávamos que devíamos defender esses direitos, ma
com calma, para evitar que houvesse um enfraquecimen-
to da linha partidária. O certo é que os participantes des-
se movimento, que em princípio atuavam calados, tendo
apenas conversas entre si, depois começaram a influir na
linha partidária e tentar assumir o comando do partido. A
verdade é que eles começaram a fazer o que se poderia
chamar hoje de fofoca política. De vez em quando, saía
uma notinha, inspirada pela "Bossa Nova", contra a ori-
entação do partido e, às vezes, procurando
incompatibilizar a liderança com algumas áreas da UDN
ou de outros partidos. Era o que se chamava de noticiário
politicamente envenenado.

SB - Saíram notas contra a 1 DN?

OSCAR CORRÊA - De certa maneira, atacavam o parti-
do: "A UDN não está mais cumprindo seu dever de de-
fender os interesses do trabalhador com as teses que sus-
tenta no Plenário". "A UDN está se afastando do apoio
popular, do apelo popular". Aquelas coisas discretas, insi-
nuantes, mas que acabavam...

HA - _provocandoprovocando o partido a tomar uma posição?
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OSCAR CORRÊA - Exatamente. E corrompendo, de
certa maneira, o partido, criando um clima de pouca esta-
bilidade. Depois, quando veio o movimento janguista, a
"Bossa Nova" quis participar um pouco das conquistas
daquele movimento, mas viu que o jango estava indo
muito além daquilo que ela desejava.

1-IA - Numa das convenções da UDN, o grupo da "Bossa
Nova" manifestou seu apoio às reformas de base...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Acontece que nossa
maioria era muito grande. Eles eram homens de boa-fé e
de boa-vontade. Achavam que o Jango estava fazendo
aquilo para defender interesses de trabalhadores, melho-
rar o relacionamento entre o capital e o trabalho, a "ques-
tão social". No fim, viram que o jango queria mesmo era
subverter a ordem. Quase todos acabaram cassados, por-
que chegaram a participar do movimento mais do que
deviam. O Ferro Costa, o Seixas Dória e o José Apareci-
do foram cassados. Os que estavam mais à frente do mo-
vimento eram esses três. Aliás, eu tinha com todos eles o
melhor relacionamento. Quando o Seixas Dória, por
exemplo, quis ser candidato a governador de Sergipe, viu
que sua campanha ia ser muito difícil. Ele me mandava
cartas pedindo para eu conseguir o apoio do Magalhães
para ele. Não só o apoio político, como o financeiro. Como
eu gostava dele, trabalhei para ele, e o Magalhães deu o
apoio. O Aluízio Alves também pediu apoio ao Nlagalhãcs,
C eu também intercedi.

SB - Isso foi cru 	eleição -

OSCAR CORRÊA - Deve ter sido quando o \Iaalhãcs
foi eleito governador. Acho que ele foi eleito cm Minas e
o Scixas Dória foi eleito em Sergipe.
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SB - E o interesse do Magalhães  em apoiar a cndidatu-
ra?Se «1 que ele estava pensando na eleiço para presi-
dente

OSCAR CORRL\ - Oh, mas é evidente. Se posso apoi-
ar os candidatos a governador de São Paulo, do Rio Gran-
de do Sul, de Sergipe, do Pará, amanhã eles podem sei
meus companheiros e apoiar minha candidatura a presiden-
te da República. Além do mais, são meus companheiros.

HA - Parece que o Sarney teve o mesmo tipo de apoio
no Maranhão, não?

OSCAR CORRÊA - O Magalhães apoiou o Sarney. Ali-
ás, quero fazer justiça. Todos eles, Ferro Costa, Sarne y e
Seixas Dória, ajudaram a fazer a campanha do Magalhães
em Minas Gerais. Eles participaram de comícios, atua-
ram. Ajudaram aqui como o Magalhães ajudou lá. A "Bossa
Nova" foi uma tentativa do que eles chamariam de avan-
ço. Depois se viu que não era bem um avanço. Então, a
prova de que não havia nenhuma cisão é que o Maga-
lhães ajudou o pessoal todo. E verdade que o Magalhães,
naquela hora, estava também caminhando um pouco para
a esquerda.

HA - a apro\imaçá() da "Bossa \ova'' com a "Ala
Moça" do PSD° e mesmo com o "Grupo Compacto"°
do PTB?

OSCAR CORRÊA - Havia, às vezes, coincidência de
votação. Quando não havia questão fechada, numa ou
noutra votação a "Bossa Nova" rachava. Coincidia que
ela votava com alguns grupos de outros partidos.

1-IA - E a "Banda de Música- em relação à "Bossa Nova--
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OSCAR CORRÊA - Não havia nada. A "Banda de Músi-
ca" praticamente ignorava a "Bossa Nova". A não ser o
Oscar Corrêa, cjue era o líder e ficou chateado com OS

ataques, os outros todos tratavam a "Bossa Nova" muito
bem. Tínhamos as nossas brincadeiras: "Fulano está cor-
de-rosa" ou "Fulano está ficando vermelho". Brincadei-
ras sem nenhuma repercussão.

1-IA - Voltando à questão dos "chapas-brancas" dentro cia
UDN, muitas vezes se dizia que, quanto mais a "Banda
de Música" acirrava a oposição ao governo, mais eles se
beneficiavam das negociações com o governo...

OSCAR CORRÊA - Não me parece que isso tenha ocor-
rido. Como eles eram muito poucos... Para falar a verda-
de, não me lembro de nenhum deles, especificamente.
Fazia-se referência a uns dois ou três, prefiro não dizer
quem eram. Eles não podiam tirar grande proveito disso,
porque o Juscelino sabia perfeitamente que, na hora da
votação, maciçamente, a UDN votaria contra. E sabia que,
se qualquer coisa fosse questão fechada na UDN, eles
acatariam a decisão partidária. Acredito que os favores
c I C eles receberam não eram indevidos, como no caso
de benefícios envolvendo obras públicas. Acredito que
tenha havido muito pouca nomeação, talvez nenhuma,
mas só a gente da "chapa-branca" é que pode falar. Eles
eram discretos, e nós também não tínhamos interesse em
acirrar uma posição diante de uma atitude que não estava
nos causando nenhum prejuízo.

SB - Mas o que eles davam cm troca das verbas?

OSCAR CORRÊA - Eles podiam ficar a favor do gover-
no nas votações inexpressivas. Quando digo
"inexpressivas", refiro-me a algum projeto do governo,
algum veto, cuja votação era secreta. Nisso eles podiam
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perfeitamente votar a favor do governo, trocar favores
com ele, ainda que a UDN fosse contra. Na votação se-
creta, eles podiam dar o retorno ao governo.

SB - Posso falar o nome de alguns cicies?

OS(:Ak CORR\ - Pode. Deve falar.

SB - Virgílio Távora, Leandro Niacici...

OSCAR CORRÊA - Quanto ao Leandro, não sei.

5h - José (ândicio

OSCAR CORRÊA -

SB - Antônio Carlos Magalhães...

OSCAR CORRÊA - Falava-se dele também. Eu me lem-
bro bem do Virgílio Távora, que foi até ministro do regi-
me parlamentar, prova de seu relacionamento com
Tancredo e Jango. Eu me lembro bem dele e do José
Cândido Ferraz. Quanto ao Antônio Carlos Magalhães,
eu me lembro de ter ouvido falar uma vez, a propósito de
um caso qualquer da Bahia, que ele teria procurado o Jus-
celino. Mas não me lembro de vê-lo integrado como "cha-
pa-branca". E do Leandro não me lembro de ter ouvido
falar nunca. Veja que o número de "chapas-brancas" era
inexpressivo.

F-IA - Qual era a representatividade da UDN cm Minas
Gerais, em se tratando de classes sociais? Como era a
relação com os empresários?
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OSCAR CORRÊA - Acredito que os empresários eram
mais pessedistas, embora a UDN tivesse muitos. A UDN
era, sobretudo em Minas Gerais, o partido da elite inte-
lectual e do povo mais atento ao discurso.

HA - Da classe média?

OSCAR CORRÊA - Classe média para cima. No interi-
or, conforme a área, seria aquele sujeito que tivesse a
influência do chefe local.

- E fazendeiros?

OSCAR CORRÊA - Tínhamos o apoio de fazendeiros,
da classe rural, por causa da defesa da propriedade rural
contra a reforma agrária abusiva do jango. Tínhamos o
apoio de estudantes, de advogados, médicos, dos profis-
sionais liberais, dos professores universitários e de alguns
empresários. O empresário era mais PS[). Ele sempre teve
vocação para governo. Como o governo estava voltado,
naturalmente, para o P51), porque eram eles sempre (le
ganhavam a eleiçio...

H.\ - E a classe trabalhadora?

OSCAR CORRÊA - A essa altura, a classe trabalhadora
já estava aderindo ao PTB, tanto que o PTB subiu e, na
última eleição de que participei, em 1962, teve mais vo-
tos do que a UDN. O fato de serem trabalhadores - eu
também sou trabalhador, nós todos somos trabalhadores
- fez com que eles achassem que devim ser trabalhistas.
Então, acredito que isso tenha influído. A classe traba-
lhadora, o marmiteiro, não atendia ao chamado da UD\,
estava mais sob a influência cio PTB.
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HA - Como o senhor explica o fato de o partido não con-
seguir arregimentar essa parcela da população?

OSCAR CORRÊA - Nossa pregação era feita em gran-
de parte por meio de discurso. E aquela história: quem
ouve discurso é quem tem tempo e quem entende. O
outro, não. O outro fala: "Vou te dar feijão com arroz, vou
dar um lote para cada família..." Era uma linguagem mui-
to mais direta, uma prática do Partido Trabalhista. Sou
trabalhador, tenho que ser do Partido Trabalhista, partido
dos que trabalham. A única crítica que faço à UDN é que
a nossa linguagem sempre foi muito mais voltada para a
liberdade política do que para a liberdade econômica.
Achávamos que, para conquistar a liberdade econômica.
tínhamos que defender a liberdade política primeiro, C])-
quanto os outros falavam que voto não enche barriga i
ninguém. Essa era a tese de Getúlio. Nós achávamos jic
voto, em princípio, não enche barriga, mas se você n.i'
tiver o voto, você nunca vai encher a barriga depois. \u
prometíamos o céu em médio ou longo prazo, eles pro-
metiam o céu ontem, na mesma hora. Então, eles fica-
vam com o céu dos trabalhistas e dos pessedistas, que
prometiam qualquer coisa.

SB - Falamos da "Banda de Música", da "Bossa Nova" e
dos "chapas-brancas". Qual foi o papel que cada um des-
ses grupos desempenhou na articulação do movimento
de 1964 e no seu desenrolar?

OSCAR CORRÊA - É claro que a "Bossa Nova" não
participou porque, a essa altura, ela não participaria nun-
ca de um movimento contra o Jango. E não houve
arregimentação. Isso foi feito por pessoas. Na verdade,
quem fez o entendimento que redundou no apoio da IJDN
foi a própria situação do País, a situação a que jango nos
levou. Fizemos oposição a ele, porque as teses que ele
sustentava não eram as nossas. Tínhamos a certeza de
(lLiC ele queria instalar no Brasil Lima república sindicalis-
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ta. Chamavam-no de "comunistóide". Os componentes
da "Bossa Nova", em geral, não pensavam assim. Acha-
vam que o Jango queria atender às reivindicações popu-
lares. Evidentemente, eles não podiam participar de ne-
nhuma medida. Como revolução não é coisa que se faça
COM muita gente, quem participou disso foi um grupo
muito restrito. Quem participou das conversas sobre a Re-
\olução foram o Magalhães, o José Monteiro, o Adauto
Cardoso, o Carlos Lacerda. Eram os sujeitos que desem-
penhavam função pública e tinham o comando de áreas
dominantes do partido. O Mílton e o Pedro participaram
menos; o Mílton, menos ainda que o Pedro, porque ele
não era de muita conversa, muita fofoca. Acho que na
Revolução "Bossa Nova" não teve lugar, nem "chapa-
branca' foi ouvido, como eu tamhcm não fui.

SB - E no desenrolar do processo depois de 31 dc
março?

OSCAR CORRÊA - Aí vieram as cassações, que nenhum
de nós queria. Por exemplo, o Ferro Costa e o Seixas
l)ória eram excelentes parlamentares. O José Aparecido.
também. Não tinha uma boa atuação na tribuna, mas era
um bom companheiro. Nenhum de nós queria que algum
fosse cassado, nem que o Tancredo. fosse cassado. Por
nossa conta alguns não se reelegeriam ou, se fossem
reeleitos, metíamos o pau neles na Câmara. A minha tese
sempre foi essa. O sujeito fala o que quer, ouve o que
não quer.

HA - O jornalista \ lauríci() Dias, da revista Isto 11,1 afiu-
mou que, após 1964, os "liberais" da LTI)N, tanto os "ba-
charéis" quanto os da "Banda de Música", aliaram-se aos
militares, que romperam com a legalidade constitucional
e depuseram o Presidente João Goulart. A "Banda de
\ 1 úsica" e a "Bossa Nova" aproximaram-se do governo:



trocou-se facilmente a liberdade pela ordem nesse con-
texto. Já a distinção entre "realistas" e "bacharéis" acen-
tuou-se com o tempo, depois de 64. O senhor concorda
com essas afirmações?

OSCAR CORRÊA - Não, isso não houve. Não houve
nenhuma aproximação, ou seja, não aderimos à ordem
revolucionária. A verdade é que, no momento em que
você faz ou ajuda a fazer uma revolução, você, em princí-
pio, está de acordo com ela. Você acha que a revolução)
tem de fazer algumas coisas. No momento em que come-
çam as cassações, você já começa a discordar. Apoiamos
a Revolução, ajudamos a fazê-la, estávamos de acorda
com esse movimento, queríamos tirar o jango. Graças
Deus, não correu sangue. Nem disso nos podem acu
Foi o tipo da revolução incruenta. Então, ninguém po
reclamar de nada. Ninguém pode dizer que alguém mor-
reu na Revolução; acho que não morreu ninguém. Mor-
re-se muito mais nas revoluções diárias do Rio de janei-
ro, de São Paulo, nas penitenciárias e nas brigas de mor-
ro. Então, estávamos de acordo com as lideranças, que a
Revolução encampou. Depois, a Revolução, por neces-
sidade, teve que tomar alguns rumos, aí começamos a
nos separar dela. Alguns, pelas responsabilidades que as-
sumiram, foram obrigados a agüentar calados mais tem-
po, embora não desejassem. Quando começaram as cas-
sações, cada um de nós teve o seu choque.

\ou dar um exemplo no Estado do Rio de janeiro. Havia
eleição para o governo do Estado, e o governador, na
época, era o Roberto Silveira, que era de esquerda. O
pessoal, para lhe agradar, ia para os comícios e fazia dis-
curso de esquerda, cada um pretendendo ser o candidato
do Roberto Silveira a governador do Estado do Rio. Ne-
nhum deles era de esquerda. Foram todos cassados. Por
exemplo, o Aarão Steinbruch. Ele era do PTB, mas eu
gostava dele. Tínhamos muito bom relacionamento. Acho
lue na Câmara não havia alguém de quem eu não gostas-

se. Havia muitas brigas, mas eu lidava bem com todos. O
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Aarão foi cassado porque queria ser candidato a governa-
dor do Estado do Rio, o que era muito justo, e fez discur-
so de esquerda para agradar o Roberto Silveira. E a inter-
pretação que eu faço.

HA Ao longo de sua existência, a UDN recebeu várias
designações, como partido das classes médias, que o se-
nhor já comentou...

OSCAR CORRÊA - Média e alta. É bom dizer que so-
mos representantes das classes média e alta mesmo. E
isso aí. /risosj

HA	Partido dos notáveis, em oposição ao partido das
massas...

OSCAR CORRÊA - Isso aí não. Tínhamos notáveis, mas,
cm alguns lugares, também tínhamos massa. A verdade é
que os grandes notáveis deste país éramos nós, os outros
eram menos notáveis. /risosJ

HÁ - Partido dos "bacharéis"

OSCAR CORRÊA - Também tínhamos muitos "bacha-
réis", e da melhor qualidade.

HA - Partido da ordem...

OSCAR CORRÊA - Da ordem não. Partido da lei, da
legalidade. Da ordem, nesse sentido.

HÁ - Partido da eterna vigilância...

OSCAR CORRÊA - Isso foi por causa do Brigadeiro,
que adotou a frase "o preço da liberdade é a eterna vi-
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gilância". Aliás, essa frase não é dele. Ela consta, se não
me engano, em um documento inglês do século XVII ou
XVIII: "The price o/ Iibertv is the eterna! vigi/ance".

Falavam que a UDN era um partido antipopulisei,
onário, um partido dos gorilas, tudo isso. Então, se você
ler a Maria Vitória Bencvides, vai achar que somos contra
a revolução, contra o povo, contra todos os progressos.
Cada um examina a realidade e a interpreta de acord
COM sua vocação. Se sou pessedista - Deus me livre, o
guarde e me defenda frisos! -, vou dizer que a UDN
reacionária, gorila, antipopulista, antibrasileira, quand
UDN ajudou a fazer as grandes reformas do Brasil, coi
no caso da Petrobrás, do Estatuto da Terra... Ninguém
defendeu mais os interesses nacionais do que a I'DN,
que foi para a linha de frente e apresentou projetos. Os
outros acompanharam. Se sou contra o PSD (e sou contra
o PS[)), vou dizer, por exemplo, que ele é o partido dos
coronéis, como de fato era. Embora tivéssemos penetra-
ção nas classes rurais, em quem votavam os grandes co-
ronéis de Minas, como o Coronel Orozimbo da Cunha
Peixoto, meu velho amigo Coronel Zimbu? Em quem
votava o Coronel Idalino Ribeiro, pai do Deputado José
Chaves 45 , de Salinas? Em quem votava o Coronel joio
de Almeida, ( J UC foi meu colega de Assembléia?

SB - Foi deputado junto com o senhor?

OSCAR CORRÊA - Sim, e acho que ele é pai do Gilber-
to de Almeida 4 . Em quem votavam vários coronéis do
Sul de Minas? Todos votavam no PSI). Era o feitio mais
conservador. Agora, havia também bons ruralistas, bons
chefes políticos, que votavam na UI)N. Mas, quando
você é adversário, você carrega na mão.

NA - Por que sempre se destacava o moralismo udenista,
que era muito forte?
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OSCAR CORRÊA - Por um motivo muito simples. Ali-
ás, acho isso até bom. A todo momento vejo falar no
moralismo udenista. E o PT, a nova UDN. E o PSDB,
que quer reproduzir a UDN, as vestais udenistas. Graças
a Deus, pertencíamos a um partido que sempre pregou a
luta contra a corrupção, pela moralidade na vida pública e
pela defesa dos interesses do País na ordem pública. E
combateu todas as formas de abuso que havia neste país.
Graças a Deus, na ['DN podíamos apontar, naquela épo-
ca, somente um ou dois sujeitos que tinham uma reputa-
ção mais ou menos duvidosa. Enquanto nos outros parti-
dos falava-se que Fulano era ladrão, porque tinha rouba-
do no governo de não sei onde, na UDN não havia isso.
Até porque a UDN nem tinha governo. Em São Paulo
havia, sabidamente, um sujeito do tipo "rouba mas faz".
Ou "rouba e não faz".

Então digo, com muita honra, que éramos um partido mo-
ralista porque pregávamos a moral e procurávamos agir
de acordo com ela. Em geral, não se vê nenhuma acusa-
ção, mesmo por parte dos mais acendrados adversários,
contra os homens públicos da UDN. Nunca se ouviu falar
mal do Bilac, do Baleeiro, do Adauto, do Franzen, do
Gabriel. do Odilon, do Mílton. do Pedro. Porque eram
homens de reputação irrepreensível. Somos moralistas,
mesmo porque a moral faz parte da vida pública, e isso
está mais do que nunca fixado agora. Não é possível ha-
ver uma vida pública digna, que dê ao Brasil tranqüilida-
de, se não tivermos gente moralmente irrepreensível.

FIA - Menciona-se a existência na 11)\)\ de duas corren-
tes que se confrontavam, uma considerada legalista e
outra, golpista. O senhor poderia falar sobre esta (lues-
tao?

OSCAR CORRÊA - O negócio do golpismo na UDN é
balela. Por exemplo: ciuem é que deLi golpe cm 1955? A
LI )N é que é golpista, mas quem derrubou o ( afé e o
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Luz foi o PSD. Quem é que deu o golpe em 1945 contra
o Getúlio? Fomos nós todos, porque o PSD também aju-
dou a tirar o Getúlio. Quem botou o Jânio para fora não
fomos nós. Foram eles, muito mais do que nós, que fize-
ram com que o jânio renunciasse. Quando tiraram o Jango,
quem é que deu o golpe? Nós todos. E quem é que foi
para a Revolução? Nós, da UDN, que fizemos muitos dis-
cursos, e eles, que fizeram muita fofoca. O pessedim

- U PSI) c aliOLi J

OSCAR CORRÊA - Exato. Nós éramos aliados. Fomos
para o interior, nós todos fazendo campanha contra o
J ango, contra a reforma agrária dele. Não contra uma re-
forma agrária decente, que o Bilac expôs na Câmara de
maneira irrepreensível.

HA - E a relação da UDN com a imprensa? Parece que
ela tinha uma certa aliança com setores da imprensa...

OSCAR CORRÊA - A imprensa é dirigida muito pela
atuação. Como a UDN era o partido que ficava mais em
Plenário, fazia os pronunciamentos mais veementes, era
natural que tivesse um relacionamento melhor com a im-
prensa. Era muito mais fácil, muito mais inteligente con-
versar com o Afonso Arinos, o Adauto, o Bilac e o Baleei-
ro do que com um pessedista, a não ser um Capanema e
outros, que mesmo assim não tinham verve. Capanerna
era uma grande figura. Mas pergunto: qual a graça em
conversar com Benedito Valadares, em vez de conversar
com o Afonso Arinos, o Bilac Pinto, o Adauto Cardoso ou
o Baleeiro? Nenhuma.

A conversa com o Benedito não levava a lugar algum,
porque ele não falava nada. Ele ficava no "nhenhenhém,
biablablá". Ele falava: "E, é iSSO mesmo. Taí, isso... de

-7-,/ .) 8



fato... é verdade. É... talvez não seja, talvez seja". Nós,
não. Tínhamos gente de espírito, de nível superior, que
tinha cursado escola, [risos] que era professor. Tínhamos
os "bacharéis". O Capanema, por exemplo, era um ho-
mem bom de formação, mas não era de fazer blague. A
conversa com Alkrnin era um pouco mais engraçada. Ele
tinha boas saídas. Já o Baleeiro, o Bilac, o Adauto, esse
pessoal, você não conversava com eles dez minutos sem
ter uma boa frase.

E o que os jornalistas queriam? O que o Murilo Melo
Filho queria, na Manchete? O Carlos Castelo Branco, na
Co/una cio Castelo? Eram frases. Pedi ao Murilo o seguin-
te: "Quando a frase for boa, você pode dizer que fui eu
que proferi. Quando for ruim, não diz que fui eu não, que
eu desminto", [risos] Havia ainda uma coisa interessan-
te: o meu relacionamento pessoal com a imprensa. As
minhas posições eram conhecidas, todo mundo sabia se
eu era a favor ou contra alguma coisa, porque eu falava
sobre tudo. Quando havia algum projeto os jornalistas
diziam: "O Sr. Oscar Corrêa disse à imprensa isso assim,
assim". As vezes eu não tinha dito nada. Mas o que eles
diziam era exatamente o que eu pensava. Depois fala-
vam: "Ah, eu precisava dar uma opinião, dei a sua ..... "Está
perfeita, ótima. Não é bem aquilo, mas vá lá, amanhã você
retifica". Naquele tempo, na Câmara, aqui no Rio de ja-
neiro, o pessoal da imprensa ficava na bancada debaixo
da mesa, ao lado dos taquígrafos. Então, a gente se le-
vantava e ia até a bancada, como em Minas Gerais, no
meu tempo. Na Assembléia Legislativa, na Rua Tamoios,
havia uma mesa que ficava num canto, na qual trabalha-
vam o João Bosco, o Teófilo Azeredo Santos e vários
taquígrafos. Ficavam todos ali. Então, existia um contato
permanente entre a bancada da imprensa e a taquigrafia.
A gente se levantava e ia à bancada da imprensa: "Oh, eu
estou sabendo disso assim, assim, procura verificar se é
verdade mesmo". Eles traziam boato para a gente, e a
gente levava boato para eles. [risos] Havia uma troca per-
manente.
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SB - O senhor mantém hoje o mesmo posicionamento
político, a mesma visão que tinha na época?

OSCAR CORRÊA - A minha posição hoje é tranqüila.
Não digo neutra, porque eu continuo fiel aos princípios.
Hoje, se eu pudesse fazer a UDN de novo, faria. Já me
deu na cabeça de fundar outra vez a UDN. Não como

mas como partido democrático nacional ou partido
democrático brasileiro - PDN ou IDB. Apenas, o seguin-
te: muitas coisas que disse àquela época, eu as disse con-
victo de que estava certo. Hoje vejo que não precisava
ter dito. Reconheço que algumas visões que tive eram
de quem está na luta. Se você está num campo de bata-
lha, é para matar quem está do outro lado. Hoje vejo isso
com tranqüilidade: quem sabe, ao invés de mandar prendê-
los, a gente poderia ter chegado a um entendimento para
eles se renderem? Portanto, a visão é amortecida e, como
tal, mais exata. Por isso é que os historiadores dizem que
não se faz a história do presente. Você só faz a história
com a visão da distância, do tempo, para poder exata-
mente amortecer as paixões. E por isso que acho que
esses depoimentos são muito importantes. E como um
sujeito que está tendo uma visão de um aspecto da vida.
Eu, daqui, vejo vocês, aqueles dois quadros, aquela pra-
teleira. Vocês me vêem e vêem a rua. Se vocês disserem
que, quando conversaram comigo, estavam olhando para
a rua, e eu disser que não é verdade, porque eu estava
olhando pra dentro, vocês e eu temos razão, porque eu
estava virado para lá, e vocês, para cá. O meu interesse
era contra eles, o deles era contra mim. E natural que
tenhamos não distorções de visão, mas visões diferentes,
porque estávamos em posições diferentes. E outra coisa:
acho que o historiador deve consultar os dois lados. E até
um terceiro, porque a visão exata não é nem a sua nem a
minha: é a dos dois. Por isso estou prestando esse depoi-
mento, não porque me considere cm condições de falar.
já disse que não participei de muitos dos mais importan-
tes acontecimentos porque eu era amador, juvenil, ou
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time, já estava praticamente extinta a UDN, e então saí
da vida pública.

1 I - Parece que o controle da UDN, nos últimos tem-
pos, tinha passado para os grupos de Lacerda e Maga-
lhães, talvez em virtude da disputa entre os dois. Houve,
de fato, essa polarização?

OSCAR CORRÊA - Não. Isso aconteceria se houvesse
a disputa para a Presidência da República. Eu costumava
dizer que o grande problema da UDN era termos que
optar entre dois companheiros, tanto que temos um epi-
sódio glosado por minha mulher, na época em que ela
andou escrevendo para o Estado de Minas. Ela escreveu
uma série de artigos muito interessante: casei-me com im
(/cputado. Até quis publicá-los em livro, mas ela não dei-
xou. Em um artigo, ela dizia que, numa reunião da UDN,
estavam todos apavorados porque tinham que votar de
um lado ou de outro. Então alguém disse: "Abstenho-
me". Foi uma vaia geral porque cada um, se pudesse, já
se absteria de votar. Veja, por exemplo, o caso da disputa
entre Carlos Lacerda e Magalhães. Eu, se pudesse, vota-
ria no Carlos, porque achava que ele é que estava mais
na linha de frente, e votaria também no Magalhães, que
era um grande administrador, tinha-me levado para a se-
cretaria, e eu tinha um relacionamento muito bom com
ele. Agora, eu era obrigado, na hora, a optar por um dos
dois.

E ntão, esse era o nosso grande problema. Essa disputa
era eventual. Em determinado momento, por exemplo,
havia uma disputa do Baleeiro com o Carlos Lacerda, a
propósito de liderança. O Baleeiro achava que a lideran-
ça deveria seguir num sentido; o Carlos, em outro. Isso
náo era mais do que uma querela de 15 minutos, meia
hora, ou um ou dois dias. No fim, tudo se resolvia: "Va-
mos adotar essa linha, pronto". O Carlos e o Baleeiro
concordavam. Então, na LD\. havia alas Somente na hora
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de votar, porque se era obrigado a escolher. Não era ala,
era opção. A grande dificuldade nossa era optar entre dois
companheiros. Era muito desagradável. Mas quando era
um candidato da UDN contra outro dc outro piirido.

FIA - O senhor teria mais alguma coisa a dizer sobre a
contribuição da UDN para a vida político-partidária do
País?

OSCAR CORRÊA - Acho que a UDN foi um grande
partido. Estava se firmando como partido estável, per-
manente, organizado, sério, com fidelidade partidária. Foi
uma pena, portanto, que ela tenha sido extinta. Também
o PSD se organizaria bem, também tinha boa coesão. O
PTB também. Quanto ao PL - Partido Libertador -, eu
teria muita mágoa se, por causa do reduzido número de
eleitores, fosse extinto. Era um grande partido e tinha
um grande líder, o Raul Pula. Na solução que propus, te-
ríamos três, quatro, cinco ou mais partidos. Eu autoriza-
ria, independentemente de número, a existência de um
partido de direita, do tipo integralista, e de um partido de
esquerda, do tipo comunista. Um partido de direita e um
de esquerda devem estar garantidos, ainda que não te-
nham quorum. E uma forma de você forçar a definição do
centro, em face da pregação de um ou de outro.

HA - Qual foi a contribuição da UI)N mineira para o ce-
nário político nacional?

OSCAR CORRÊA - Ah, foi excepcional. As UDNs eram
muito boas. A UDN paulista, a baiana, a rio-grandense-
do-sul, eram muito boas, mas a mineira era excepcional,
pois tinha Mílton, Pedro, Gabriel, Odilon, Bilac, Maga-
lhães, José Bonifácio, Adauto, que era da UDN da
Guanabara, mas era mineiro. Sem falar no Franzen de
Lima, no José Monteiro e tantos outros que depois tive-
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ram atuação saliente. Havia ainda o Guilherme \'lacha-
do, o Pieruccetti, o Rondon Pacheco (estou falando dos
mais novos), o Edgar, o Carlos Horta Pereira, o Fabrício,
o Taveira, o Dnar, o Mateus Salomé, todos excepcionais.
Homens públicos e parlamentares do melhor quilate, no
Plenário e nas comissões. Acredito que dificilmente terá
havido uma bancada melhor neste país do que a da UDN,
no período em que participei da vida pública. Acho que a
nossa bancada em Minas Gerais, no tempo do Juscelino
(1951-55), era a melhor que poderia existir num parla-
mento. E as nossas bancadas na Câmara, no tempo em que
eu a freqüentei (1955-67), também eram excepcionais.

HA - O senhor poderia falar sobre as diferenças e as se-
melhanças entre a UDN, o PSD, o PR e o PTB quanto a
programas, doutrina, atuação? Inicialmente, quanto a pro-
gramas...

OSCAR CORRÊA - O programa mais adiantado, mais
sério, em termos nacionais, era o da [TDN, principalmen-
te depois de revisto. Era muito bom, atualíssimo. O do
PSD era mais conservador, mas enfrentava bem os pro-
blemas. O do PTB, evidentemente, foi formulado de
acordo com uma visão que buscava a solução dos proble-
mas econômicos do l)roletirlad() - era a area em qtie ele
entrava.

1-IA - E o do PR?

OSCAR COR R l-\ - \io c fl heço. \ unca li, nem ouvi
falar dele. Peço desculpas ao PR.

lIA	Ouanto à doutrina...

OSCAR CORRA - Eram todos de centro. Mesmo o
programa do PTB era de centro. Você poderia até dizer
que era um liberalismo social, como se fala hoje. Com
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ênfase de ordem social, natural, refletindo as conquistas
da classe trabalhadora, nas nao tinha nada de radical.

1'.. a atuaça() parridiria'

OSCAR CORRÊA - O Pl'B tinha boa atuação partidí-
ria, bons líderes. Eu me lembro, por exemplo, do Almino
Afonso, do Artur Virgílio, do Doutel de Andrade, que eram
bons elementos. O PSD também tinha bons elementos.
Tinha o Armando Falcão, o Vieira de Melo, que não craic
de Minas, sem falar no Capanema e
hém eram muito bons parlamcntarc

1-IA - Que diferenças e semelhanças havia na atuação dos
partidos?

OSCAR CORRÊA - A UDN estava sempre no ataque, e
o PSD, sempre na defesa. Você pode tomar isto como
base: a UDN investindo e o PSD antepondo um muro a
essa investida.

HA - E o PTB e o PR?

OSCAR CORRÊA - O PTB procurava infiltrar-se, e o
PR queria ser o fiel da balança. Quando os perristas acha-
vam que a UDN poderia ganhar com o apoio, eles apoia-
vam a UDN; quando achavam que o PSD é que ganharia
se eles o apoiassem, eles o apoiavam. Por isso eu dizia
(I UC o PR era o partido pragmático. As vezes errava, como
na época em que apoiou o 'lhncredo e o Magalhães ga-
nhou.

S13 - O 'lhncredo afirma que o PR nio oipoiou de fato,
apenas em tese...
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OSCAR CORRÊA - O PR, naquela época, não tinha
união suficiente para apoiar o '1Incredo, que ia ganhar de
qualquer maneira, porque tinha o apoio de todos os ou-
tros partidos. A UDN estava sozinha. O Magalhães ga-
nhou por milagre e por influência da campanha do Jânio.

- F pela cisão no PSD...

OSCAR C0RR1A - A cisão no P51) foi fundamental.

SB - O senhor falou que o PR era pragmático, dava seu
apoio a um partido após avaliar a possibilidade de vencer
com ele. Como eram as negociações, o que era dado ao
PR cm troca do apoio?

OSCAR CORRÊA - A conversa com o PR era muito sim-
ples. Ele queria indicar o candidato a vice.

NA - Sempre?

OSCAR CORRÊA - Sempre. Veja que todos os vice-go-
vernadores de Minas, em geral, são do PR: o Clóvis Sal-
gado, o Bcrnardes Filho... Clóvis Salgado foi vice-gover-
nador mais de uma vez.

SB - O senhor afirmou, várias vezes, que ainda hoje é um
homem da UDN. Qual o significado dessa afirmação?

OSCAR CORRÊA - A UDN pregava o moralismo, ou
seja, o combate à fraude, à corrupção... Quando digo frau-
de e corrupção, refiro-me a todos os males da República.
A corrupção e a fraude de todas as formas: a eleitoral, a
fiscal, até a moral de dizer o que não se pensa e fazer o
(lLi C não se deve. Acho que a UDN, quanto a esse aspec-
to, deu uma lição 10 bíLis!!. LI q íil dcvciia ser mais cs uda-
da e aproveitada.
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SB - Como o senhor define o udenismo? Seria um estilo
de fazer política?

OSCAR CORRÊA - Não. Seria um estilo de pensar o
Brasil. Vamos usar uma frase enfática. A UDN achava que
o Brasil devia ser um Estado incorruptível, cuidando d(
bem comum e atendendo aos anseios do povo. Ponto li--
nal. A UDN era um partido idealista, muito mais volta
para o ideal do que para o real. Achávamos que a Uft
tinha que lutar para que o Brasil fosse o melhor país do mundo
e a UDN fosse o melhor partido do mundo também.

HA - A diferença entre udenistas e pessedistas seria...

OSCAR CORRÊA - Eles eram mais "realistas". Nós
achávamos que não podíamos usar nenhum meio menos
justo, menos legal, menos equilibrado, ainda que para obter
um fim justo, legal e equilibrado. O pessedista, nio. Para
obter um bom fim, ele fazia urna grossa safadeza.

SB - O senhor poderia traçar um perfil cio ucienista tradi-
cional, típico?

OSCAR CORRÊA - E muito difícil. Mas é esse o perfil
mesmo. E o sujeito que só pensava no Brasil. O sujeito
que queria fazer um belo discurso na Câmara, ainda que
por causa disso brigasse com o eleitor. Se achasse que o
certo era defender uma tese, ele a defendia, ainda que
perdesse voto. E o sujeito muito mais voltado para a de-
fesa de certos princípios do que para os efeitos decorren-
tes da defesa desses princípios.

SB - O senhor se enquadraria nesse perfil?

OSCAR CORRÊA - Acho que eu era o udenista típico.
Aliás, o Biazinho costumava dizer que eu era o udenista
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escarrado, chato, besta, metido, achando que estava sem-
pre com a verdade. /risosJ

HA - E as semelhanças entre um udenista e um
p esse di s ta?

OSCAR CORRA - Não tem nenhuma.

1-IA - Nenhuma característica em comum?

OSCAR CORRÊA - Havia alguns pessedistas mais dis-
cretos, mais ponderados. Por exemplo: o Antônio Pedro
Braga e o Celso Machado° 7 se pareciam muito com o
Mílton Campos. Eles eram de um PSD, digamos, escla-
recido. Eram a fina flor da intelectualidade. Então, havia
também no PSD gente com características udenistas. Até
no feitio físico. O tipo físico do Antônio Pedro Braga, do
Celso Machado, do Carlos Drummond de Andrade, do
:\hgar Renault, se parece com o do Mílton. Todos têm a
mesma letra também, letra miudinha, traçadinha. Então,
o tipo físico, a vocação moral e a letra são praticamente
iguais. E urna geração que teve aquela marca...

SB - Ao se referir às alas de Pedro Aleixo e Magalhães
Pinto no interior da UDN, o senhor afirmou: "Magalhãcs
foi entrando de tal maneira, lentamente, espertamente,
sabidamente, pessedisticamente..." Como o senhor \ ia
essa atuação "pessedista" de Magalhães Pinto?

OSCAR CORRÊA - Não é exatamente isso. 1-", o
Magalhães era mais "realista" e acenava para os udenista.
com aquele realismo que é muito característico da natu-
reza humana. É por isso, talvez, que a UI)N tenha perdi
do sempre as eleições. Enquanto nós oferecíamos o eH
CO	OflM 1li/(	() \liLillHC	flfCflTi 1) C'Ii I11,i]



mo. E natural, portanto, que ele fosse, aos poucos, Con-
quistando... O nosso céu talvez fosse mais puro, mais bri-
lhante, mais iluminado, mas era em longo prazo. O dele
era um céu talvez menos iluminado, mas em curto prazo,
mais real.

SB - O senhor afirmou (l LiC no e considera um pOlíti(

mineiro tradicional e que essa é a única coisa em comi'
entre o senhor e Juscelino Kubitschek...

OSCAR CORRÊA - Quem é o político mineiro tradicio-
nal? E o Alkmin, o Rondon Pacheco... Em síntese, os
pessedistas em geral, quase todos. Enquanto eu sou um
político que fala o que quer, mesmo que não agrade, que
pensa alto e fala inconveniências, como o Juscelino, o
que é o ponto em comum que tenho com ele - Deus me
livre e guarde! frisos] A diferença entre mim e ele - Deus
me perdoe o julgamento que faço - é que ele não era leal
e sincero. Ele falava rindo. Para mim, o Juscelino, quan-
do fazia tudo aquilo, estava rindo de acreditarem nele.
Ele fazia uma afirmação qualquer e ficava pensando as-
sim: estão acreditando, esses bococas. Podia até fazer,
mas, no momento em que ele falava, estava visando a
uma finalidade, ainda que não acreditasse nela. Eu, não.
Eu podia dar com os burros n'água, mas estava falando o
que pensava, o que queria, e (IUC podia não dar certo.

SB - Então, o senhor acha que o juscclino também não
era um político mineiro tradicional?

OSCAR CORRÊA - Não era. A prova é que ele conse-
guiu uma subida... Mas, como já disse, dentro do próprio
PSD ele não teria muitos votos numa votação secreta, a
não ser sob a imposição do eleitorado, da necessidade de
vitória. Nem os deputados federais do PSD nem os do
1SD mineiro votariam no Juscelino de novo para candi-
dato a presidente, a não ser por imposição da própria si-
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tuação do Juscelino como candidato, que era muito supe-
rior à de qualquer um deles.

SB - Fala-se muito do espírito conciliatório do político
mineiro. Seria um traço de caráter do povo de Minas ou
urna estratégia da elite política para se manter no poder?

OSCAR CORRÊA - já vi muito estudo sobre o caráter
do mineiro. Existe mesmo uma definição segundo a qual
mineiro é aquele que, no fim, acaba fazendo tudo o que
parece que não vai fazer. Aliás, é uma definição muito
bonita, muito bem feita, mas que coloca o mineiro cm
condição de auto-suficiência, de superioridade. Acho que
essa caracterização é a de um mineiro superior, que nem
deve ser mineiro. E um mineiro arrivista que fez essa
caracterização, não sei quem é. "Mineiro é aquele que
sabe esperar quando deve esperar, que avança quando
deve avançar". E mais ou menos assim. Mineiro faz tudo
certo. E o perfeito! Uma das melhores caracterizações
de mineiro que já vi foi a do Oscar Tenório, que foi reitor
da UERJ, desembargador, casado com uma mineira de
Miraí, que examina o mineiro em vários aspectos. O mi-
neiro do Oeste é mais político. O da zona de mineração,
um aventureiro. Seria o Juscelino, de Diamantina, ou o
Oscar Corrêa. O da Zona da Mata, mais discreto... Isso
está em trabalho dele no boletim da 1. E Rj, citado cm
discurso meu

SB - O senhor acha (111C a reghio de oiiem caracreriza a
atuação cio político inineiro

OSCAR CORRÊA - Acho que não se pode dizer que o
político mineiro seja isso OLi aquilo. Porque há vários mi-
neiros, há mineiro de todo tipo, e você tem que verificar
qual é o tipo que temos em vista, a caracterização que se
aplica a ele. Então, você tem o mineiro aventureiro, corno
o .Juscelino: o discreto, como o Mílton: o falante, conio o
Pedro AlcI\o.



SB - O senhor acha que as regiões de origem definem o
tipo?

OSCAR CORRÊA - O mineiro, em geral, é discreto, fala
pouco, "enrola". Como já contei, a gente conversava com
um político mineiro do interior durante meia hora, urna
hora, e no fim saía sem saber o que ele pensava. Fsc o
tipo no!-.

mineiro em geral?

OSCAR CORRÊA - É do povo mineiro em geral. Se
você chegar à casa de um mineiro e perguntar: "Você é a
favor ou contra?", ele diz: "1h, às vezes até que eu sou a
favor, sabe? Eu costumo ser contra também". /risosJ O
mineiro, em geral, é do muro. Quanto a isso, não dize-
mos: "A calma das montanhas a refletir-se na própria per-
sonalidade do habitante. O equilíbrio da ordem parece
ser sua divisa. Culto é o mineiro. O introspectivo é uma
tônica do temperamento mineiro. Interioriza-se, intimiza-
se. A pobreza mineira é mais aparente do que real. A co-
zinha dos mineiros parece a mais sóbria. A insistência com
a qual se procura criar a personalidade mineira, o homem
mineiro, decorre de um mínimo de caracteres regionais,
não de um máximo..." E um discurso meu, feito quando
tomei posse na Academia Carioca de Letras, citando o
Oscar Tenório, que foi meu antecessor na cadeira.

O Tenório faz uma análise muito interessante do minei-
ro. Ele diz aqui: "Mineiro é a importância de ser calado,
econômico, modesto, engraçado, reservado, tradiciona-
lista..." E exatamente o que eu falei. "Há inato em todo
bom mineiro um fino sentimento de malícia, de desconfi-
ança, de ironia, que anda muito próximo do ceticismo".
Eu não sei se é malícia, mas é um pé atrás, uma desconfi-
ança. Todo mineiro é desconfiado, por isso todo mineiro

discreto, tímido. ELI, embora pareça ter toda essa arro-
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gância e ousadia, no fundo sou um tímido que vence a
timidez lançando a pedra mais longe do que pode lançar.
O mineiro é tímido, desconfiado, bem-intencionado, por
isso mesmo "enrolado", não quer desde logo se definir,
com medo de que a definição lhe crie problemas, porque
nunca se sabe...

loda vez que fazem pesquisa em Minas Gerais sobre
questão relativa a imposto, por exemplo, eu me lembro
de Tiradentes, da derrama. Você já viu mineiro querer
pagar imposto ou fazer qualquer coisa? Então, quando
dizem: "Fizemos urna pesquisa em Minas Gerais e deu
isso assim, assim", eu não acredito, porque duvido muito
das pesquisas em Minas. Só excepcionalmente o mineiro
vai dizer: "Vou votar no Hélio Garcia, no Nílton Cardoso,
no Hélio Costa 4 , no Eduardo Azeredo", a não ser o que
está engajado na campanha. "E, estou pensando ainda,
tenho que ouvir minha mulher, minha família, eu quero
ver se a família se reúne para fazer tudo de acordo, nós
'semo' uma família só... lá no meu município todo mundo
está de acordo..."

O que há de comum entre os mineiros é a desconfiança,
no sentido de reserva, tradicionalismo. O mineiro é mais
conservador, respeita as tradições. Tiradentes, liberda-
de... tudo isso para nós é muito importante. Quer mexer
com mineiro, fale em liberdade. Todo mineiro é tocado
por isso. E tradicionalista porque nós somos um Estado
voltado para dentro, cercado de montanhas. Só mais tar-
de é que nós pudemos vir até o Rio de janeiro para ver o
mar. E é por isso que o mineiro se encanta com o mar,
porque ele está acostumado a ver só morro. Está fechado
em si mesmo. Por que o mineiro se dá bem no Rio de
Janeiro? Porque, quando chega aqui, ele, que está fecha-
do sobre si mesmo, encontra o mundo aberto jira ele.

SR - Ao tratar da disputa entre \lagalhães Pinto e Herberr
1 ev pela presidência da 11 )\  em 195 1), o senhor af11, -
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mou que Herbert Levy era um bom deputado, que tinha
apresentado grandes projetos e feito "muito boas inter-
venções", mas "com a ingenuidade paulista, sem a sabe-
doria, a matreirice mineira, que os paulistas não têm".
Em que consistiam css sihcdorij e essa matreirice e (jiLil

o significado delas

OSCAR CORRÊA - (ono jí disse, o onero no
define logo. Quando estou dizendo "mineiro", não esn
me incluindo, eu sou diferente. O mineiro não só se dei
ne depois dos outros; ele os ouve primeiro. Se for votar
para desempatar, ele desempata para o lado que é mais
importante para ele. já o paulista é mais aberto, menos
prevenido, porque se considera mais forte, enquanto o
mineiro se considera fraco, tímido. Então, é mais reser-
vado. Eu diria que os paulistas são os norte-americanos
do Brasil. O que é um norte-americano? E um homem
que, se você puser a Bíblia na frente dele e disser: "Você
jura que é um safado?", ele dirá: "juro!" "Você jura que
cometeu infidelidade?" "juro!" Se você procurar um mi-
neiro, puser a Bíblia na frente dele e disser: "Você jura
que é um safado?", ele irá responder: "Não juro, não se-
nhor. Não sou!" [risos] Pode ser o maior safado. "Você
jura pela honestidade da sua mulher, das suas filhas, que
você não fez isso?" "Juro que não fiz!" E fez. O mineiro
não deixa o rabo preso na ratoeira. Nunca. Há uma dife-
rença de temperamento, de formação. Acredito CIU C o

paulista seja mais aberto, mais confiado na sua força. Fie
pode dizer logo o que pensa e agüentar as conseqüênci-
as. O mineiro já sofreu muito, já mataram os seus líderes
- Felipe dos Santos, Tiradentes e outros. Então, ele é
mais retraído: "Vamos esperar primeiro, depois a gente
conversa—.

SB - Nessa con'ençao da I DN, o senhor apoiou o NIa-
ga 1h ãe s...

OSCAR CORRÊA - Aí entra um porco o sentido mi-
ne i ro.
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SB - Por ser mineiro ou por achar que esse estilo de fazer
política seria melhor para a UDN, no momento?

OSCAR CORRÊA - Não, aí não houve estilo. Acho que
o Levy sempre foi excelente deputado, mas não seria,
para a UDN, o dirigente ideal. Se ele fosse conversar
com o Alkmin, ou o Benedito, ou o Capanema, ou o Ovídio,
seria embrulhado na primeira conversa. já o Magalhães
corria o risco de embrulhar os outros. /risüsJ Então, eu
preferia o Magalhães. Não estou, com isso, dizendo nada
contra nenhum dos dois. E que o Magalhães era, politica-
mente, muito mais matreiro, mais esperto, mais treinado.

SB - Minas se projetou no cenário político nacional por
um longo período, não?

OSCAR CORRÊA - Minas sempre mandou. Não manda
mais agora, depois que entraram esses principiantes.

SB	Por que Minas não se dcstaca mais no cenário
nacional?

OSCAR CORRÊA - Porque Minas deixou de ser Minas.

SB - (ioino assim?

OSCAR CORRÊA - Minas era um repositório de gente
tímida, modesta, digna, honrada, que podia vir para o ce-
nário da República dar lição de moral. No momento em
(1e deixou de ter condições de dar lição de moral para a
Nação, a voz de Minas não valeu mais nada.

NA - A partir de Cjudfld() O senhor acha que \Iinas deixou
de dar lição de moral?
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OSCAR CORRÊA - Ah, isso começou a partir, talvez,
do Francelino. Nos governos da Revolução, todos os
Estados falaram pouco, não? O Rondon falou pouco, não
podia falar muito, mas Minas ainda tinha algum prestígio.
Com a Revolução, parece que a boa geração da política
mineira - PSD, UDN, PTB, todos os partidos - foi sendo
descartada.

Dentro do PSD, o PSD mineiro era poderoso. Dentro da
UDN, a UDN mineira era poderosa. Dentro do PTB, o
PTB mineiro era poderoso. No momento em que houve
a Revolução, os partidos foram sendo jogados para es-
canteio. Criaram a Arena e o MDB. Aí houve uma geléia
geral, esses nomes desapareceram. Uns morreram, ou-
tros abandonaram a vida pública. Começaram a entrar os
novos, que não tinham mais o appea/ do nome e da defe-
sa de princípios. Começaram a participar de interesses,
talvez, mais ir6x m()S...

HA - O senhor coloca o Francelino nesse grupo?

OSCAR CORRÊA - Não. Acho que isso foi depois dele.
O Aureliano já atuou num período em que Minas come-
çava a não ter mais grandes líderes nacionais. Quando
veio o Francelino, Minas já não tinha líderes. Quem era o
líder? O Tancredo morreu, logo em seguida; Magalhães
e José Monteiro se retiraram; Mílton, Pedro, Capanema,
Alkmin e Benedito morreram. Carlos Luz, Ovídio...

Esse foi um grande mal causado pela Revolução. 'IhIez
isso tenha sido em conseqüência da inexistência de parti-
dos. Qual o interesse que o sujeito teria em participar do
partido em Minas Gerais OU no Brasil inteiro, se a Arena
era dona do Brasil? Quando a Arena não podia ganhar as
eleições, eles davam um jeito de fazer uma nova legisla-
ção para assegurar-lhe a vitória, ainda que ela tivesse que
se transformar em PDS. O sujeito sabia que virava PDS
para ganhar. Em Minas, isso tirou o interesse pela políti-
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ca. Minas, que toda a vida foi o Estado mais político, pas-
sou a se interessar por futebol. Você não tenha dúvida
nenhuma: a importância do futebol no Brasil aumentou
porqie deixou de haver outro campo de disputa.

Você tem que ter na vida um /iobby, uma atração, um par-
tido. Se sou da UDN, tenho que brigar com o PSD; se
sou do PSD, tenho que brigar com a UDN. No momento
cm que extinguiram o PSD e a IJDN e virou tudo Arena,
o sujeito se desinteressou: "Por que é que eu vou brigar?
Eu vou brigar com quem? O Fulano, que era do PSD,
também está na Arena. O Fulano, que era do PTB, tam-
bém está no MDB comigo". 1-louve uma geléia geral, ou
melhor, duas geléias gerais. No fundo era a mesma coisa.
E claro que depois eles foram, naturalmente, se distin-
guindo.

SB - Depois de Francelino Pereira, Veio 'Fincredo \e-
v es

OSCAR CORRÊA - O 'lhncrcdo ficou dois anos, mas
ele tinha ódio de administração. Ele só pensava em polí-
tica, O Tancredo era, vamos dizer assim, o resto, a rapa
do tacho. Era o político brasileiro que ainda tinha nome
nacional. Eu pergunto: Hélio Garcia, que virou governa-
dor de Minas, era nacionalmente conhecido? Não. Até
hoje ele não é. Talvez só o Orestes Quércia seja conhe-
cido nacionalmente, porque, afinal de contas, trata-se de
um ex-governador de São Paulo, mas também não é lá
essas coisas, não tem liderança nacional. O próprio Ulisses
perdeu a liderança nacional. A prova de que a Revolução
acabou com as lideranças todas é que, nas últimas elei-
ções, o que restou das lideranças antigas - Aureliano,
l 'lisses - levou a breca.

Quem é que passou a valer? Brizola, Lula, que não tem
nada a ver com a Revolução, e devia ser menino na épo-
ca em que ela ocorreu, Fernando Colior, que também era
menino quando houve a Revolução. Ele é de 1949, por-
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que é dois dias mais velho do que o Oscar júnior. Portan-
to, quando houve a Revolução, ele estava com 15 anos.
Não atuavam mais todos os políticos tradicionais, que,
afinal de c nris, di\ im i \ IWI públici um rum
superior.

Qual é o polirftu ii)iIiCii() le 1C11UIIIC imcional liujer \u
nhum. O Aureliano é um nome nacional, mas teve ape
nas 2% dos votos. O Francelino se elegeu senador, foi
presidente da Arena e governador de Minas, mas, se você
quiser estabelecer quais são os dez grandes nomes da
política nacional, o nome dele não estará na lista. Qual é
o outro? O governador de Minas, Eduardo Azeredo? O
pai dele, o Renato Azeredo"`, era muito mais importante
do que ele. O Nílton Cardoso foi governador de Minas e
saiu com a pior fama do mundo.

Então, Minas, que tinha a melhor equipe política, tanto
da UDN como do PSD e do PTB, de repente, com a
Revolução, viu essa equipe ser alijada, sair da vida públi-
ca e morrer. Na verdade morreu, pois, quanto a sair da
vida pública, só eu saí, porque era uma liderança emer-
gente, vamos dizer assim. O próprio Roberto Resende,
que seria uma grande liderança, perdeu a eleição, nunca
fez nada. O que ele tinha que fazer naquela época? Ser o
chefe do partido. Ele, que seria o chefe natural da UDN
contra o governo pessedista do Israel, não pôde ser nada,
porque não havia mais UDN. O mesmo aconteceu com o
Magalhães. Ele e o 'Thncredo tentaram fazer um acordo,
fazer o PP' juntos. Veja, por isso, como as coisas cami-
nharam.

Então, acabaram-se as lideranças nacionais, OS partidos,
enfim, acabou-se Minas. Minas era um Estado que sabia
fazer política - o mineiro sempre fez bem política -, mas
São Paulo começou a predominar porque, além de ter pres-
tígio político, passou a dominar economicamente o Bra-
sil. Começou a atuar mais. Os nordestinos se uniram e
passaram a influir mais na ação governamental. E Minas,
sem nenhum nome de cxpressic) nacional reconhecida...

756



SB - Voltando à sua atuação como deputado, vamos falar
sobre o seu projeto de voto distrital...

OSCAR CORRÊA - Apresentei poucos projetos na Câ-
mara. Achava que o problema brasileiro não se resolvia
Com projeto. Nós já tínhamos leis demais. Eu sou da tese
do Dante: " ... Le /e.gge son, ma clii pon mono ad esse? Nu/o."
("As leis estão aí, mas quem as aplica? Ninguém").

O nosso problema é aplicar a lei. Se a nossa lei penal for
bem aplicada, acabamos com a corrupção, a marginalidade,
a violência, tudo isso. Você está vendo aquele processo
ali? Aquilo é um pedaço de um processo, que, quando
chega para um juiz, ele tem medo de despachar. Hoje,
cada juiz de vara federal, na capital, tem 10 mil feitos em
andamento! Acompanhar 10 mil feitos, despachar, produ-
sir prova, estudar e dar sentença... ninguém faz isso."

Mas, sobre o projeto de voto distrital, o grande problema
da eleição, que eu sofri na carne em 1962, foi a disputa
dentro do partido. Cheguei à conclusão nítida de que a
grande disputa não se fazia entre UDN e PSD, mas entre
candidatos da própria UDN. O eleitor era o mesmo. O
eleitor da UDN não votava no PSD, e vice-versa. Só falo
nesses dois partidos porque eram os mais importantes.
Então, qual era a disputa? Era entre mim e um compa-
nheiro da UDN, que queria se eleger também, disputan-
do o mesmo eleitor. Então, resolvi apresentar um proje-
to, que foi o Projeto 1.036/63. já havia o do Mílton rela-
uivo ao voto distrital, o do Montoro, o do Ultimo de Car-
valho.

E Li tinha estado na Alemanha, onde vigorava o voto
distrital, e fiz meu projeto nos seguintes termos: Minas
Gerais teria 40 deputados (por hipótese; eram mais).
Nosso Estado seria dividido cm 32 distritos, porque colo-
quei 20% das vagas para deputados gerais. Haveria 32
deputados distritais e 8 deputados gerais. Por que Isso.--
Porque naquele tempo os partidos tinham grandes no-
mes, e todo mundo queria votar no Mílton Campos, no
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Pedro Aleixo, no Benedito, no Capanema, rio Alkmin.
Cada distrito indicaria um candidato. A Maria, por exem-
plo, seria a candidata do primeiro distrito, o João, do
gundo, e eu, do terceiro. O Mílton Campos, o Pedro
Aleixo, o Franzen de Lima e o José Monteiro, por exem-
plo, seriam deputados gerais, votados no Estado inteiro.
Então, o eleitor dava um voto no deputado distrital e outro
no deputado geral. Isso se faria para os chefes nacionais
que não tivessem distrito, ou que fossem nomes de tal
maneira gerais que merecessem o sufrágio geral. Esses
candidatos seriam escolhidos na convenção do partido. E
mais os 32 distritais, um para cada distrito.

Não teríamos atrito. Eu até podia dizer a um amigo meu
do primeiro distrito: "Vota na Maria, que é nossa compa-
nheira da UDN lá". E ela poderia dizer: "Vota no Oscar,
do terceiro distrito, porque ele é nosso companheiro". A
distribuição seria do mesmo jeito que é hoje: na lista pro-
porcional. Como os distritos não tinham o mesmo núme-
ro de eleitores - nem podem ter nunca -' cada deputado
iria para a lista não com o total de votos, mas com a per-
centagem de votos por ele obtida no distrito. Suponha-
mos que o distrito da Maria tivesse 100 mil eleitores e
ela tivesse 49,35% dos votos e o meu distrito tivesse 110
mil eleitores e eu tivesse 49,34%. Nesse caso, a Maria ia
para a lista proporcional na minha frente. Ela teve menos
votos, mas, percentual mente, mais voto no seu distrito
do que eu no meu. E o João, 49,33%. Se o partido fizesse
três deputados, a Maria entrava em primeiro lugar; eu,
em segundo; o João, em terceiro. Quanto aos deputados
gerais, a grande vantagem é que eles seriam votados no
Estado inteiro, majoritariamente. Por exemplo, se o Míl-
ton tivesse 1.340.000 votos e o Pedro, 1.339.999, ganha-
ria o Mílton.

HA - Como seria a escolha na convenção?

OSCAR CORRÊA - Seria feita a lista dos gerais e a lista
dos distritais. Os gerais seriam votados no Estado Inteiro.
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e os distritais, na região. Qual seria a vantagem disso
Primeiro, acabaria a briga dentro do partido, porque cada
um tinha o seu distrito. Segundo, o candidato se dedica-
ria mais a seu distrito, ficava mais vinculado a ele. Isso
acabava com o arrivista, o candidato que, na última hora,
vai para a região de outro comprar voto. Se eu visse o
Paes de Almeida no meu distrito, eu já sabia que o candi-
dato do PSD ia esbaldar-se na compra de votos (descul-
pe-me, Paes de Almeida). E a noção geral. Eu achava
(jUC isso melhoraria o sistema. Além do mais, a apuração
ficava muito simples. Para o eleitor, ficava simplíssimo,
porque ele ia ter de escolher, cm cada distrito, no máxi-
mo, entre meia dúzia de candidatos a deputado federal.
Vram os do PSD, da UDN, do PTB, do PR, do PP... Para
o analfabeto, seria muito mais fácil votar. Bastava ele es-
crever a sigla do partido. A fraude seria menor; a apura-
ção, mais rápida. Ficaria muito mais barato. A compra de
votos ficaria mais difícil. Como eu, por exemplo, estaria
em contato permanente com meu eleitor, ficaria muito
difícil o candidato de outro partido comprar votos dele.

E ntão, achei que esse projeto seria o melhor que se po-
dia apresentar e o levei ao Capanema, que era o líder do
P51). Falei com ele: "Capanema, trouxe para você um
projeto". Como eu não tinha distrito, toda a vida fui vota-
do muito dispersamcnte, mas não podia ser deputado
geral, porque naquele tempo eu não tinha renome nacio-
nal, nem era besta de concorrer com Mílton, Pedro... en-
tão disse ao Capanema: "Pode até acontecer que eu, por
esse projeto, não me reeleja". Eu tinha a preocupação de
fazer um projeto que fosse o melhor para o Brasil naquela
hora. E por isso que digo que eu era o "bacharel" típico.
O Capanema correu os olhos no projeto, viu que a situa-
ção dele era parecida com a minha, que ele também po-
dia não se eleger, e disse na mesma hora: "Oscar, um
projeto que pode fazer com (1UC você não sr	R'e}el

- Ele não erit um depritdu g
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OSCAR CORRÇA - Podia ser, mas é o tal caso: entre
Benedito, Alkmin... ele possivelmente não seria eleito.
Esse projeto me pareceu muito importante, tanto q
tento reeditá-lo sempre que posso. Depois houve,
exemplo, o projeto do Sarney, que propõe o sistema ma-
joritário. Ora, o sistema não pode ser majoritário. Se você
fizer um projeto de sistema de voto distrital majoritário
no Brasil, o que vai acontecer? Suponhamos que no
Maranhão houvesse oito deputados. Se o governador do
Maranhão tiver uma bruta oposição, mas quiser ganhar a
eleição, ele poderá fazer pressão e indicar oito candida-
tos, cada um em um distrito. Se ele fizer pressão nos oito
distritos, é possível que ganhe pelo menos em cinco, seis
ou sete, ainda que a oposição seja muito forte. Por quê?
Porque o candidato dele vai ter, digamos, 40.800 votos: e
o outro, 40.500. No fim, a oposição pode ter 40% dos
votos e não fazer nenhum deputado, ou fazer um ou dois.
Quem tiver 40.000 votos ganha de quem tiver 39.999,
que não ganha nada. No sistema proporcional, não. Se
um tem 40 mil votos e o outro, 39 mil, o que tem 40 mil
ganha, vamos dizer, quatro vagas, o outro ganha três. O
sistema proporcional assegura a divisão, tanto quanto pos-
sível, cquânime, justa. já o majoritário, não. Quem ga-
nhou ganhou; quem perdeu perdeu, levou a breca.

- Esse era o proj eto do Sarnes?

OSCAR CORRA - Sim. () projeto do sistema majoriti-
rio. No meu, não. Nós íamos todos para a lista proporcio-
nal. O que ia acontecer? Vamos admitir que houvesse só
dois partidos. O PSD fazia 23, 24, 25 deputados; a UDN
fazia 16, 17, 18. No sistema majoritário, em Minas Ge-
rais, o PSD faria 40 ou 45 deputados; a UDN faria meia
dúzia, no máximo, tendo uma votação que poderia lhe
dar, no sistema proporcional, 14, 15 ou 16. Como não havia
mais candidatos gerais, porque não havia nomes nacio-
nais - essa é que é a minha tristeza -, o que eu fiz? No
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meu projeto reeditado, em vez de reservar W% das va-
gas para os deputados gerais, propus que houvesse ape-
nas deputados distritais. Então, se Minas tem hoje 53
deputados, seria dividida em 53 distritos. Cada partido
indica um candidato por distrito.

SB - O senhor apresentou esse projeto agora?

OSCAR CORRÊA - Ao Tribunal Eleitoral. A outra linha
que eles costumam apresentar é a da chapa feita pelo
partido. O partido faz urna chapa, e você vota na legen-
da. Isso é o predomínio do caciquismo. No PSD, por exem-
plo, se a chapa tivesse 53 nomes, do 1" ao 53", ou pelo
menos até ao 30", o Benedito indicaria todos. Seriam os
caciques amigos dele. Na UDN não era bem assim, por-
que o partido era mais aberto. Mesmo assim, os candida-
tos do Magalhães, do Pedro, do Mílton, se quisessem for-
çar a mão, teriam preferência. Embora eu desfrutasse de
um grande prestígio no interior do Estado, se eu não tives-
se o apadrinhamento do Magalhães, do Mílton ou do Pedro,
eu iria ficar no 30" lugar.

ll:\ - Esse projeto reforçaria o mandonismo?

OSCAR CORRA - O mandonismo partidário. Então,
continuo achando que o meu projeto é a melhor solução.
E a vantagem é que a votação é distrital. Agora, por exem-
plo, com a Loteria Esportiva, não é preciso criar um ou-
tro sistema para inforrnatizar o voto. Use a Loteria Es-
portiva. Eu tentei fazer rima experiência, quando estava
no I'ribunal Superior Eleitoral, quando a eleição em Ouro
Preto foi anulada. Eu queria que a Racimec, a empresa
que cuidava da Loteria Esportiva, adaptasse a cédula para
a eleição em Ouro Preto. Em primeiro lugar, porque se
tratava de Ouro Preto; depois, porque teria uma boa re-
percussão. Não fiz a experiência porque faltava dinheiro
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no Tribunal. Se tivesse mais 8 milhões de cruzeiros na
época, eu a teria feito. Como são poucos nomes, e todo
mundo sabe marcar o cartão da Sena ou da Loteria Es-
portiva, podia-se fazer um cartão, como o da Sena, supo-
nhamos, com dez nomes. Um: Fulano; dois: Beltrano. ()
sujeito votava, utilizando uma cédula semelhante ao vo-
lante da Sena, e botava na urna. Depois, todas as urnas
seriam levadas ao Minas Tênis Clube. Requisitavam-se
da Caixa Econômica todas as maquininhas de loteria de
Belo Horizonte, já adaptadas, da noite de sábado para
domingo, quando não há Loteria Esportiva. No domin-
go, elas já estariam adaptadas. A Racimec faria isso muito
bem. E os próprios operadores da Sena, ou da Esportiva,
colocariam a cédula na máquina e a guardariam. Ficava a
cédula na urna, tirava-se o disquete e apuravam-se OS

00)5, de maneira elementar.

HA - O senhor falou da sobrevivência do pesscdismu e
do udenismo, mesmo depois de extintos o PSD e a UD\
Na política mineira, quais foram as conseqüências disso

OSCAR CORRÊA - A conseqüência foi o enfraqueci-
mento dos partidos. O MDB só tinha uma coisa que o
unia: era o combate ao governo, à Revolução. E a Arena
nasceu mal, nasceu bichada. Porque havia o sujeito do
P51) que estava na Arena e não gostava do sujeito da
t DN que também estava lá.

1-IA - Quando o senhor acha que essas duas correntes
pararam de influenciar a vida política mineira?

OSCAR CORRÊA - Até hoje elas têm influência. Du-
rante o tempo em que houve a Arena, permaneceram ri-
gidamente. Depois, quando foram morrendo os líderes...
Ainda há grupos udenistas e pessedistas no interior que
não se unem. Hoje, porém, essa rivalidade é inexpressiva.
Acredito que há urnas três eleições isso já não existisse.
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SB - O senhor foi deputado estadual cm duas legislaturas
e deputado federal em três. Poderia fazer um paralelo
catre sua atuação na Assembléia Legislativa e na Câma-
ra dos Deputados?

OSCAR CORRÊA - Acho que não há muita distinção a
fazer. Toda a vida, fui um deputado atuante em Plenário
e cm comissão. Eu me dedicava exclusivamente a isso.
Tinha uma advocaciazinha, meus clientes eram meus elei-
tores. Dizia minha mulher que, se não fosse a clientela
de eleitores, até que dava para eu viver. /risosJ Eu tinha
que pagar as custas das causas que defendia. Fazia três
coisas: trabalhava em Plenário, em comissão e no interi-
or. Fazia isso sistematicamente, não descansava um mi-
nuto. Nunca tive desilusão com o mandato. Sempre esti-
ve compenetrado dos meus deveres de representante do
povo. 'Toda a vida mantive contato com o eleitor. E claro
que no âmbito federal o enfoque dos problemas era ou-
tro. \ao podia ficar cuidando sá de problemas de \linas.

S1 - esse período em que o seu hor foi depLitado,
111-1111 fato o marcou de forma especial?

)SCAR CORRÊA - Sempre fui muito bC111 tratado. Os
colegas me davam o maior apreço. Sempre recebia consi-
deração, principalmente dos mais velhos, que me rece-
beram como um igual. Quando fui para a Câmara, com 34
anos, fui recebido por todos como um deles, tanto que
entrei logo no seu convívio. O Bilac e o Baleeiro eram
professores, e eu também era professor. Eles eram depu-
tados, e eu também era deputado. Todos me receberam
como alguém que estava chegando e tinha se atrasado
um pouco. Nunca disputei cargo. Sempre fui indicado pela
bancada. Por exemplo: quando fui presidente da Comis-
são de Redação, tanto na esfera estadual como na fede-
ral, quando participei da Comissão do São Francisco...

Quando fui convidado a participar da comissão que ria
criar a Rádio do Congresso Nacional, qmem me indicou
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foi o \lazzilli. Um era indicado pelo Senado, e outro, pela
Câmara. O Mazzilli me disse: "Oscar, sabe por que eu o
indiquei? Precisamos de um sujeito que cumpra o dever
e seja chato. Eu sei que, se você entrar lá, não vai acon-
tecer nada de mais. Qualquer coisa que aconteça, você
vai dar a bronca. De modo que vou nomear você porque
você é chato". Eu era um udenista propriamente dito,

/ risos] como dizia o Biazinho, o sujeito que acha que tem
que cumprir o dever à risca.

SB - O senhor nos falou que teve uma atuação agressiva
como deputado, o que é confirmado pela sua vinculação
à "Banda de Música", grupo que fazia oposição intransi-
gente ao governo jK. Em que pu ucípios o senhor ftisej-
va o seu julgamento político?

OSCAR CORRÊA - Princípios de ordem moral e pohu-
eu. Eu achava que moralmente eles estavam mal. >ão
tinham autoridade moral para falar. .Juscelino, por exem-
plo. As coisas que eles faziam tinham muito mais o obje-
tivo de atrair popularidade do que de defender o interes-
se comum. Eu fazia deles um mau juízo. Aliás - Deus me
perdoe -, continuo fazendo mau juízo deles. Acho que o
Juscelino, quando fazia aquelas barretadas, estava, por
dentro, dando gargalhada: "Esses idiotas estão acreditan-
do que eu estou falando o que eu penso..." Acho que o
Juscelino prestoti ao Brasil um serviço e inúmeros
desserviços. O que ele fez de bom foi chamar a atenção
para o problema do desenvolvimento. Quanto ao mais,
tudo o que ele fez,	mim, estava errado.

- E os valores que o senhor tinha nessa época?

OSCAR CORRÊA - Eram valores de ordem moral. C)
que é um político? E tini que age parti o bem
coniuin, objetivando a sal\ação da pátria, o benefício do
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povo, ainda que com sacrifício particular. E eu sempre fui
um sacrificado. Sempre me elegi fazendo dívidas e traba-
lhando o tempo todo do mandato para pagar as dívidas de
campanha. Não recebia um tostão, a não ser, evidente-
mente, as cédulas que o Erasmo fazia para mim cm
Jacutinga. As vezes eu ia para uma cidade, e alguém man-
dava encher o tanque do meu jipe de gasolina. O sujeito
sabia que o dinheiro era pouco. Nunca tive chofer, nunca
andei na estrada com alguém. Sempre sozinho. Por quê?
Porque eu achava que, se tinha me dedicado a isso, tinha
(pie fazer isso, e bem, com todas as forcas da alma.

18 CÁ P Í T L LO

1 IA - \amos falar de sua indicação 11rr1 ministro do Su-
premo Tribunal Federal cm 1982. O jornalista Jânio de
lrcitas, da Fo//i'i de S. &11110m, afirma que em duas oca-
siões o senhor foi indicado para ministro do Supremo e
lue o seu nome foi barrado. Na primeira vez, pelo ex-
\linistro Golbery do Couto e Silva. Na segunda, pelo ex-
Ministro Otávio Medeiros. Golbery o considerava adver-
súrio político em Minas. Otávio Medeiros fez isso devido
a um embate com o senhor, quando ele, exercendo as
unções de comandante do CPOR, em Belo Horizonte.

(j ucria manter incomunicável um preso defendido pelo
)enhor. Essas informações procedein.

OSCAR CORRÊA - Estou sabendo disso agora. A ver-
dade é que o Golberv era contra nós. Eu sabia que dificil-
mente ele acolheria a minha indicação. Também não sei
até que ponto minha indicação foi levada até ele. A histó-
ia de minha nomeação para o Supremo é uma das coisas

mais engraçadas do mundo. Eu não pensava em ser mi-
nistro do Supremo, embora o Adauto, o Baleeiro, o 'l'ri-
guciro e o Bilac fossem ministros do Supremo. Só faltava
o Afonso Arinos, que se queixou no fim da vida de que
essa foi a única coisa ririe ele riois ser e não foi. Fo não
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achava que à altura do Supremo Tribunal. Achava
que os companheiros eram muito competentes, tinham
muito mais experiência do que eu. Embora eu estivesse
estudando muito e tivesse em algumas áreas competên-
cia igual à deles, ou até mesmo superior, em outras áreas
eu achava que eles eram superiores a mim. Nunca pensei
nisso como um objetivo. Até que um dia o Ibrahirn Sued
publica urna nota no jornal: "O Sr. Oscar Corrêa é o can-
didato do governador Aureliano Chaves para m insto do
Supremo lYil)Liflal Federal".

SB - Quando?

OSCAR CORRA - Deve ter sido na época do Golhcrv,
quando o Jânio de Freitas fez essa referência. Pensei:
será que o Aureliano me indicou? A Diva falou assim:
"Oscar, você devia procurar o Aureli'ano para dizer a e
que não está sabendo de nada disso. Você não falou na
com ele, não lhe pediu nada..." Então, fui falar com
Aureliano e lhe disse: "Saiu essa notícia no jornal..." 1
me disse: "Eu também não sei disso. Aliás, você, possi-
velmente, não aceitaria, não é? Você tem uma advocacia
no Rio de janeiro..." Falei: "Não. Tenho boa advocacia
no Rio de janeiro, mas não se pede para ser ministro do
Supremo, nem se recusa o cargo. Se eu for nomeado, acei-
to". Ele disse: "Ah, então vou ver". E possível, então,
que o Aureliano tenha feito urna sondagem e tenha en-
contrado a barreira do Golbery.

Aí, quando surgiu a vaga do Baleeiro, meu nome apare-
ceu no jornal. Então, o Armando Falcão me pediu que
lhe enviasse meu currículo. Enviei-o, mas não deu em
nada, tirei isso da cabeça. Não fui pleitear o cargo, fui
levar o currículo que me pediram. Quando foi aberta a
vaga do Cunha Peixoto, meu nome surgiu de novo,
com alguma intensidade, mas não tornei nenhuma provi-
dência. Numa conversa, o Bilac me perguntou: "Como
d? Você aceita?" Falei: "Aceito, Bilac. Ainda mais porque
você, o Adauro, o baleeiro, o 'l'rigueiro, o Prado Kellv.
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têm sido os meus líderes, os meus companheiros. Para
mim, é uma grande honra participar do Supremo, além do
mais porque se trata da melhor instituição deste país. E
uma casa da maior dignidade, é o cargo mais importante
da República, no mesmo nível do cargo de presidente da
República".

JÁ falei sobre o episódio referente ao Otávio Medeiros e
ao filho do Dnar Mendes? Quando o filho do Dnar Men-
des foi preso em Belo Horizonte, o Dnar me pediu pari
eu ser o advogado dele.

- Ele foi preso por quê

OSCAR CORRÊA - Foi acusado de ser subversivo, no
período da Revolução. Foi preso e levado para o CPOR.
O comandante era o Medeiros. Eu cheguei lá e lhe disse:
"Comandante, sou advogado do preso Raimundo Men-
des". Ele disse: "O senhor tem carteira?" "Sim, senhor".
Mostrei a carteira de advogado. "O senhor quer falar com
ele?" "Sim, senhor. E um direito do advogado falar com
o preso". Houve mais urna outra referência qualquer, eu
no me lembro, mas tudo em tom muito seco. Tanto de lá
como de cá. Ele então falou para um tenente: "Leva o
doutor até o preso". O tenente chegou lá e ficou parado.
Falei: "Retire-se. Tenho o direito de falar com meu cli-
ente em particular". Ele falou: "Sei disso, porque sou
estudante de Direito". "Se sabe, é mais um motivo..."
/ iisosJ Foi uma conversa nesse tom. Não sei se o Otávio
Medeiros vetou meu nome para o Supremo. Acredito que,
depois, o Bilac tenha falado com o Leitão de Abreu. Aí,
já no governo Figueiredo. O Leitão de Abreu era o chefe
do Gabinete Civil. Não sei qual motivo teria levado o
Medeiros a vetar meu nome. Acredito que o Golherv não
ti\ esse interesse nj ininh nomeacio.

5h - Por r1riê?
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OSCAR CORRÊA - Porque ele era ligado à ala pessedista
mineira, ao Guilhcrrnino. O Golberv era pessedista mi-
neiro. Queria nomear o Guilhermino ou outro pessedista
para ser o governador de Minas que ia substituir o Rondou,
mas não o Aurelíano. O Rondon foi quem "segurou as
pontas". O Bilac deve ter dado um depoimento ao Lei-
tão de Abreu, que deve ter ouvido outros depoimentos,
até do próprio Magalhães Pinto, que nessa época tinha
muito contato com ele. Sei disso porque o NIagalhác
depois me ligou dizendo: "Oscar, o Supremo não é a
não. Cuidado!" Acredito que o Prado Kelly, que é meu
amigo, sabendo que o meu nome estava sendo cogitado,
tenha falado qualquer coisa com o Figueiredo ou com o
Délio jardim de Matos, que era amigo fraternal do
Figueiredo e dele. Estranhamente, quando houve a pos-
sibilidade de eu ser nomeado no lugar do Cunha Peixoro.
recebi um telefonema de uma figura conhecida, Pa
Maluf. Ele me disse: "Professor, quero lhe dizer o
guinte: estou vindo do Palácio e acabo de ter uma c
versa lá"...

- File era governador nessa époCa

OSCAR CORRÊA - Era o governador de São Paulo. E
me disse: "Fui pleitear o cargo no Supremo Tribunal para
São Paulo e quero lhe dizer que esta vaga possivelmente
não será sua, mas o senhor está muito bem visto lá". Foi
quando indicaram o Buzaid para a vaga do Cunha Peixo-
to. Aí minha mulher falou: "Você não vai mais ser nome-
ado". Eu falei: "Minha filha, você está enganada. Vaga
no Supremo não é vinculada ao Estado. O presidente es-
colhe quem ele quiser, desde que seja um jurista notável.
Não posso dizer que sou, mas, de qualquer maneira, o
meu nome está sendo lembrado." Então fiz blague: "Ha-
via um político brasileiro que dizia: sendo brasileiro e ten-
do mais de 35 anos, o notável saber jurídico o decreto de
nomeação dá". /riso.rJ Quando houve a vaga do Clóvis
Ramalhete, recebi um telefonema, aqui em casa, do Leitão
de Abreu, me convidando.
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1 IA - Quando falamos das cassações promovidas pelo mo-
virnento de 64, o senhor disse que Wilson Chaves, que
trabalhou com o senhor na Secretaria de Estado da Edu-
cação, fazia parte da Comissão Central de Propaganda. O
senhor poderia falar sobre essa comissão e sobre outras
comissões que prepararam o movimento de 1964?

OSCAR CORRÊA - Não, porque essa comissão atuou
durante o movimento. Ela não foi preparatória. O movi-
mento não teve comissão preparatória. Como já salien-
tei, houve uma reunião de forças, não como reunião pre-
meditada, mas como aglutinação. Vieram forças de todos
is lados, que combinaram que não era possível continuar
o estado de coisas criado por João Goulart. Havia gente
de todo tipo. Por exemplo: um integralista corno o Abel
Rafael Pinto e eu, que toda a vida f ui contra o
o regra] is 111 0.

1 IA - \ Ias não havia uns grupos que se organizaram?

OSCAR CORRÊA - Havia em Minas Gerais um grupo
do qual CLI não participava, porque estava cm Brasília.
lra um núcleo da Revolução, que em princípio era cons-
tituído pelo Gabriel Rernardes, pelo Vilar, pelo Noronha
(;tiarLu!.

1 
IA 

- \o campo político ou no ciupi'csarial?

OSCAR CORRÊA - No campo empresarial. No campo
político era o Magalhães, que não era a favor da Revolu-
ção e mudou de lado, de repente. Foi ele quem fez toda
a organização, por influência, talvez, do José Geraldo de
Oliveira, que foi, na minha opinião, quem mais contri-
buiu para a Revolução. Em Belo Horizonte ficavam o
Pieruccetti, o Roberto Resende, os outros amigos do
\Iagalhães, o pessoal que tinha ligação com ele. Eu fica-
va na Câmara, em Brasília, no combate ao .Jango. ELI não
era mais líder da 11 )\, e o nicu relacionamento com o
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Magalhães já não era dos melhores. Eu não era, vamos
dizer assim, ouvido nem cheirado, portanto não posso dar
notícia. O Afonso Arinos, o Alkmin, o Pieruccetri, o José
Monteiro e outros faziam parte do grupo que estava dis-
posto a representar a Revolução, caso houvesse a neces-
sidade de se criar umgoNerno para sustenrar um debate,
umi 1titi armuda...

HA - Então foi uma coisa mais orgafli'/a(LV

OSCAR CORRÊA - Sim, mas foi organizada pelo Maga-
lhães. Seria, vamos dizer, o governo de Mmas represen-
tando a República, no caso de um pedido de ajuda, por
exemplo, aos Estados Unidos, que não chegou a ha ci.
Fala-se muito que a embaixada... a tropa... a esquad
americana.., a esquadra americana não estava sabendo
nada disso! O Lincoln Gordon, evidentemente, era a
vor da Revolução, contra o Jango, mas não havia nenhi
movimento. Esse movimento só teria atuação se, falhan-
do os esforços para a solução do problema internamente,
fosse preciso recorrer à luta armada e buscar reforços
militares.

lIA - Mílton Campos também chegou a fazer parte do
grupo?

OSCAR CORRÊA - O Mílton Campos, o Alkmin, o
SOfl Chaves...

lIA - Engraça(_Io: o Alkmi n junto com o lagalhães...

OSCAR CORRÊA - Mas isso ocorreu exatamente por-
que o Magalhães queria mostrar que esse movimento não
era partidário, era um movimento nacional contra o jango.
Foi por isso que ele convidou o Afonso Arinos, que esta-
va no Rio de Janeiro, o AIlmin, que era do PSI)...
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HA - E as ligações do movimento com outros Estados?
São Paulo, Rio...

OSCAR CORRÊA - Não chegou  haver ligações, não
houve necessidade, porque o jango fugiu, entregou os
pontos logo.

HA - Não havia uma conversação entre grupos de diver-
sos Estados prevendo, talvez, uma reação?

OSCAR CORRÊA - Esse é o tipo de história que devia
ter sido contada pelo Nlagalhães Pinto. Só ele saberia
contá-la. Esperava-se que o jango reagisse, falava-se que
ele tinha força. Assis Brasil era o chefe do Gabinete Mili-
tar. Falava-se no tripé militar. Acho que eram três pés,
mas as três pernas estavam quebradas, de modo que ele
caiu mediatamente.

1 I - Como se articulou o grupo do Vilar em Minas antes
do movimento? Como foi a organização entre os empre-
sários,

OSCAR CORRA - Tenho a impressão de que eles es-
tavam se ligando a empresários para a manutenção da luta,
se fosse preciso. Mas, que eu saiba, não chegou a haver
nada de mais importante.

O'!' - A hipótese que entao estava se configurando, com
fins militares e estratégicos, era a de que Minas se decla-
raria república e pediria apoio internacional...

OSCAR CORRÊA - Para derrotar o jango. O problema
era o seguinte: o Ademar° 4 devia ficar do nosso lado,
mas o perigo era o Rio Grande do Sul, por causa do Ge-
neral Machado Lopes e não sei mais quem, e, lá em cima,
Pernambuco, com o Arracs. Isso, no caso de haver neces-
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sidade de uma luta a rinada. de \ 1 ina ter que sustentar
essa luta armada.

01' No Rio Grande do Sul, o governador não era mais
o Brizola, era o lido Meneghetti...

OSCAR CORRÊA - De qualquer forma, o perigo era o
Rio Grande do Sul e Pernambuco, com Miguel Arraes.

01 - ; (uás, talvei.

OSCAR CORRÊA -Não, porque a participação de Goiás
seria neutralizada facilmente. Goiás tinha pouca tropa.
problema era São Paulo, com o Krtiel. Ficava

O 1 - Mas o kruel se declarou solidário, no primeiro dia...

OSCAR CORRÊA - O Rio Grande do Sul era perigoso
por causa do jango, e Pernambuco, por causa do Arraes.
No mais...

OT - Vocês trabalhavam com a hipótese de ficarem mili-
tarmente minoritários no começo...

OSCAR CORRÊA - Vocês não, eu não trabalhava com
nenhuma hipótese, porque a essa altura eu estava abso-
lutamente inocente. Foi o Magalhães Pinto quem traba-
lhou com essas hipóteses.

HA - Sobre o desentendimento entre o Presidente Cas-
telo Branco e o presidente da Câmara, Adauto Lúcio
Cardoso. O senhor poderia falar sobre a causa e os des-
dobramentos desse episódio-
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OSCAR CORRÊA - O Adauto achou que o presidente
lhe havia prometido não cassar mais nenhum deputado
na Câmara, não mexer mais na constituição da Câmara. E
depois o presidente cassou outros deputados, entre eles
o Francisco julião. Então o Adauto reagiu, disse que não
admitia a cassação e deu a palavra aos cassados na tribu-
na para se explicarem, se defenderem. O Castelo Branco
achou ruim. O AdaLito era muito "entestado", o Castelo
Branco também; eram dois "entestados", dois "narigu-
dos", que não podiam se cheirar, embora fossem muito
amigos. O certo é que houve o fechamento do Congres-
so, feito pelo General Carlos de N'leira Matos, com quem
conversei outro dia. Ele dá urna versão um pouco dife-
ente desse episódio, que é de 1964.

1 )iz ele cine recebeu ordem do Castelo Branco para cer-
car o Congresso, exigir a identificação dos deputados
prender os cassados que saíssem de lá. Ele diz que a birra
rio Adauto surgiu exatamente daí. O Adauto, para mos-
trar que não obedecia à ordem, disse: "Não me identifico
cm hipótese alguma. \ou sair do Plenário e vou ser pre-
so, porque eu não me identifico". O N'leira Matos estava
um pouco atrás, a certa distância, e na frente estava um
coronel, quando o Adauto veio caminhando no meio de
rim bloco de deputados. O coronel disse: "Identifiquem-
se!" O Adauto disse: "Eu não me identifico!" Aí o NIeira
Matos disse: "Ele não precisa se identificar. Eu o conhe-
ço. E o Deputado Adauto Cardoso". Dizem que o Adauto
ficou urna onça. /r!sosJ Depois, o presidente exigiu ciuc o
Adauto aceitasse ocupar uma vaga no Supremo Tribunal.
Quis dar uma demonstração de apreço. O Adauto era uma
das melhores figuras do mundo. E era o tipo do "cavalei-
ro andante", o sujeito (i Lie encontra o moinho de \ elito e
o enfrenta, o Ouixotc.

LIA - A propósito, entre os memi)ros da 'Banda de Músi-
ca" da I 1)N que foram para o Supremo, o senhor foi o
quarto, não? Adauto Lúcio Cardoso, Bilac Pinto, Aliornar
Baleeiro... .Aliás, cm sinal de protesto contra o A1-2, Pedro
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Aleixo, Adauto Lúcio Cardoso e Mílton Campos recusa-
ram as cadeiras do Supremo Tribunal Federal. No lugar
deles foram indicados Aliomar Baleeiro, Prado Kellv e
Osvaldo Trigueiro. O senhor se lembra (lesse episódio da
r cc Lisa?

OSCAR CORRÊA - Quem foi convidado, nessa época,
para ser ministro do Supremo foi o Mílton, que tCCU5OLI o
convite, dizendo: "Como vou admitir ser ministro do Su-
premo no momento em que concordo, corno ministro da
justiça, em aumentar o número de vagas? Fica parecen-
do que concordei para poder entrar. Então ci	ia-

l:Li C	1	 :	.iLC	 (IE	(

lIA - O senhor acha que nio houve intençuo de fazer LH

protesto contra o AI-2, que cassou os partidos?

OSCAR CORRÊA - Não, não há nenhuma ligação com
isso. Quem mais protestou contra o AI-2 fui eu. Contra o
AI -1 protestou o Bit au.

1-IA - O senhor disse que recebeu um telefonema do
Ministro Leitão de Abreu, que o convidou para ocupar a
vaga do Ministro Clóvis Ramalhete...

OSCAR CORRIA - No dia 23 de março de 1952.

HA - Como eram suas relações com Leitão de Abreu?

OSCAR CORRÊA - Eu pouco me relacionava com ele.
Tenho a impressão de que o Leitão de Abreu se lembrou
do meu nome por influência do Bilac, do Prado Kell y e
do Magalhães Pinto. E verdade que os jornais já falavam
muito no meu nome. Com isso, o Leitão deve ter sugeri-
do meu nome ao presidente, que deve ter recebido a sri-
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gcstao com certa tranqüilidade,lidadc, porc LIc' eu tinha sido com-
panheiro do pai dele, E LiClides Figuciredo, na E l)\.

- O senhor tinha algum relacionamento com o Presi-
dente Figueiredo?

OSCAR CORRÊA - O meu relacionamento com ele era
'longinqüinqüíssimo", como diria o jô Soares. Só de cum-
primento: "Boa tarde", "bom dia".

11A - E o cine significou para o senhor essa nomeação

OSCAR CORRÊA - Julgo que foi o grande ato da minha
vicia. Acho qtie a coisa mais importante que pode aconte-
cer a um cidadão brasileiro é ser nomeado ministro do
Supremo Tribunal Federal, porque não só é a mais alta
corte da República, como também é urna casa de respei-
tabilidade acima de dúvidas. Costumo dizer que toda vez
cicie o Supremo decide uma questão, ainda quando você
ache que ele errou, erre com ele que você acaba acertan-
cio. Penso que não há nada mais nobre neste país do que
ser ministro do Supremo Tribuna! Federal. E mais do que
ser presidente da República, porque você não depende
de ninguém. No momento em que você é nomeado - o
que acontece até os 70 anos -, você é absolutamente
independente, não fica preso ao poder nomeante. Você
não está sujeito a nenhuma peia, a não ser a da lei e da
Constituição, que você mesmo interpreta. Ainda há essa
vantagem. Você julga o presidente da República, os mi-
nistros de Estado, os deputados, você julga a Nação!

1 l:\ - O jornal O I;S/dil() /c A. l,ii/o destaca o grande
número de personalidades presentes em sua posse, no
dia 26 de abril de 1982, tais como Eliseu Resende, que
era ministro dos 'Transportes; Francelino Pereira, que era
governador Paulo NI ai uf, Leitão  de Abreu, Camilo
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lia, l'ancredo Neves e Nélson Carneiro. O senhor
esperava encontrar em sua posse essas pessoas, até mes-

e\-adversários políticos?

OSCAR CORRÊA - Aconteceu na minha nomeação um
fato muito engraçado. Quando fui indicado, o então Se-
nador Tancredo Neves, que era meu adversário figadal,
pediu ao presidente do Senado que o indicasse para ser o
relator da mensagem. Tenho um cartão dele encaminhan-
do a cópia do parecer. E o Senador Paulo Brossard, que
era do PMDB, que estava nos Estados Unidos, mandou
uma carta dizendo que, embora estivesse ausente e o voto
fosse secreto, fazia questão de declarar o voto a favor.
Houve um voto contra, que eu sei de quem foi. Fiquei
sabendo muito tempo depois. Isso não tem importância
nenhuma, é até bom que tenha havido. Esse fato me foi
relatado da seguinte maneira: o Luís Viana, que era mui-
to meu amigo, e era um dos senadores pela Bahia e até
meio aparentado com a família da Diva, me telefonou
para dar a notícia. Ele disse: "Oscar, você foi aprovado
por 37 votos a um. E vou dizer a você: o voto contra foi
meu! [risos] Estou dizendo isso para você não ficar pen-
sando quem foi". Depois, fiquei sabendo que, na verda-
de, esse voto contra fora dado por rim senador que fizera
a seguinte declaração: "Votarei contra todas as mensa-
gens do governo. Todas".

- Então não foi nada pessoal?

OSCAR CORRÊA- Nada pessoal. Minha escolha foi urna
grande honra para mim. O Tancredo foi o relator, houve
declarações de votos como a de Paulo Brossard. Fui re-
cebido no Supremo com um carinho inacrediCvel.

01' - Por que o senhor acha que o Senador 'l?incredo
Neves fez i ues0o de ser o relator?
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OSCAR CORRÊA - Exatamente para mostrar que, aci-
ma das nossas querelas pessoais, ele tinha apreço por mim,
gostava de mim, e sabia que eu gostava dele. Quando ele
foi escolhido para ser presidente da República, foi visitar
o Supremo, abraçou os ministros, me abraçou e disse: "Os-
car, quem haveria de dizer, há quarenta e tantos anos,
que eu seria presidente da República e você ministro do
Supremo!" Foi muito cordial. Dias depois morreu. Fiquei
profu odamente chocado.

NA - Em 1989, a revista Isto I afirma que um procura-
dor militar foi afastado das suas funções pelo Superior
Tribunal Militar por tentar reabrir o "Caso Riocentro"58.
E o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o recurso
impetrado pelo procurador, determinou que ele fosse re-
integrado ao trabalho. O Superior Tribunal Militar recu-
sou-se a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal.
O senhor se lembra desse episódio?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de que um procura-
dor da Justiça Militar, do Superior Tribunal Militar, foi
impugnado e parece que até destituído do cargo. O Tri-
bLinal Militar mandou o pedido de extinção do cargo para
o Figueiredo. Este o mandou para o Congresso, que ex-
tinguiu o cargo. O procurador então entrou com um man-
dado de segurança no Supremo. O Supremo viu que ele
tinha razão, confirmou-o no cargo, anulou a lei, anulou a
decisão do Superior Tribunal Militar e determinou que
este o reintegrasse. Nessa hora, o Superior Tribunal Mili-
tar assoalhou que não o reintegraria. Então, recebeu o
recado, que foi dado ao Presidente João Figueiredo, de
que ou ele reintegrava o procurador ou seria posto em
disponibilidade pelo Supremo Tribunal Federal. O
Figueiredo disse que garantia a determinação do Supre-
mo, e o Superior Tribunal Militar reintegrou o procura-
dor. Isso foi tranqüilo. Ninguém fez bravata, ninguém fi-
cou sabendo de nada, apenas o Supremo tomou uma de-
liberação, e o Superior Tribunal Militar acabou cumprin-
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Conheço, sobretudo, os movimentos fri
pelos jornais que recebem dinheiro,

pois 99,999% deles recebem dinheiro
para todas as campanhas,

até para as boas. As vezes, não recebem
para as más, fazem de graça.
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do-a. () Figueiredo, aliás, foi exemplar, porque disse que
a decisão do Supremo seria acatada. Isso aconteceu natu-
ralmente. O Supremo comunicou ao presidente da Repú-
blica que a lei era inconstitucional, e, declarada a
inconstitucionalidade da lei, ficou declarada a invalidade
do ato que aposentara o procurador.

HA - E a repercussão desse caso flOS meios militares, no
governo?

OSCAR CORRÊA - Não houve repercussão, porque nin-
guérn tinha interesse. O Tribunal não tinha interesse em
dizer que ia reagir e não pôde reagir. O Supremo também
não tinha interesse. A grande vantagem do Supremo, da
qual o pessoal se esquece, é que ele sabe a força que
tem. Por isso, não precisa blasonar dessa força. Você nun-
ca viu ninguém do Supremo 'tribunal dizer: "Vou fazer,
vou acontecer". O Supremo não fala nada. Não dá entre-
ista, não briga. Xingam o Supremo. Ele não reage. Da

mesma maneira, às vezes, o pai não reage quando o filho,
menino pequeno, briga com ele. O pai não pode dar ouvi-
dos a urna provocação do filho, dar nele urna surra e deixá-
lo mole, porque ele sabe que, no fim, quem vai ter que
cuidar do menino, exemplá-lo, dar-lhe educação, é ele.

O Supremo sabe que tudo, no fim, acaba sendo julgado
por ele. Em toda briga que há no Brasil, entre Minas e
São Paulo, entre Minas e a União, entre a União e o Rio
Grande, entre São Paulo e o Tribunal Militar.., é o Supre-
mo Tribunal que decide. Então, ele não pode se meter
em briga, nem pode tornar partido, porque tem que dar a
decisão final. 'Ibm de ser sempre 1jiswspc1to para poder
dar a decisão final.

O'l' \las o acatamentou da decisao do Supucmo pelo
Superior Tribunal Militar tem Lutil significado histórico
também...
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OSCAR CORRÊA 1m um significado histórico muito
grande. Apenas quero dizer que são os historiadores que
estabelecem esse significado histórico, e nau o Sripreino.

O'I' - Houve um momento em que os militares sabiam
que tinham mais força do que o Supremo para decidir...

OSCAR CORRÊA - Pensavam que tinham! Vou dizei-
mais ainda. Já no governo Geisel e em virtude dos acon-
tecimentos de Goiás, em 1984, o Senador Henrique An-
tônio Santillo foi impedido, pela Guarnição Mista Policial
Militar, de se dirigir ao Distrito Federal. Seus advogados
requereram habeos-coipus ao Supremo Tribunal, que lhe
concedeu imediatamente salvo-cond iito. asseíqitando-1 he
a liberdade de ir e vir

Então, costumo dizer que o Supremo iúi0 pode l'iea e»-
tando por aí as vezes em que ele votou contra o presi-
dente da República. Não há nenhum interesse nisso. Fui
eu, por exemplo, que dei o primeiro voto contra o Presi-
dente João Figueiredo em matéria de desapropriação de
empresa rural. Desapropriaram uma empresa como se
fosse latifúndio improdutivo. O Figueiredo havia me no-
meado ministro. Verifiquei que a empresa tinha cadastro
de empresa rural e era registrada como tal no mera. Cm
cedi o mandado de segurança a ela, e o presidente tom
sem efeito a desapropriação. Por quê? Porque não teu
nada com isso. No momento em que sou nomeado mie
tro do Supremo Tribunal, me desvinculo do nomcanrL,
que é o presidente da República. Vou julgar de acordo
com a lei e a minha consciência, só! Depois do caso do
toão Figueiredo, virá um caso de outro presidente, de
um adversário meu, de um amigo meu. Tenho que ter
uma linha que seja uniforme para o amigo, o inimigo, o
adversário.

Por exemplo, eu tinha um inimigo. Brigou comigo, bri-
griei COM ele, ele saiu perdendo, porque entrei em uízo
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e ganhei dele tudo o (ILIC queria. Tempos depois, estou
no Supremo, chega uma demanda em que ele era o recor-
rente. Eu fui sorteado relator. Levei o processo para casa
e o examinei, com a seguinte deliberação: se eu puder
dar o voto a favor dele, eu julgo; se não puder, eu me
declaro impedido. Ele deve ter ficado apavorado. /risosJ
'Como? Oscar Corrêa, meu inimigo, relator do proces-
so?" Ganhou. Tinha razão. Se, por acaso, eu verificasse
(l UC ele não tinha razão, eu não podia dar o voto, senão
iam dizer amanhã que era perseguição.

Quando o Fernando ColIor de Melo, governador de
Alagoas, começou a provocar o Supremo... vocês se lem-
bram? Como meu anjo da guarda desde logo não combi-
noLi com o dele, quis, imediatamente, dar-lhe um "chega
pra lá". Houve um pedido dele no Supremo. Pedi Lima
ieLinião do Supremo, que chegouà seguinte conclusão:
- 0 Supremo não vai tomar nenhuma deliberação a res-
peito". O Supremo não se precipita, não tem raiva, não
se vinga. Ele não pode se vingar, pois ele é, vamos dizei-,
o "Pai Eterno". O que o Supremo Tribunal fizer no Brasil
está feito, não há jeito de consertar, não há ninguém para
consertar. Exatamente por isso, o sujeito, quando entra
para o Supremo, tem que se armar de serenidade. Eu,
(IUC toda a vida fui áspero, obstinado, brigão, intransigen-
te, quando cheguei lá fiquei manso, humilde, modesto,
discreto, não briguei, não alterei a voz, aparteava
excepcional] ssirnamente. E quem me conhecia sabia como
eu era: "Peço a palavra". "Não apoiado". Irisosi Por que
mudei meti modo de ser? Porque o Supremo é outra coi-
sa, é uma casa disciplinadora.

HA - Em 1984, o senhor era ministro do Supremo '1 'ri b ti-
na! Federal. Houve uma grande mobilização em prol da
eleições diretas i''' presidente da República. Corno o
senhor \ ju esse mo inento

O( ,\R (() RR L\ - (oin multa tranqüilidade. À5 Ve/es,
os jornalistas ficam com raiva de mim, porque sou ex-
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cessivamente cônscio das minhas opiniões e dificilmente
mudo de idéia. Costumo dizer que, depois de mc
encanzinir numa idéia, é preciso muita força para eu
mudar de opinião. Sempre fui a favor de eleição direta,
voto secreto, partido político decente, fidelidade parti-
dária, cassação de mandato de infiel, tudo isso. Então, eu
não tinha dúvidas quanto à eleição direta. Apenas eu não
podia... E aquela história: o que podíamos fazer quando o
controle da situação estava nas mãos do poder militar,
que queria colégio eleitoral? Não se podia fazer nada.

HA - Houve uma grande mobilização em todos os Estados.
O senhor chegou a acreditar na aprovação da Emenda Dante
de Oliveira, que resrahelecii as eleições diretas?

OSCAR CO l RA - Conheço iii iii tu esses movimentos.
Conheço, sobretudo, os movimentos feitos pelos jornais
que recebem dinheiro, pois 99,999% deles recebem di-
nheiro para todas as campanhas, até para as boas. As e-
zes, não recebem para as más, fazem de graça. Minha
noção de imprensa no Brasil está muito alterada de 19)()
para cá, depois da eleição disputada pelo Oscar Júnii
Eu sabia que, embora o povo quisesse eleição direta,
ria muito difícil que os deputados deixassem de ceder
pressões a que estavam submetidos pelo governo. 1
vocação do deputado é manter o status quo. Ele não q
modificar o sistema em que está. Por exemplo: fala
agora em modificar a legislação eleitoral. Acho muito
fícil. O deputado não quer alterar a legislação que vigora-
\a na época em que ele se elegeu.

O1' - Hoje fala-se que Taneredo Neves participou da
campanha das diretas, já tendo feito, contudo, articula-
ções para vencer a eleição no Colégio Eleitoral...

OSCAR C0RR1A - Ele sabia que as diretas não pas-
sariam...
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O!	() 5C1ih()í sabia disso tainbéni

OSCAR CORRÊA - ão sabia, mesmo porque, nessa
época, não tinha nenhum contato político, além do con-
tato corri Oscar júnior.

() 1	Mas o senhor sempre foi bem-informado pol rica-
mente...

()S(AIZ CRRA - \ Ias eu estava no SLiprcmo. Quan-
do se vai para o Supremo, só se recebe informação muito
restrita, de meia dúzia de amigos, com quem se pode con-
versar tranqüilamente. Você só pode conversar com as
pessoas da sua intimidade absoluta, para não parecer que
está querendo exercer atividade política. Mas o Tancredo,
que era um homem esperto, sabido, fina flor da esperteza
nacional, sabia que não era fácil.

O 1 - t T lisses Guimarães sabia também?

OSCAR CORRÊA - Sabia, porque o Ulisses era da mes-
ma grei. Ele era o pcssedista típico de São Paulo. O
l'ancrcdo era o pessedista de Minas. Cada um no seti es-
tilo. Evidentemente CI UC o Tancredo era o típico minei-
ro, enquanto o outro era o típico paulista, que faz as coi-
sas mais para aparecei. ( ) l isses era mais ousado.

1 I - Qual a avaliação que o senhor faz do desfecho cles-
se movimento pelas diretas? Houve a disputa entre \Ialrif
e '[ancredo Neves no Colégio Eleitoral. O senhor acoin-
panhoni o desenrolar (lesses aconteci inen tos?

OS( AR C0RRL\ - Acho que esse desfecho foi bom,
de certa maneira, porque se cumpriu a lei, e a conseqü-
ência foi que, com a vitória do 'Thncredo, acabou de vez



o Colégio Eleitoral, vindo em seguida a eleição direta
em todos os níveis. Agora, a respeito desse problema do
Maluf, eu gostaria de dar um depoimento. Quando hou-
ve a disputa entre ele e Tancredo no Colégio Eleitoral,
houve a célebre consulta do Gerardo Renaul t i ao Tri-
bunal Superior Eleitoral a respeito de fidelidade partida-
ria, consulta esta que foi relatada pelo então Ministro
Oscar Corrêa. E, por causa do voto do Oscar Corrêa nes-
sa consulta, disseram que ele foi o algoz do Maluf, por-
que teria jogado abaixo a fidelidade partidária, o que 6
absolutamente falso. O que aconteceu foi que, em face
do acirramento dos ânimos, preparava-se uma batalha Nt
o dia da eleição no Senado Federal. A lei havia estabele-
cido que cabia ao Senado a solução dos problemas for-
mais da eleição: registro de candidato, apresentação de
chapas, cédulas, registro de cédulas, etc. Se admitísse-
mos que o Senado deveria julgar o problema da fidelida-
de partidária, na hora da votação ia ser a luta do "pau
furado", porque chegaria um sujeito do Maluf, ou me-
lhor, do PDS, dizendo que ia votar no Tancredo, ou o
contrário, um sujeito do outro lado dizendo que ia votar
no Maluf, e "o pau ia quebrar". Todo mundo sabia cm
quem ia votar, ia ser Lima luta louca.

Então, o que o Tribunal fez? Ele não se preocupou com o
problema da fidelidade partidária, mas com o fato de no
ser o Senado o órgão capaz de decidir o problema da fi-
delidade partidária na hora da votação. A resposta que
demos à consulta número 7.135, por meio da Resoluçu
11.985, de 6/1/84, foi a seguinte: "As questões sobre de.-
ciplina partidária e perda de mandatos parlamentares pi
infidelidade partidária são da competência privativa
justiça Eleitoral". Isso foi para evitar que, na hora
votação, chegasse alguém e dissesse: "Eu SOLI do P1)
mas vou votar no Tancredo Neves", ou "Eu SOO do o
sei o quê, mas vou votar no Paulo Maluf'. Aí "o pau qi
brava". Como a infidelidade partidária não é matéria 1
mal de eleição, fizemos questão de estabelecer que e.
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Senado a briga. "Cabe à Mesa do Senado Federal delibe-
rar sobre registro de candidatos à Presidência e Vice-Pre-
sidência da República..." Logo depois: "Não existe nor-
ma constitucional que restrinja o livre exercício do sufrá-
gio". Além do mais, não havia nenhuma norma que dis-
sesse que o sujeito, para votar, tinha de ser a ou b ou c,
tinha de ser do partido tal, OLi só podia votar no partido
tal. Então, a preocupação foi com a possibilidade de a
briga em torno da fidelidade partidária acabar com a dei-
çáo nu Colégio Eleitoral.

( )T - Gerardo RenaLilt era iïialufista, não

OSCAR CORRÊA - Era. Quero dizer, com isso, que toda
a vida fui a favor da fidelidade partidária. E nesse mo-
mento não deixei de ser a favor dela. Apenas, entre uma
declaração formal da fidelidade partidária, que levava a
uma briga de foice no Plenário do Senado, nós deixamos
de lado...

1 IA - () senhor foi acLisado de...

OS( AR (X)RlL\ - De ser o coveiro da candidatura do
\ lalut no momento cm que joguei abaixo a fidelidade
partidária. A revista Vefa chegou a publicar um retrato meti
na capa. Eu não tinha nada com isso, não tinha nada con-
tra o i\lalLit. (dio LOé muito dele.

ll.\ O MAufchegoLi a falar alguma coisa com o senhor

OSCAR CORRÊA - Não. Ele sabia que eu não tinha
nada a ver com a história. E, além do mais...

01' - Ele sabia que 1J1 tinha perdido a eleição antes da
consulta. 1h10.
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OSCAR CORRÊA - Exato. Ele sabia de tudo. No mo-
mento em que houve a consulta, ele já tinha perdido. l'
aquela velha história que contam a respeito do Café Fi-
lho, que entrou com um mandado de segurança, em 1955,
para reassumir a Presidência. O Ministro Nélson Hungria,
se não me engano, teria dito assim: "Nego, porque pe-
diu!" [risos] O presidente da República não pede, uai! O
presidente, que tem o direito, tem a força. Assume.

1 I - O scflll()i falou que aluén1 chamou o Supremo de
latrina. Poderia falar sobre esse episód io

OS(:\l (ORlU:\ 1 lOu\C uM) ulgamento no Supre-
mo, um advogado perdeu a causa e, num momento de
radicalização, que acontece quando a gente quer ganhai
e perde, ele disse: "Esse Supremo é a latrina do Executi-
vo". Eu não me lembro bem por que ele disse isso, já se
passou muito tempo. E, por uma fatalidade, passava na
hora o presidente do Supremo, Xavier de Albuquerque.
Uma grande figura, mtuto bom ministro, muito bom juris-
ta, muito bom sujeito. E, tendo ouvido isso, foi obrigado
a tomar providência. Fez uma representação ao procura-
dor-geral da República, que entrou com rim processo-cri-
me por injúria e difamação. O advogado foi condenad
em primeiro grau; apelou, foi condenado em segundo
grau. Aí ele recorreu ao Supremo Tribunal. Relator: Os-
car Dias Corrêa. Peguei os autos e pensei: "Tenho que
arranjar urna saída. Primeiro, vou dar urna meia dúzia de
bordoadas nesse sujeito. [risosj Depois eu o absolvo".
Então, comecei a procurar saída, até que achei um moti-
vo razoável, dizendo exatamente que "aquele mesmo
tribunal, a 'latrina do Executivo', era o tribunal a que,
pedindo demência, recorria o autor da ofensa..." Quan-
do eu quero ser chato, consigo. Mas, por sorte do rapaz_
na hora da defesa, o advogado dele levantou uma preli-
minar de prescrição CI UC eu não havia percebido. Então,
foi mais fácil. Pedi (le/ minutos dc prazo, vi que a preseM-



ção era perfeitamente razoável, cabível, legal. Li o meu
voto todo, dizendo o que tinha que dizer. Depois, disse:

presidente, esse era o voto que eu trouxe escrito.
Agora, em face do pedido de prescrição, reconheço a pres-
crição porque, de fato, a ofensa se deu em tal data assim,
assim, e o julgamento levou tanto tempo, e não se aplica-
rá a pena, etc." A bordoada ficou dada. [risos]

Meu período no Supremo abrangeu quase sete anos de
trabalho in-can-sá-vel. Todo dia, das oito horas da manhã
às onze horas da noite, até mesmo no sábado e no domin-
go. Primeiro, para tirar o atraso. Recebi entre 600 e 800
processos, não me lembro bem. Tinha que botar isso em
dia. E a esse respeito, houve um episódio muito engraça-
do, porque, quando escolhido para o Supremo, procurei
OS ministros meus amigos para ouvir o conselho de cada
um deles, conforme sua experiência. Procurei o Prado
KelI y, o Osvaldo Trigueiro, o Evandro Lins, o Vítor
Nunes, o Clóvis Ramalhete. Cada um me deu um conse-
lho. Eu me lembro de que o Vítor Nunes Leal me disse:
Oscar, julgue os seus processos, os que forem distribuí-

dos para você. Os que você receber de herança, julgue
(liando puder". O Evandro Lins e Silva me deu um con-
selho muito interessante: "Oscar, quando você receber
um processo e verificar que ele tem uma grossa safadeza
embutida, mesmo que o fundamento legal seja deficien-
te, você deve concluir assim: Conheço do recurso e lhe
dou provimento'. Começe assim. Depois, arranje a fun-
damentação. Primeiro você põe fim à safadeza, porque já
conhece do recurso, lhe dá provimento". E dizia: "Você
é suficientemente inteligente para descobrir um funda-
mento para acabar com a safadeza". O que era uma for-
ma, vamos falar assim, marota de dizer o seguinte: você
tem que aplicar a lei, mas, quando há uma injustiça em-
butida, você tem que dar um jeito de ver se coíbe essa
Injustiça. O Supremo - ninguém entende isso - não exis-
te para impedir injustiça. O Supremo - minha mulher não
concorda com isso nunca - existe para aplicar a lei. No
entanto, quando você vê que, ao aplicar a lei, está come-
tendo uma injustiça e você pode reparar...
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Conto sempre uma história de dois meninos que foram
doados. Eu estava no Supremo quando chegou um caso
do qual era relator o Ministro Alfredo Buzaid. Ele come-
çou o voto dizendo: "Meus caros colegas, estou profun-
damente preocupado com esse caso, porque não encon-
trei saída para conhecer do recurso e acho que a solução
atual vai infelicitar  dois meninos".

O'I' - Quem recorria no caso

OSCAR CORRÊA - Recorriam os meninos, pelo Minis-
tério Público. A mãe era uma empregada doméstica e
morava num quarto, tinha doado os filhos para duas famí-
lias de classe média, que estavam criando os meninos já
há seis ou sete anos. Eles estavam matriculados no giná-
sio direitinho, levando vida de classe média. De repente,
por qualquer motivo - deve ter sido um pedido qualquer
recusado -, ela pediu a volta dos filhos. Entrou com uma
medida cautelar de retomada da guarda dos filhos. O juiz
deferiu o pedido - ela era a mãe -, o Tribunal confirmou
a decisão do juiz, e não cabia recurso extraordinário na
medida cautelar. Então, quando chegou ao Supremo.
Buzaid disse: "Eu estou numa situação difícil. A própria
Procuradoria também está deplorando o fato, mas n ,,~i(

 conhecimento do recurso porque se trata de um.
cautelar. E eu, também, não tomo conhecimento do rc-
curso porque se trata de uma cautelar contra a qual não
cabe recurso extraordinário". Quando tive de votar, pedi
vista do processo. E brinquei: "Buzaid, se esse óbice ti-
ver menos de cem metros de altura, eu passo por cima
dele". Levei o processo para casa, comecei a folheá-lo
página por página até que, numa audiência, verifiquei que
os representantes das duas famílias que estavam com os
meninos haviam pedido ao juiz que convertesse o pedido
de caLitelar em adoção, pois eles queriam adotar os meni-
nos. Então, eles contestaram a decisão, dizendo: "Ao in-
vés de se julgar urna cautelar, queremos transformar o
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pedido de cautelar da mãe em pedido de adoção'. O juiz
não disse sim nem não, tocou para frente. Com base nis-
so, votei: "Esse processo não é mais de cautelar, já é ação
de estado, que não foi decidida pelo juiz, de modo que
dou provimento para que o Tribunal reexamine como ação
de estado". Com isso, todo mundo ficou feliz. O Buzaid
ficou felicíssimo, e espero que os meninos estejam feli-
zes até hoje O Supremo não conhecia de recurso extraor-
dinário em cautelar, mas podia conhecer em ação refe-
rente ao estado das pessoas. Do jeito que estava, ia ser
definitivo. Assim, não.

Quero dizer, com isso, que o Supremo, para mim, foi um
oásis de estudo, aprendizagem, modéstia, humildade.
'Ibdo mundo só estava preocupado em cumprir o seu de-
ver. Onze ministros. Eu me lembro de que o Soares
Munhoz, presidente da nossa turma, dizia que chegava
ao Rio Grande do Sul e começava a conversar com um
amigo dele: "Mas, Munhoz, não é possível que haja es-
ses 11 homens de quem você está falando!" /risosJ No
Supremo todo mundo só pensava em dar a melhor solu-
ção ao problema... solução nacional. Há um engano em
pensar que o Supremo, quando julga, não está vendo o
que está se passando cm torno. Um ministro do Supremo
não é político com "p" minúsculo, é político com
maiúsculo. 'Fodos eles têm em vista o interesse nacional,
de modo que, ainda quando pareça que o sujeito está
votando por essa ou por aquela inspiração, no fundo ele
está tendo um motivo sério para fundamentar o seu voto.
E o Supremo pode errar, só que não tem quem corrija.

0'I' - Como é o caso do 1/o//o,, que o senhor ia contar

OSCAR CORRÊA - Esse caso foi engraçado. Em São
Paulo, em certa época, a polícia começou a prender as
mulheres que faziam trottoii'. Algumas entraram com um
/uibeas--oiyus, que foi negado pelo Tribunal de São Pau-
lo. Houve recurso pari o Supremo. O Brasil é, talvez, o
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único lugar no mundo onde um Izabeas-corpus impetrado
por alguém na cadeia, escrito numa folha de papel almaço,
numa folha de papel de jornal, chega ao Supremo Tribu-
nal e é julgado.

OT - Ele vai imediatamente para o Supremo, no caso de
ser negado?

OSCAR CORRÊA Não, não vai. Conforme a autorida-
de. Se for contra o presidente da República, vai direto
para o Supremo. O certo é que cabia recurso. Chegou lá,
e houve um debate interessantíssimo. Os votos no Su-
premo foram espetaculares, porque cada um estudou para
dar o seu voto, a favor ou contra. Dei meu voto contra o
trottoi/; analisando até mesmo algumas formas de trotioli
no mundo". Na Suíça, a mulher que espera o cavalheiro
debaixo do poste é chamada de Ia chana'eI/e, o candela-
bro. Aquela que fica com a perna espichada em cima do
banquinho é a échassiere. A que anda de automóvel, pro-
curando homem, é a amazona. E por aí afora. Então, es-
ses votos sobre o trottoir foram interessantíssimos, de
dem jurídica, com um sabor especial.

Proferi alguns votos importantes sobre correção monetí
ria. Por exemplo: correção monetária da falência e d
concordata. O meu voto sobre essa matéria deu uma gran
de discussão e acabou prevalecendo no Supremo. Ganhc
na turma, se não me engano, por três a dois, acabei ga
nhando depois no Plenário, e meu voto virou jurispru-
dência no País.

O'l' - O que esse voto estabelece?

OSCAR CORRÊA - Ele obriga quem entra em falência
ou pede concordata a pagar correção monetária. O que
havia antes? O patrimônio subia, de acordo com a infla-
ção, e o débito continuava do mesmo tamanho. Só lucra-
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'am o falido e o concordatário, enquanto o credor levava
a breca. Criava-se uma indústria da falência e da
concordata. O primeiro voto que eu dei quando cheguei
ao Supremo foi muito importante. Tinha havido uma dis-
puta para a presidência da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, e houve um recurso para o Supremo. Deu
empate. Esperaram que o Buzaid chegasse para desem-
patar, e ele alegou suspeição. Ele estava impedido, tal-
vez. O meu voto foi, então, de desempate, pelo qual dei
1 presidência da Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul para um sujeito que não sei quem é. Foi um voto
de 40 páginas. Acho que era uma disputa do PDS com o
PMDB. Não me lembro bem.

Houve também o voto sobre a natureza do empréstimo
compulsório. Eu me lembro também de um voto que dei
como relator em uma ação cível originária, em que o Es-
tado de São Paulo pleiteava o pagamento, a restituição
de adicionais do imposto sobre combustíveis e lubrifican-
tes líquidos e gasosos. A petição estava bem feita, e che-
guei à conclusão de que, se eu desse ganho de causa à

quebrava a União: depois da primeira parte, que
era o Estado de São Paulo, se não me engano, viriam
todos os outros Estados e municípios. De certa maneira,
eles tinham razão. Então, fiquei com esse processo 11
meses. Foi o processo que ficou mais tempo em minhas
mãos, até encontrar a solução exata.

O'I' - Quem tinha razão no caso:

OSCAR CORRÊA - O requerente, em parte, a União
noutra. Eu não achava solução para o caso. Não podia
(l1ebrar a União e não podia indeferir totalmente. Então,
quando se passaram 11 meses, depois de tentar resolvê-
lo várias vezes, decidi-me. "Agora vou resolver isso de
qualquer maneira. E comecei a ler o processo linha a li-
nha. Aí fui examinar bem a lei e verifiquei que havia no
pedido partes líquidas e partes ilíquidas. Reconheci que
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em certa parte o autor tinha razão, mas em outras, não, e
não havia como a Corte separá-las. A parte é que tinha
que entrar com o pedido certo. Então, indeferi. Com  isso,
a parte não ficou mal, porque ficou reconhecido, em par-
te, o direito dela, e não quebrei a União, o que acontece-
ria se eu reconhecesse o direito total.

HA - Há um prazo para ficar com um processo

OSCAR CORRÊA - Não, nenhum prazo. Quando entrei
para o Supremo, adotei alguns princípios. Adotei a norma
de começar a resolver do número mais baixo, que é o
mais antigo. Quando julgava os processos que tinham sido
distribuídos para mim ou tinham vindo de outro ministro,
e disso a parte não tinha culpa, eu começava, por exem-
plo, do n. 58.900, depois passava para o n." 58.901, e
assim por diante, de baixo para cima. Quando havia um
processo de mais de cinco volumes, dava-lhe preferência
e o levava para casa. Ao fim de seis meses, eu, que tinha
três ou quatro armários, tinha um armário só e, com isso,
a sensação física de que estava andando. Além do mais, o
processo grande, em geral, é mais simples do que o Pe-
queno. O grande tem muita prova, e o Supremo não jul-
ga, não analisa prova. Quando chegava um processo dc
dez volumes, eu limpava uma prateleira, tinha urna sen-
sação de alívio. :\o fim dc um ano, estava com meu servi-
ço em dia.

No dia em que saí do Supr emo - e saí de repente, porque
fui chamado pelo Sarney -, devo ter deixado a menor
herança que um ministro já deixou lá. Não deixei 50 fei-
tos. Meu serviço estava em dia, a tal ponto de os advoga-
dos me pedirem: "Ministro, espere um pouquinho, senão
nio vamos dar conta de fazer o memorial". Se, por exem-
plo, eu recebesse um processo ou um agravo de instru-
mento na terça, quarta, quinta ou sexta-feira, eu os leva-
va para casa, e, na segunda-feira, vinham todos despa-
chados. Daí em diante passei a fazer o seguinte: despa-
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chava, botava o despacho dentro do processo. Se o advo-
gado entrava com o memorial, eu o examinava, via se
alterava ou não. Se não alterava, mantinha o despacho;
se alterava, retirava aquele despacho e dava outro. Então,
com isso, o meu serviço ficava absolutamente em dia.

O'!' - esse caso a que o senhor se referiu, se desse a
sentença favorável à parte "x", quebraria a União. As-
sim, o senhor não está julgando exclusivamente baseado
na lei, está fazendo também, em certo sentido, um julga-
mento político sobre a questão...

OSCAR CORRÊA - O Supremo é um órgão político, com
poder político. Possui tanto poder político quanto o
Legislativo e o Executivo. O judiciário é representado
pelo Supremo, que julga o que é a Constituição. Isso quem
está dizendo não sou eu, é o Francisco Campos, que é,
como todo mundo sabe, o pai da "Polaca" (Carta outor-
gada de 1937). Ele, que era genialmente inteligente, di-
iia cine não havia órgão mais político do que o Supremo
Tribunal, porque ele é o intérprete final da lei política,
que é a Constituição. Então, no momento em que o Su-
premo diz o que é a Constituição, ele toma decisões po-
líticas, no sentido nacional, constitucional, do termo. Você
tem que entender que o Supremo, quando julga, não pode
quebrar a União, a menos que essa responsabilidade seja
decretada pela lei, como conseqüência que ele deva cum-
prir. Então, não seria o Supremo quem iria quebrar a

nião, mas a lei que foi votada pelo Poder Legislativo.
O defeito era da lei. Mas, se eu tivesse outra solução
para impedir isso, tinha o dever de adotá-la.

O' 1' FF1 pouco tempo, um presidente Visitou O Stipren()
e pediii para ele não julgar...

OSCAR CORRÊ,\ -Ah isso no! ',,,-toverdade. Nun-
ca Lin presidente foi ao Suprem() pedir para ele no Ui-
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gar ou julgar dessa ou daquela forma, porque, se ele titer
isso, é posto para fora.

01'	\las a imprensa noticiou que esse presidente
LOU o Supremo e tentou convencê-lo a não julgar deter-
minados processos, parece que contra a Previdência, por-
que o resultado desse julgamento era mais ou menos pre-
visível e quebraria a Previdência. A imprensa noticiou
também que o Supremo acatou a sugestão...

OSCAR CORRÊA - Posso lhe garantir que nenhum pre-
sidente da República, do meu tempo até hoje, pediu ao
Supremo para julgar ou não julgar. Fui ministro sete anos,
nunca nenhum presidente me pediu nada. Nem os minis-
tros que eram meus amigos - alguns, amigos fraternais.
O Sarney foi meu liderado, podia ligar para mim. O presi-
dente, por intermédio do ministro da Justiça, ou de um
amigo, pode fazer chegar ao Supremo a dificuldade em
ciue ele está com tal ou qual processo. Ele manda alguém
dizer: "Olha, o presidente está muito preocupado, por-
que o Supremo vai julgar um caso assim, assim.....Com
ISSO, o Supremo não vai deixar de julgar o caso, apenas
tomará mais cuidado, porque terá uma noção mais ampla
de sua extensão. No momento em que o presidente tem
um caso grave, acho que ele tem o dever de dizer, por
exemplo: "Oh, diga ao Ministro Fulano que esse caso
que eles vão julgar agora tem tais e tais implicações".
Então, o que o Supremo faz? Julga, sabendo das implica-
ções do caso. Pode até atrasar um pouco, contemporizai-
um pouco, mas deixar de julgar ou julgar a favor, isso não
passa pela cabeça de nenhum ministro da Corte. Nunca
passou. Esse negócio, por exemplo, de dizer que o Mi-
nistro Fulano de Tal é parente do presidente tal, foi no-
meado por ele e por isso vota com ele, tudo isso é boba-
gem. Por um motivo muito simples: ele vota hoje com
um presidente, mas se amanhã entrar um outro contrário
a este, ele vai ser obrigado a votar a favor, mesmo seio
(lucrei, porque -ií havia votado no primeiro.
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Além do mais, há o precedente da Corte. Dificilmente
você tem um caso no Supremo em que não houve um
precedente. E dificilmente você tem um caso em que
não vai haver um conseqüente, um "sucedente", vamos
dizer assim. Então, você não pode julgar tendo em vista
um caso concreto, vamos dizer, uma conveniência. Você
tem ciue julgar de acordo com urna convicção, senão você
está desgraçado. Afinal de contas, tenho de manter a li-
nha de coerência. Não vou ser juiz por um dia. Tenho um
nome a zelar. Alguém pode pegar um processo meu hoje
e verificar que, em setembro, dei um voto num sentido;
dois anos depois, dei um voto em outro sentido. A menos
que eu diga que mudei por isso, isso e isso, ou que a juris-
prudência da Corte, ou a lei, mudou por isso, isso e isso,
não tenho o direito de mudar de voto.

E-IA Corno é a assessoria (1L1C os ministros têm dentro do
Supremo Tribunal Federal? Existem advogados que co-
laboram e :ijudun a elaborar	rccc

OSCAR (()RRL\ - Em primeiro lugar, quero dizer que
o Supremo tem algumas coisas admiráveis. Primeiramen-
te, a disciplina. Quando alguém se dirige a um ministro,
diz: "Sim senhor, não senhor". Se chegar um ministro,
fica em pé, paletó abotoado, não furna. Se eu passar no
corredor, ainda hoje, o sujeito se levanta e, se estiver fLI-

mando, esconde o cigarro, e logo abotoa o paletó. Em
segundo lugar, não se nomeiam parentes. Só se entra fata
o Supremo por concurso de títulos e provas. \ao hí
tavorecimento.

Cada ministro tem direito a dois assessores, um que é
funcionário do Supremo e outro que ele traz de fora. Le-
vei de fora o Carlos Peliegrino, mineiro, de excelente
categoria, professor de Direito, fala francês, inglês, espa-
nhol e italiano, exatamente as línguas em que leio. A as-
sessora do Supremo era a Dra. Regina, que já era funci0-
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nária de lá e é da maior competência. Eu  adotava o se-
guinte processo: o trabalho da Dra. Regina era examinar
a jurisprudência para mim, verificando a atualização; e
dirigia o gabinete; o trabalho do Pellegrino era buscar a
doutrina. Mas nunca nenhum deles soube se eu queria a
doutrina ou a jurisprudência na linha "a" ou na linha "b".
"Qual é a linha que o senhor quer?" "Quero todas as li-
nhas". Todos os meus votos eram redigidos por mim, à
mão. Só depois de escrito e lido o voto é que eu mandava
para a revisão e publicação. Eu só assinava. Como eles
eram muito competentes, a revisão era muito bem feira.
Quando tinham alguma dúvida, me avisavam. Então, a
assessoria era essa. Eu mesmo sempre fiz o relatório,
porque é precisamente nesse momento que vou me
assenhorear da hipótese dos autos. Toda a vida os meus
votos foram feitos por mim, da primeira à última linha. Se
O Voto estiver errado, é 111c11.

01— 1 lá mais alguma coisa a respeito do Supremo, digo-

nia decisão OU voto (ILie 1) senhor gostaria de mcncionar

OSCAR CORRÊA - Quero só lembrar um episódio que
me marcou muito. Fui relatar um processo, e, quando aca-
bei de relatá-lo, o advogado - que era um bom advogado.
de Santa Catarina - disse que eu havia me equivocado na
leitura do acórdão. Isso, para o relator, era um fato da
maior gravidade. Pareceria que eu estava torcendo os fa-
tos. Imediatamente pedi a palavra pela ordem: "Senhor
presidente, antes de mais nada, vamos esclarecer quem
tem razão, se é o ilustre advogado ou se é o relator. Vou
ler o que está no acórdão." E li o que estava lá. "Portan-
to, foi o ilustre advogado que não soube ler o acórdão".
"Ah, senhor presidente, é porque eu devo ter lido uma
cópia do acórdão que não era autêntica". "Então, V Exa.,
da próxima vez que vier à tribuna, não faça uma afirma-
ção como essa, que põe cm dúvida o voto do relator". É



que ele tinha lido uma Cópia do acárdao antes da revisão
do relator, lá no Tribunal de Santa Catarina. E o relator,
quando fez a revisão, alterou o texto. O que veio para
mim foi o acórdão que valia, que era o que estava assina-
do nos autos.

1 I - O senhor foi vice-presidente do Tribunal Superior
llcitoral, em 1985/86, e depois presidente, cm 1987/88.
Corno foi o processo de escolha no Supremo Tribunal
Federal para que seus ministros viessem a ocupar os car-
gos de presidente e vice-presidente do TSE?

OSCAR CORRÊA - O critério é por antigüidade. O car-
go vai passando sempre para o mais antigo.

1 I - Então, quando o senhor entra no LIplemo l'rihunuI
Federal, já sabe, mais ou menos, a época em que ai ser
presidente ou vice...

OSCAR CORRÊA - Sabe-se se vai ser ou não presiden-
te. Eu, quando entrei, sabia CRiC não seria presidente do

uprcrno. Chegaria à vice-presidência. A menos que mor-
resse alguém, e cii nao queria que ninguém morresse.

01' - Por cansa da idade

OSCAR CORRÊA - Por caLisa da idade e da ordem dc
antigüidade, do tempo. Agora, vejam como as coisas mu-
daram. Entrei em 1982 e cheguei a vice em dezembro de
1988. Eu assumiria a presidência do Supremo exatamen-
te no dia em que completaria 70 anos. Não assumiria,
mas teria direito a assumir no dia 1' de fevereiro de 1991.
Por que aceitei ser ministro da justiça? Porque fui eleito
vice-presidente em 1988, e o Ministro Néri tomou posse
em 1989 para ser presidente até 1991. Eu sabia, portan-
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to, que não chegaria à presidência do Supremo. Se achas-
se que poderia chegar, não teria sido ministro da Justiça.

Tudo no Supremo é feito tom sabedoria. Lembro-me de
um episódio muito engraçado. Eu ia ser suplente no Elei-
toral, e havia a eleição de dois ou três suplentes. Eles, no
Supremo, nos entregam as cédulas prontinhas. Então,
você vai botando as cédulas. Bota a primeira, a segun-
da... Eu sabia que seria escolhido. E seria um dos votan-
tes. Quando chegou a última cédula, começou a apura-
ção. Votei no Aldir Passarinho. Aldír Passarinho: um; Aldir
Passarinho: dois; Aldir Passarinho: três; Aldir Passarinho:
quatro; Aldir Passarinho: cinco. Pensei: "Gente, mas não
devia ser eu" Oscar Corrêa: um; Oscar Corrêa: dois;
Oscar Corrêa: três; Oscar Corrêa: quatro; Oscar Corrêa:
cinco; Oscar Corrêa: seis. Exatamente. Eu tinha que ga-
nhar por seis a cinco. E tudo feito de tal maneira que
você não tem que pensar cm nada. Você vota com a cé-
dula que eles lhe dão. O presidente do Supremo vota
naquele que tiver tempo de casa imediatamente inferior
ao seu. O vice-presidente faz o mesmo. Então, é sempre
assim, sempre o mais antigo à frente. No Tribunal Supe-
rior Eleitoral é a mesma coisa.

1-IA () ISE. é composto por ministros do Supremo...

OSCAR CORRÊA - Três ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, dois ministros do antigo TFR, hoje S'FJ, e
dois advogados, que são ministros temporários, encuano)
estão flO Tribunal Eleitoral.

El:\	À escolha dos três ministros do Supremo é feita
internamente?

OSCAR CORRÊA - Não, o Supremo indica. Mas a indi-
cação já é conhecida. Agora está acontecendo uma coisa
muito engraçada. A renovação foi tão grande que o Pci'-
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OSCAR CORRÊA — O próprio presidente fala cm nome
do Supremo, está à frente do Supremo, mas, na hora de
escolher apartamento no prédio novo, por exemplo, an-
tes dele escolheu o ministro mais antigo, que ficou com o
601. Um outro escolheu o 602. O presidente da época
ficou com o 502. Eu, como era o segundo menos antigo,
fiquei no segundo andar, no 201. E o Rezek, que era
mais novo, ficou no 101. Foi o que sobrou para ele. A
ordem de entrada é essa. A ordem de chamada é ea.
Eido é assim. .\ p tecedncl é fator importafltíSifl0

N as, eleições municipais de 1 quando o senhor
era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nem todas
as medidas aprovadas na Constituição foram colocadas
em prática, como, por exemplo, o voto a partir de 16 anos
e a alteração do número de vereadores em alguns muni-
cípios. A única medida que foi posta em prática foi o voto
no segundo turno nas cidades com mais de 200 mil habi-
tantes. O TSE chegou a ser questionado ou pressionado
para colocar em execução essas medidas tC\ istas na

( on5titUiÇ

OSCAR CORRÊA — Não. A justiça eleitoral no Brasil é
um fenômeno de difícil explicação; aliás, não tem expli-
cação crível. Hoje o Tribunal já está um pouco alterado.
No meu tempo, tinha um quadro "minimi'm ,ninimoru/fl
inacreditavelmente pequeno. Na época da eleição você
não só requisitava pessoal, como, sobretudo, trabalhava
dia e noite sem parar. Hoje, o jetom de ministro do TSE
é razoável. Naquele tempo, não dava para comprar um
cafezinho, e todos continuavam no exercício das funções
do Supremo. Você saía do Supremo às seis horas da tarde
e ia para o Eleitoral, para ficar lá até meia-noite, rima.
duas, três horas. Não tinha folga.
A maneira como o Tribunal Eleitoral trabalba\ a e ainda
trabalha é espetacular. A maioria dos recursos é relatada
de improviso. Você é obrigado a redigir o acórdão na hora
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C publicar a ementa. Conforme o tipo de acórdão, você
tem que publicar a ementa na própria sessão de julga-
mento, vai para casa de noite, de manhã cedo redige uma
fundamentação resumida, para sair no jornal, porque o
prazo começa a correr imediatamente. Então, é uma jus-
tiça efetiva, "rapidésima", como se diz hoje, e que presta
muito bom serviço. Esse modelo não serve para a justiça
comum, porque lá o sistema de prova é diferente, com
sumário, etc. A eleitoral é fascinante por causa disso. Você
foge do formalismo da justiça comum.

;\S próprias sessões do Tribunal Eleitoral, naquele tem-
po, eram secretas. Hoje, não. Hoje, conforme o texto cons-
titucional, toda sessão tem que ser aberta. Como as ses-
sões, naquela época, eram secretas, deliberava-se com
muito mais liberdade. Na minha opinião, a Constituição
fez bem e fez mal quando estabeleceu que todas as deci-
sões fossem públicas. Não convinha que certas coisas fos-
sem ditas em público. Vou dar um exemplo do Supremo
Tribunal: julgamento do Deputado Fulano de Tal, acusa-
do de roubar 20 mil réis. Suponhamos que o deputado
não tenha nenhuma culpa, mas que um juiz do Supremo
encontre nos autos uma prova inicial de que ele, de fato,
furtou o dinheiro. Basta esse juiz declarar o voto: "Sr.
presidente, voto no sentido de que se receba a denúncia
porque nas folhas tais dos autos há uma alegação de CIUC

ele teria furtado os 2() mil réis". Ainda que depois todos
os demais ministros da Corte digam que ele é inocente,
ele há de ficar sempre como o sujeito que, segundo o
Ministro Fulano de Til, furtou mesmo os 20 mil réis.
Antigamente o julgamento era secreto e só se fazia a pu-
blicação do acórdão. Hoje a Corte pode deliberar por
maioria ou por unanimidade que o acusado não cometeu
ou cometeu o crime. Ou recebe a denúncia, ou não a re-
cebe. Então, há bens que vêm para mal. Mas a justiça
Vleitoral é rápida, efetiva, atuante, dinâmica. Não sei até
lrie ponto essa informatização total que estão fazendo

\ai levar a bom rumo.



O'I' - Por quê?

OSCAR CORRÊA -Tenho as minhas dúvidas. Tenho
medo, porque o ônus é muito grande. Eles estão criando
um sistema que é um monstro. Daqui a cinco anos, a
informatização que se tiver feito agora, no sistema elei-
toral, estará em desuso. Terão que fazer outra mais nova.
Acho que há processos mais simples que talvez pudes-
sem ter sido adotados, que até tentei adotar, quando es-
tava no Eleitoral. O processo, por exemplo, da Loteria
Esportiva.

01' - E a informatização do processo de julgamento?

OSCAR CORRÊA - Aí é impossível. A informatização
só l)o1e se dar no processo de \Otação.

01 - E a jurisprudência'

OSCAR CORRÊA - Isso tem que sei informatizado. \lis
acho que não daria certo. E muito difícil você consegui!.
Logo que cheguei ao Supremo, havia um recurso com
base, se não me engano, na alínea "c" do art. 119, 111,
EC1/69. Pensei: "Ah! vou estudar isso direito. Nunca vi
nenhum caso desses..." Mandei buscar no Supremo tudo
o que houvesse no computador sobre a alínea "e". Veio
um calhamaço, um catatau desses de formulário contí-
nuo, cem páginas de computador. Encontrei dois acórdãos
que me interessavam. O grande problema é que, para se
colocar o acórdão no lugar certo na jurisprudência, é pre-
ciso conhecer a jurisprudência do Supremo. E trabalho
para um grande advogado ou um ministro do Supremo.
Se você der para um digitador, para um programador co-
mum, ele bota num arquivo que você não vai achar nun-
ca. Ele vai pegar na ementa uma palavra que não tem
nenhum significado. Por exemplo: recurso com base na
alínea "e" do art. 101. III, da Constituição de 1955, aí eu

806



sei o que é. Se ele puser "recurso constitucional", irá me
trazer 50 milhões de recursos constitucionais. Costumo
dizer que eu tinha muita raiva de computador, antes de
ser obrigado a usar o meu corno processador de texto. O
meu, para mim, é máquina de escrever. Só isso. E não
quero para outra coisa. Toda vez que eu precisavaprecisava do
computador, ele me criava mais problema do que solu-
ção. O programador fazia urna programação que compli-
cava a minha vida, para poder facilitar a dele depois.

OT - Existe um sistema de indexação da legislação, não?

OSCAR CORRÊA - Mesmo na legislação. Tenho, por
exemplo, aqui, a Lex. De vez em quando eu a apanho
para descobrir a lei que eu quero e em que palavra eles a
puseram. Outro dia, precisei de uma lei e tive que
encontrá-la pela numeração, porque não achei nenhuma
palavra que se referisse a ela. Quando fui olhar, era urna
palavra completamente diferente da que tinha que ser.

O jornal Po//u/ dc S. Pazí/o traz urna matéria sobre
a organização dos debates entre os candidatos às elei-
ções municipais de 1988 e também sobre o último dia -
14 de outubro - para a divulgação de prévias eleitorais.
As emissoras de televisão, rádio e os jornais chegaram a
fazer algum lobby na elaboração dos critérios de utiliza-
ção dos meios de comunicação para as eleições de 1988?

OSCAR CORRÊA - Aí aconteceu um episódio que me
marcou profundamente. O Tribunal Superior Eleitoral exa-
minou o problema das prévias eleitorais e, em sessão ad-
ministrativa, resolveu que elas só poderiam ser veicula-
das, se não me engano, até 30 dias antes. O Tribunal Su-
perior Eleitoral, na sua constituição completa, presidido
pelo Ministro Oscar Dias Corrêa, resolveu, por unanimi-
dade, baixar uma resolução suspendendo a realização de
prévias a partir de 14 de outubro, 3() dias antes Acontece
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que alguém entrou com um mandado de segurança. Como
se tratava de uma resolução administrativa, cabia manda-
do de segurança. Como eu era o presidente do Tribunal,
era informante. Então, prestei informações dizendo por
que o Tribunal tinha decidido naquele sentido, juntando
à resolução os votos e mantendo a deliberação. Corno
informante, não podia presidir a sessão que julgaria o man-
dado, que foi presidida pelo vice-presidente, o Aldir Pas-
sarinho. Fui para o meu gabinete assistir ao julgamento.
O Tribunal decidiu, por sete a zero, conceder o mandado
de segurança. Os mesmos seis ministros que haviam vo-
tado a favor da suspensão das prévias eleitorais votaram
contra, e mais um que entrou no meu lugar.

0'1' - Por que o 'l'E mudou desseeito a vtaçao

OSCAR CORR ft\ Porque achou que os argumentos
eram válidos e... tudo bem. Não ponho dúvida. Apenas
estranhei. Sete a zero... Eu estava ouvindo, do meu gabi-
nete, a radiodifusão da sessão. Falei: "Não é possível.
gente. Os argumentos que esse pessoal está dando agora
foram exatamente os argumentos contrários, que nós re-
cusamos!'

HA - As empresas que impetraram o mandado de segu-
rança foram a Folha da ,l!anhõ, que edita a Folha de V.
Pau/o, e a Rádio Jovem Pai,...

OSCAR CORRÊA - Agora estou achando ni uita graça,
porque voltaram a falar em suspender as prévias - todo
mundo sabe o que é prévia neste país. Eu, por exemplo,
fiquei sabendo sobretudo na eleição do Oscar Júnior, em
Belo Horizonte. Você tem que entrar na primeira e na
segunda prévia numa boa posição. Ainda que não tenha
nada. Suponhamos: você combina com algum instituto de
pesquisa "sério" de sair na primeira právia com... 1 e.
na segunda prévia. com 20'7(. Pronto!



OT - Na terceira, você vai ter OS 20%...

OSCAR CORRÊA - Se não tiver, combina com eles o
Seguinte: "Me mantenham com esse índice até agosto.
Se eu não o tiver até lá, me joguem no chão, me derru-
bem." Quando chegar julho, agosto, você estará com 20%,
22%, 24% ou 26%. Se você começar com 1% ou 2%, terá
1% ou 2% até o fim dos dias. E você não terá dinheiro
para coisa nenhuma, nem para pagar o jornal, que cobra a
publicação do seu nome, ainda que seja para o enterro.
/ 'isos!

1 I - Nos debates em torno das eleições municipais em
1988, houve, por parte das empresas de comunicação,
algum tipo de lobby, de pressão?

OSCAR CORRÊA - Não, mas houve uma reação muito
grande, porque havia umas normas que nunca foram
obedecidas neste país. E por isso que acho que o Jânio
de Freitas tem razão. Sou um obstinado, um "incontível'
e um autoritário. Se a lei disser que não se pode fazer
propaganda de pessoas no programa partidário, não dei-
xo fazer propaganda de pessoas no programa partidário.
Na hora em que começarem a fazer isso, tiro o programa
do ar. Umas duas ou três vezes, fui acusado, porque, na
hora em que começavam a descumprir a lei, eu mandava
tirar o programa do ar. Entre a lei e a vontade de um
sujeito que está descumprindo a lei, não tenho que tergi-
versar. Tirei do ar dois ou trêstrês programas. Tive, por exem-
plo, um incidente com a Rádio Jornal do Brasil. Ninguém
fala nisso hoje. Naquela época, houve o célebre progra-
ma do \Iarronzinho

OT - Comprou uma legenda e se apresentou...

OSCAR CORRÊA - Se ele comprou ou não, esse pro-
blema não é meu. Não renho prova. Ele registrou a lc-



(Tenda, fez o programa e levou-o para a radiodifusão. E a
Rádio Jornal do Brasil resolveu não retransmitir o progra-
ma do Marronzinho, quando, por lei, ela é obrigada a
retransmitir qualquer programa que a Justiça Eleitoral
mande, sem saber se é do Marronzinho, do Pretinho ou
do Branquinho. Então, mandei interpelar a rádio. Ela res-
pondeu, confessou. Representei ao procurador-geral da
República, que era o Dr. José Paulo Sepúlveda Perten-
ce31'4 , para que a punisse, porque havia descumprido urna
determinação legal. Ele não tomou nenhuma providn-
cia nos primeiros 29 dias. No 30 dia fiz segunda repre-
sentação ao Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence, e, pelo
que sei, até hoje, 7 de agosto de 1995, ninguém tornou
nenhuma providência para punir a Rádio Jornal do Brasil.
Mas anunciei a essa rádio e a seu diretor que, por minha
conta, ela teria sido punida, pagaria multa e ficaria fora
do ar.

Quando a gente descumpre determinação judicial, a gen-
te paga por isso. Tenho que ser o chato. Costumo dizer o
seguinte: "Não me entreguem o pau, não me ponham o
pau na mão e a lei, porque eu cumpro a lei com o pau na
mão". Na época da Constituição de 1988, eu disse: "Nin-
guém combate mais esse projeto de Constituição do que
eu, mas, no momento em que ela for promulgada, nin-
guém a aplicará com mais rigor do que eu". A vida toda
fui advogado. No momento em que, como advogado, não
lutar pelo cumprimento da lei, ou, como juiz, não aplicar
a lei, qual a autoridade que tenho? Nenhuma. Vivo disso.
Vivo reclamando o cumprimento da lei. Então, sou obri-
gado a cumpri-la. Mesmo se for com o presidente da Re-
pública.

1l.A - Qual foi o i-esultado do mandado de segurança em
relação às prévias eleitorais?

OS( AR CoRR;\ - O resultado foi o seguinte: as prévi-
as continuam a eleger no Brasil. Por que o Sr. Fernando
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Coilor de Meio foi eleito presidente da República? Por-
que fez três programas gratuitos de televisão e rádio que
não podia ter feito. Só podia ter feito um. Quando ele fez
o segundo, alertei o presidente do Tribunal Eleitoral, di-
zendo-lhe que o Colior não podia fazer o terceiro. O pro-
grama não é de candidato, é de partido. E se sou do par-
tido "a", não posso fazer dois programas, um pelo partido
"a", outro pelo partido "b". A menos que me coligue com
o partido "b" e este me peça para fazer o programa. E
ele não tinha nenhuma coligação com o partido "b". Com -
prou o horário. Como candidato, ele falou três horas se-
guidas na televisão, sem contestação. Um moço bem fa-
lante, bem apessoado, com jeito de íntegro, com ar de
dignidade, sabedoria, mocidade, juventude. Três horas!
Ele começou o jogo ganhando de três a zero.

HA - O jornal Folho de S. 1oii1o, em agosto de 1988,
relata a greve dos funcionários do Serpro e afirma que o
senhor chegou a requisitar tropas federais ao ministro cio
Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, para o blo-
queio da empresa em Pernambuco, O TSE chegou a ne-
gociar com osfuncionários do Serpro? O senhor se lem-
bra desse processo?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Numa época de
eleição, o Serpro entra em greve, o que você tem que
fazer? Tem que tomar todas as providências para acabar
com a greve. Se for preciso requisitar tropas militares,
você requisita. Se for preciso pôr tropa na rua, você põe.
Se for preciso demitir, você demite. Você tem que fazer a
eleição. A lei manda que você a faça. Se a greve é ilegal,
abusiva, você toma todas as providências. Pouco me ini-
porta que a Folho de S. Paulo diz.

HA - Nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral não de-
veria requisitar a Polícia Federal, em vez de tropas cio
Ex é rc i to?
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O constituinte achou que era onipotente (2

onisciente e quis resolver tudo. Ele procurou
resolver problemas relativos a certas

matérias que não precisavam ser
modificadas. Ele os trouxe para dentro da

Constituição, mas não os resolveu.
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OSCAR CORRÊA - O problema do Eleitoral é o seguin-
te: as determinações dele são cumpridas pela Polícia Fe-
deral. Perícia, investigação, inquérito, tudo isso é feito
pela Polícia Federal, porque o Tribunal é federal. Quan-
do se trata de requisitar tropas, essa requisição é feita ao
ministro do Exército, que cobra isso da maneira mais vio-
lenta possível. As pessoas acham que mandar tropa para
um Estado é um negócio simples. E a coisa mais cara,
mais difícil que há neste país. Quando a gente requisita
tropas do Exército, a gente paga desde a água do cantil
até o ar do pneu do jipe, a diária, o sanduíche, o ar que o
sujeito respira. Tudo. E mais 50% que o Exército acrescen-
ta para fazer outras coisas.

(Y1' - Quem paga iSSO

OSCAR CORRÊA - A União. O problema da requisição
de tropas federais no Brasil é interessante. Em muitos
casos, ela é feita como demonstração de prestígio. As
vezes, o presidente diz: "Vou botar tropa federal para
garantir a eleição!" Ou é a oposição que diz a mesma
coisa. Outras vezes, é um governador: "Não quero tropa
federal para garantir eleição. Eu garanto com a polícia!"
Nessa hora, cria-se um problema muito grave. Se não
mando tropa e há uma bagunça, sou responsabilizado por-
cle não mandei. Se mando tropa, vão dizer que estou
servindo à oposição. As vezes, o problema é posto assim:
"Se vier tropa, votamos com a oposição. Se não vier, não
votamos com a oposição". Então, o envio da tropa fede-
ral, muitas vezes, é barganha política, sinaliza a vitória ou
a derrota do sujeito.

OT - Indica com ClLi eífl que o Tribunal estaria, não

OSCAR CORRÊA - Pois é. Há Estados, como o Rio
Grande do Norte, que, em todas as eleições, solicitam o
envio de tropa federal, ainda que não haja nada. Em aI-
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guns municípios da Bahia, acontece o mesmo, sistemati-
camente. Em outros, é por bagunça mesmo. Por exem-
plo: Teixeira de Freitas. Eu me lembro de que lá, no meu
tempo, o eleitorado era o dobro da população. [risos] Uma
vez, a polícia do Estado aderiu ao comício de um candi-
dato. Então, você tem que mandar tropa federal. Isso
custa à União um dinheiro bárbaro. Tira-se parte da ver-
ba do Eleitoral - que é do contribuinte, do mesmo jeito -
para entregá-la ao Exército. E nesse momento que o Exér-
cito melhora seus jipes, carros de combate... Aproveita a
oportunidade e cobra preços exorbitantes para o trans-
porte aéreo, que é feito em aviões Búfalo, de madruga-
da. Se você pede tropas, em duas, três, quatro horas, con-
forme o lugar, o Exército bota a tropa onde você quiser.
Eu ligava lá para o General Leônidas: "General, preciso
de tropa para..." "Pois não, ministro. Daqui a duas horas
a tropa está lá. Quantos homens o senhor quer?" "Cm-
(1Êmc11m homens". "Perfeitamente"

1 l,\ - l)epoi vinha a conta. 1 nao se podia questioná-la...

OSCAR CORRÊA - Você não pode questionar a conta.
Como é que vai fazer isso? Eu sei quanto custa? Sei que
custa caro, mas...

1 l:\ - A revista Isto É, na época Isto É Sen/ioi afirma
que, nas eleições de 1986, o TSE vetou a participação
de todos os governadores durante o horário gratuito de
propaganda eleitoral. O jornalista Maurício Dias destaca
que, por causa dessa decisão, o Governador Leonel
Brizola foi praticamente afastado da campanha no Rio de
janeiro. O objetivo maior da medida era impedir a influ-
ência de Brizola nas eleições do Rio, como sugere o jor-
nalista?

OSCAR (ORR,\ - kngano, gente. 1 m jornalista re-
solve tirar ilação de um fato... A lei diz que só podem
participar da eleição os candidatos. No momento em q LIC
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alguém leva o Leonel Brizola para falar a favor de um
candidato, tenho o direito de levar também o Padre José
Pereira para falar em favor de outro, ou o Lampião para
falar contra outro. A campanha passa a não ser mais dos
candidatos, para ser dos candidatos a outros cargos. Você
tem que impedir que sujeitos que não participam daquela
eleição queiram ficar fazendo propaganda para a próxi-
ma, além de influírem diretamente na eleição. Que eles
influam cá fora, mas não na eleição! Se deixo o Brizola
participar de um programa de um candidato a deputado
do PDf estou tirando de outro candidato do PDT cinco,
dez ou 15 minutos a que ele teria direito. O tempo é dos
candidatos. Então, ciuern não é candidato não fala. Da
mesma maneira que se proíbe que levem para lá, por
exemplo, Chitãozinho e Xororó. Se você puser
(hitãozinho e Xororó para o Francisco Dorneles' 7 , vai
prejudicar a candidatura do Márcio Fortes, O tempo do
1 )ornelles vai ficar o dobro do tempo do Márcio Fortes. Ou
vice-versa. Você nau pode Permitir C I U C isso aconteça.

1 l:\ \olrandn à PP° (IUC O senhor apresentou, (jLian-
do era deputado, sobre o voto distrital proporcional, ela
estabelecia que o número de votos de cada deputado,
com suas respectivas porcentagens em relação ao núme-
ro de eleitores em cada distrito, iria para rima listagem
que definiria a classificação dos candidatos. Com base
nessa lista, cada partido saberia quantos depurados con-
seguiu eleger...

O.CAR CORRÊA - Os depurados seriam eleitos con-
forme a ordem de classificação, com base na
proporcionalidade. A voraço seria distrital, masaapura-
çi() seria proporcional.

1-IA - O candidato poderia ganhar ii um distrito e mesmo
assim nau ser eleito...
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OSCAR CORRÊA - Podia. Nesse meu projeto, o único
defeito, que ninguém apontou, é que podia acontecer que
um distrito ficasse sem representante. Podia acontecer,
por exemplo, que eu fosse o mais votado da UDN, no
primeiro distrito da UDN, o João fosse o mais votado do
PSD, no primeiro distrito do PSD, e o Antônio fosse
mais votado do PTB, e nenhum de nós três fosse eleito,
porque num outro distrito haveria outro candidato mais
votado percentualmente. O distrito ficaria sem represen-
tante. Entrava, então, o deputado geral, porque ele re-
presentava não só o Estado inteiro, como também os dis-
tritos cujos deputados no tivessem sido eleitos.

OT - Seu projeto não subverte a filosofia do voto distrital,
que é cada distrito ter um representante, para poder man-
ter contato direto com ele?

OSCAR CORRÊA - Perfeito. O problema era o sistema
distrital de votação. Como, entretanto, a Constituição im-
punha o sistema proporcional, eu tinha (l C combinar o
proporcional com o distrital.

OT - E uma solução de compromisso...

OSCAR CORRÊA - É rima solução de compromisso. A
Constituição dizia: "eleitos pelo sistema proporcional".
Esse projeto chegou a ser aprovado pela Comissão de
Justiça, apesar do voto contrário do então Deputado Pa-
dre Arruda Câmara, de Pernambuco, que achava que ele
não se adequava ao sistema proporcional. Não sei por que
ele cismou com o projeto. Logo em seguida, em 1967,
deixei de ser deputado, encerrou-se a legislatura, e o pro-
jeto não chegou a ser votado, foi arquivado. Então, eu o
reapresentei agora, sem mencionar o cargo de deputado
geral. Eu lhe pergunto: qual é o grande deputado em Minas
Gerais cm quem todo mundo dese j aria votar? Nenhum.
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OT - Existem grandes puxadores de votos, mas eles nio
rêin a estatura...

OSCAR C0RRÇ;1\ l';sses puxadores de voto, is vezes,
são os de menor Categoria morai.

O - E) senhor reapresentaria o pro j eto hoje mantendo
ou tirando essa regra do voto proporcional?

Of-CAR c0RRÇ;.\ - Eu manteria, porque acho que, no
Brasil, você não pode estabelecer o voto distrital majori-
tário. Se você fizer isso, acaba com as minorias. Suponha-
mos o caso de Minas Gerais. Dizem que o Governador
Eduardo Azeredo é um homem democrata, cordato, bran-
do, prudente. Se ele resolver, porém, eleger os candida-
tos de seu partido, basta que ele exerça uma pequena
pressão. Se Minas Gerais tiver 50 distritos, numa eleição
majoritária ele consegue eleger o seu candidato no míni-
mo em 25.

01' Veja o segundo turno da eleição, agora, em 191A...

OSCAR CORRÊA - Exato. Isso sem fazer grande pres-
são. Num Estado menos politizado do que Minas, mais
atrasado, que tenha de oito a dez distritos, embora a opo-
sição represente 30% ou 40% do eleitorado, o governa-
dor elege seu candidato em todos os distritos. Acho que,
no Brasil, só se pode fazer sistema distrital misturado com
proporcional. O distrito que ficar sem candidatos terá como
representante, automaticamente, o representante do dis-
trito mais próximo. l ' nia solução i uairjuer de composi-
ção, de compromisso.

Agora apresentei de novo essa proosti no Iribunal Su-
perior Eleitoral. O Tribunal fez uma comissão e me con-
vidou para participar. A proposta foi bem recebida. Hou-
e umas alterações, propuseram rimas modificações, mas,
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no fim, prevaleceu um projeto do então Senador Fernando
Henrique Cardoso. Et poar ul/iSe.

HA - Como é essa proposta de Fernando Henrique Car-
doso? Ela propõe o sistema distrital?

OSCAR CORRÊA - É aquela proposta da lista parti-
d á ri a

HA - Sistema majoritário e depois lista partidária..

OSCAR CORRÊA - Majoritário e lista partidária. Quan-
do o candidato é eleito pelo voto distrital, ele prevalece
sobre a lista partidária. Após a apuração dos votos e defi-
nidos os candidatos eleitos pelos distritos, as vagas res-
tantes são preenchidas pelos candidatos que constam na
lista partidária.

OT - É o sistema alemão, não?

OSCAR CORRÊA - Uns falam cru 	misto ou-
tros, cm sistema alemão; cada um entende de um cite.

1-IA - Que critério o Tribunal Superior Eleitoral usou para
formar essa comissão?

OSCAR CORRÊA - O critério foi o seguinte: o Ministro
Carlos Mário \7eloso, que é o presidente do Eleitoral, es-
colheu algumas pessoas que estudam esse problema, cnn-
vocou professores de Direito, ex-ministros como o Rafael
\Iayer, o Aldir Passarinho e eu, além do Raul Machado
Horta, do Aluísio, da Faculdade de Direito, do Baracho.
do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de São Paulo, cio
José Afonso da Silva, do Ives Gandra, do Fábio
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Comparato. Em síntese, convocou aquelas pessoas que
á tinham renome nacional em matéria relativa ao Eleito-
ral. Ele as convidou para participarem de subcomissões
de campanha eleitoral, fidelidade partidária, reforma do
sistema eleitoral, reforma da lei de partidos... E agora
acabou de encaminhar o anteprojeto à Câmara.

1-IA - Financiamento de campanha, taibénr

OSCAR CORRÊA - Sim. Houve também a suhcomissão
de financiamento de campanha, que é rim problema gra-
\e. i]

 - Como foram os critérios para a definição das pro-
postas?

OSCAR CORRIA - Cada um apresentava a sua propos-
ta, discutia e depois votava na comissão. Aliás, não pude
comparecer à última votação porque estava com uma bru-
ta gripe. E quem não comparece... A gente estando pre-
sente, eles têm um POUCO de medo, sabe? Principalmen-
te no meu caso. Como reajo muito quando estou presente,
a votação de minhas proposições é sempre muito difícil.

1IA - -s propostas definidas pela comissão foram as que
o senhor esperava?

OSCAR CORRÊA - Não conheço bem as propostas, por-
que eles me mandaram somente a parte do projeto de
minha comissão. Tenho a impressão de que foi urna boa
sugestão.

()l - A comissão nao é ideologicamente um pouco
eclética,
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OSCAR CORRÊA - Ecletissíssima. É ter o Fábio
Comparato, que é francamente de esquerda, PT, e o Os-
car Corrêa, que é contra o PT e a esquerda. Havia o José
Afonso da Silva, que é da esquerda, e o Baracho, o Raul,
o Manuel Ferreira Filho e o Roberto Rosas, que não São

da esquerda.

01' - Não houve conflito?

OSCAR CORRÊA - Não. O conflito não era ideológico.
O Comparato até apresentou um projeto interessante, mas
absolutamente inviável. Ele queria que o deputado fosse
eleito pelo País. O Brasil teria 500 deputados e 500 dis-
tritos. O primeiro distrito seria constituído por 50 municí-
pios do Amazonas. O segundo distrito seria, digamos, um
edifício no Rio de Janeiro.

OT - Parece que há um prOI)lem a de distribuição
desproporcional...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. São Paulo e os outros.
O que é um problema grave. Apenas, você não pode ad-
mitir isso, porque os deputados, constitucionalmente, são
eleitos por Estado. Então, foi o que eu disse: "O, Fábio,
sinto muito, mas o seu projeto é inconstitucional, porque
vai abolir as fronteiras estaduais." Você é deputado fede-
ral por Minas Gerais. Você é eleito pelo Estado de Minas
Gerais, não por um Estado irreal, que tem um pedaço de
Minas, um de Goiás e um de São Paulo.

1 l.-\ - () I0!/I((/ (/0 I]1(/// pul)Iicou pelo menos uma parto
das propostas aprovadas. Num município de 500 mil ha-
bitantes, haveria segundo turno. O requ sito passou de
200 mil para 500 mil habitantes...

OSCAR CORRÊA - Parece q ite passou para 500 mil. A
maioria ab soluta teve outra conformação. I)evia ser 50,
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mas passou a ser 45%, desde que tivesse dez a mais do
que o segundo colocado. E mais ou menos o sistema ar-
genti no.

HA - l'icarain proihilis as coligações nas eleições
Proporcionais...

OSCAR CORRÊA - O que, aliás, acho perfeitamente
razoável. Você não pode admitir coligação em eleição
proporcional.

1-IA - O domicílio eleitoral aumenta para quatro anos...

OSCAR CORRÊA - Ah, o domicílio eleitoral é também
muito bom para impedir o pára-quedista!

H1\ - O deputado (lUC mudar de agremiação perde o man-
dato...

OSCAR CORRÊA - () que acho perfeitamente razoá\ eI.

HA - Pode perder também por problema de disciplina...

OSCAR CORRÊA - É a lei dos partidos.

O'F - O que o senhor acha do fato de o TSE ter concedi-
do domicílio eleitoral para o Senador José Sarney se
candidatar pelo Amapá, sendo ele sabidamente um polí -
tico do Maranhão, um morador do Maranhão?

OSCAR CORRÊA - É o tal caso: na época... O grande
problema do Brasil é o seguinte: "Fatta Ia Iejge, trova/o
/'ni,iiiio	Faz-se a lei, e encontra-se logo rim nieio de a
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burlar. No momento cm que o sujeito burlou a lei direiti-
nho, o juiz não pode fugir. A lei diz que o eleitor tem o
direito de transferir o seu título até o dia 15 de janeiro de
1995. Então, se eu o transferir no dia 15 de janeiro de
1995, do Rio de janeiro para Macapá, o juiz de Macapá
pode achar que é uma grossa esperteza, mas não pode
falar nada. O Sarney se aproveitou de uma faculdade le-
gal e fez a transferência no momento legal.

OT — Mas criou-se uma situação...

OSCAR CORRÊA - 1-\h, criou-se uma situação absoluta-
mente intolerável, que, confesso, eu não criaria nunca.
Eu me recusei a transferir até hoje meu título de Minas
Gerais para o Rio de janeiro, porque acho que, tendo
sido deputado federal por Minas, deputado estadual, se-
cretário, candidato ao governo, não tenho o direito de
transferir o meu título para lugar nenhum. Estou vincula-
do moralmente, civicamente, a Minas Gerais. Mas cada
um salta do bonde como quer, não? //7s0s/

HA — O senhor acredita que o governo, o Judiciário e
mesmo o Legislativo têm intenção de implementar essas
mudanças apresentadas peLi comissão e fazer Lima retor-
ma eleitoral?

OSCAR CORR \ - lil1 1	 Ilias não aCledlL()
o façam, porque é muito difícil conseguir qualqum

modificação de status quo em matéria de lei eleitoral.
deputado tem a vocação de manter o status quo no qual
elegeu. Ele pensa o seguinte: será ne no outro sIiemI
me reelegerei?

Costumo dizer que, no governo do Castelo, houve Lona
grande oportunidade para se fazer a reforma eleitoral, qic
devia ter sido feita, e que, aliás, diga-se a verdade, o Cas-
telo (1111.s fazei. lle chegou a convocar uma conussao,



presidida pelo Mílton, na qual ele próprio colaborou pes-
soalmente. As discussões incluíam o Castelo, o Mílton,
co, o Colombo de Sousa, da Câmara, e mais um ou dois.
Nesse tempo o Mílton era ministro da Justiça. Sei que
nós debatemos a lei eleitoral, a lei dos partidos, e o Cas-
telo mandou um projeto para o Congresso. Ele estava
com poderes excepcionais e podia, então, fazer a refor-
ma eleitoral. Ainda que contra a vontade de muita gente.
Ele podia dizer: "Olhem, ou vocês votam a reforma ou
eu fecho essa..." Naquele tempo, a conversa era nesse
tom. Desculpem-me, não sou a favor de ditadura, mas há
certos momentos em que você, sendo um ditador escla-
tecido, pode fazer algumas coisas que, num regime de-
Inocrático, dificilmente faria, porque encontra os esclare-
cidos contra, e não há como convencê-los.

Em certo momento, rompi definitivamente com o Gaste-
lo. Depois de ter partido para a cédula oficial, na eleição
dc Minas ele autorizou a "cédula-papelinho". Houve um
recuo. Nesse dia fui para a tribuna e espinafrei o Presi-
dente Castelo Branco, que estava promovendo reforma
eleitoral, convidava a gente para realizá-la e fazia um re-
trocesso desses. Foi então que comecei a ter atritos com
ele.

1-IA - O senhor acha	o lernando Henrique
Cardoso poderia fazer essa reforma?

OSCAR CORRÊA - Muito difícil. O Fernando Henrique
tem poder para fazer muitas coisas, mas não acredito que
ele tenha poder nem para uma reforma tributária, que ele
quer, e menos ainda para a reforma eleitoral que ele de-
sejaria. Ele manda muito, mas na minha votação para de-
putado federal, no modo como vou ser eleito, como vou
disputar, nisso eu não atendo a Fernando Henrique ne-
nhum. Esse é o raciocínio do deputado. Acho muito difí-
cil tine essa reforma passe na Câmara dos I)eputados.

82 -,



OT - O senhor acha que a resistência à mudança do status
quo se explica pelo conservadorismo, ou seria porque essa
reforma levaria à eliminação de certas práticas?

OSCAR CORRÊA - Acho que ela levaria à eliminação
de certas práticas. Por exemplo: partido nanico. Era pre-
ciso acabar com isso. Se o nanico quer ser partido, vai ser
partido provisório, não definitivo. Não se pode conviver,
como hoje, no Brasil, com 20 ou 30 partidos, dos quais
oito ou dez têm representação no Congresso. Vinte parti-
dos não têm representação no Congresso, mas têm direi-
to a fazer programa de televisão. Vai ver que há um que
não tem nenhum vereador. Isso é uma vergonha, um abu-
so! Juntam-se os nanicos... O PFL, o Fernando Henrique,
não querem brigar com os nanicos porque eles têm 20
votos. Então, esses 20 influem na votaçio da reforma da
empresa nacional...

O'F - Na reforma tributária, na privatização...

OSCAR CORRÊA - Na navegação de cabotagem... Fi-
camos entregues a 20 nanicos inexpressivos, que flJO
valem coisa nenhuma...

Quando o Castelo Branco extinguiu os partidos, o que
aconteceu? Entramos nisso que está aí. Nunca mais tive-
mos partidos políticos. Porque o MDB e a Arena não se
firmaram. Quando eles estavam se firmando, o governo
achou que o MDB estava se firmando demais e resolveu
acabar com ele. Virou PMDB, o que é outra bobagem.
Partido do Movimento... Partido da Frente... Eu nunca
ouvi falar isso. Quando eu era deputado da UDN, apre-
sentei o projeto obrigando o uso da denominação "Par-
tido". A "União" foi na época em que estávamos juntos
para combater o Getúlio. No momento em que ele caiu,
a "União" deveria ter virado partido político, Partido
Democrático Nacional. Partido Liberal, Partido Demo-
crático Brasileiro, tudo bem. Mas Partido do Movimen-
to... Partido cia Frente... Isso não é nome de partido!
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- As propostas apresentadas ao [SE eram de que
cada partido deveria ter 3% dos votos em cada Estado...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Isso é tradicional
110 Brasil.

1 I;\ - Os partidos que llãO obtivessem esse mínimo em
duas eleições perderiam o registro...

OSCAR CORRÊA - Exatamente.

HA - Na segunda eleição, Yc. Saiu uma proposta mais
ou menos nesse sentido...

OSCAR CORRÊA - Exatamente Acho ISSO muito bom.

HÁ - Em outra comissão, da qual o senhor não partici-
pou, foi discutida a questão do financiamento da campa-
Ilha. O senhor afirmou que, se houvesse contribuição fi-
nanceira do Ibad ou do governo americano...

OSCAR CORRÊA - Quero dizer que nunca fiquei sa-
bendo o que era Ihad. Na última eleição, na qual teria
havido a participação, eu fazia parte da Ação Democráti-
ca Parlamentar, como todo mundo em Minas Gerais: José
Monteiro, José Bonifácio, Francelino, Geraldo Freire,
Pedro Aleixo... Só fiquei sabendo que a Ação Democráti-
ca Parlamentar estava ajudando candidatos quando man-
daram levar lá em casa meia dúzia de faixas - "Para de-
putado federal Oscar Dias Corrêa" - e umas 50 OLi 100
mil cédulas.

O'l' - Na época i cédula ainda era nominal?

OSCAR CORRA - Tenho a impressão de que era o
PapcIliilho. Fu nunca tinha ouvido falar 110 Sr. 1an



Hasslocher, que era o "dono" do célebre Ibad. Nunca
tive contato com ninguém de lá, exceto o João Mendes.
Aqueles que falam que participei do Ibad e que recebi
ajuda para a campanha são absolutamente irresponsáveis.
Todas as minhas eleições foram feitas assim: eu gastava
o meu dinheiro na compra de jipe, selo, cartão, envelope.
Essa era a minha despesa. Uma vez dei 10 mil cruzeiros a
UM sujeito que era de um município que ia me dar mil
votos. Ele não me deu os mil votos, e eu perdi os 10 mil.
[risos] Foi a única vez em que tentei ajudar um eleitor,
UM chefe político, e dei com os burros n'água. Então,
fico indignado quando falam nisso, porque nunca tive
nenhuma participação em nenhum Ibad da vida ou qual-
quer coisa parecida. Eu queria botar isso a limpo, para
ficar livre dessa porcaria, para ninguém mais falar em Ihad
comigo.

EIA - Sobre essa questão das contribuições financeiras
de campanha, o senhor falou que o governador Maga-
lhães Pinto não era de dar dinheiro a ninguém, chegava a
ser um "unha-de-fome". E falou também que, quando
ele queria eleger alguém, mandava o Banco Nacional
emprestar dinheiro a juros baixos...

OSCAR CORRÊA - Essa forma, toda a vida, foi usada
pelo banco. Quando se queria ajudar um sujeito, empres-
tava-se. E todo banco sempre fez isso. Um sujeito do
interior, por exemplo, o coronel José Pereira, está preci-
sando de 50 mil cruzeiros e tem 500 votos. Então, al-
guém chega lá e diz: "Fulano, empresta os 50 mil para o
Coronel José Pereira, a 1% ao mês, ou sem juros, desde
que ele dê 500 votos para Fulano de Tal". Pronto. Era
um processo comum, normal, que todo mundo sempre
fez, continua fazendo do mesmo jeito e vai fazer a vida
inteira. Você não pode impedir que o dono do banco em-
preste o dinheiro dele de graça, ou barato, parti o dono
dos votos. á el ticro dizer que nunca tive ISSO.
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1-IA - Como o senhor analisa o peso da contribuição
financeira nas campanhas políticas naquele tempo e
agora?

OSCAR CORRÊA - Agora é totalmente diferente. No
meu tempo, ninguém comprava voto. Mesmo o Sebasti-
o Paes de Almeida não era, propriamente, comprador de

voto, era ajudante de lugares que davam voto.

01' - Ele fazia benemerências...

OSCAR CORRÊA - Ele chegava a um município onde
havia uma igreja precisando de reforma. Então, ele man-
dava reformá-la, gastava 100 mil cruzeiros, e os eleitores
de lá votavam nele. Ele dava ajuda para o Coronel José
Pereira matar dois bois, servir aos eleitores. Dava dinhei-
ro para o coronel pagar o transporte. Não havia esse ne-
gócio de o candidato dizer: "Fulano, toma aqui 100 mil
cruzeiros em troca de mil votos".

OT - Ou fazer um depósito em conta

OSCAR CORRÊA - O que havia era a ajuda de alguns
candidatos que davam dinheiro a certos coronéis, ou ca-
bos eleitorais, que tinham prestígio, para que eles canali-
zassem a votação para as suas candidaturas.

FIA - Havia subenções, bolsas de estudo, essas bene-
inerências oficializadas?

OSCAR CORRÊA - Essas subvenções e bolsas de estu-
do não tinham nada a ver com a história. No meti tempo,
a subvenção que tinha era a... Casa de São Vicente de
Paulo, a Casa de São Francisco de Assis, a Santa Casa de
Misericórdia... Você dava 2 mil para uma, 3 mil para ou-
tra, fazia uma vila operária com 5 mil... Era urna
"bobaginha". Tenho aqui minha lista de subvenções.
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"Esqueça o Tancredo, ele já morreu.
Assuma o governo e seja o José Sarney,faça

o governo José Sarney. "Mas o que
acontecia? Sempre que aparecia uma vaga

para um cargo, alguém dizia:
"O Tancredojá tinha compromisso com o

José Pereira ". E o Sarney nomeava o José
Pereira. O Sarney não estava querendo

aparecer Parecia que estava escondendo o
fato de ser presidente.
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HA - O senhor acha que hoje isso aumentou?

OSCAR CORRÊA - Hoje mudou totalmente. No meu
tempo, a compra do voto era "excepcionalíssima", va-
mos dizer assim. Depois, as coisas foram se modificando.
Ultimamente, o negócio é compra de votos. Um Fulano
tem mil votos, ou diz que tem mil votos. Um candidato o
procura e diz: "Quanto você quer pelos mil votos que
tem?" "Quero um milhão de reais". "Um milhão?" "E".
"Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte: qual é a
pessoa de sua confiança em Belo Horizonte?" "E o João".
"Ah, o João é um bom sujeito. Gosto dele. Então, vamos
fazer o seguinte: quanto você precisa agora?" "Agora pre-
ciso de 200 mil reais". "Então, vou lhe dar 200 mil agora
e deposito 800 mil nas mãos do João. Se você me der os
mil votos, o João transfere para você os 800 mil. Se você
me der 800, 700 ou 500 votos, vai receber o dinheiro
proporcionalmente. Se você me der mais votos, dou mais
dinheiro a ele para transferi-lo para você". Então, é um
contrato de compra e venda. Com um fiador, ou melhor,
um depositário. Um fiel depositário, de confiança das duas
partes, que funciona perfeitamente. Isso foi o que acon-
teceu em Minas Gerais recentemente.

O'l - O senhor quer dizer q ue, no passado, o candidato
ajudava um eleitorado que era mais OLi menos dele...

OSCAR CORRÊA - Podia até não ser mais ou menos
dele, mas viria a ser, desde que ele desse ajuda. O eleito-
rado estava mais ou menos livre. Hoje, não. Hoje com-
pra-se voto. Um dá mil reais, outros dão mil e duzentos,
mil e quinhentos, dois mil, dois mil e quinhentos...

HA - Então, hoje há um leilão do eleitorado...

OSCAR CORRÊA - Leilão! E o sujeito sai com rima
mala de dinheiro, como me contaram no interior de MI-
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nas, na campanha cio Oscar júnior. Cheguei a Abacté e
fui à casa de um amigo nosso lá. Falei: "Como vão as
coisas aqui?" Ele falou: "Tudo bem". "Alguma obra"
"Tem uma obra sim. O Nílton Cardoso começou uma obra
aqui, uma estrada de São Gonçalo para cá. O engraçado é
que o capataz dele veio comprar gado aqui e trouxe di-
nheiro na mala". Então, o capataz ia comprar gado com
dinheiro na mão, dinheiro vivo. Perto de Muriaé, me con-
taram a mesma história. Também lá havia um capataz dele
comprando gado com dinheiro em maleta. Não sei se se
usa isto agora: comprar gado com dinheiro cm maleta. Só
se é para não dar cheque. Vai ver que era por causa do
1PMF 369 , que ainda existia naquela época. Mas, de qual-
quer maneira, ele estava prevendo a CP\;fU.

01 - Talvez e5tiCSSC prevendo que a compra de gado
podia se tornar ilegal no futuro...

OSCAR CORRÍA - Vxatamcnte. //7sosJ A verdade é
que as coisas mudaram completamente. Hoje, além do
mais, há corrupção. O sujeito diz: "Vou votar em você,
depois você me nomeia para o cargo assim, assim, e eu,
estando lá, vou me defender e nós dividimos". E a supo-
sição que faço sobre o que aconteceu por aí. As formas
de corrupção são de tal maneira que você não tem como
prevê-Ias. No momento em que o indivíduo quer fazer
safadeza, ninguém o segura. As formas de fraude e
corrupção são imprevisíveis, devido ao engenho huma-
no. Não há lei que impeça a fraude e a corrupção. Haveré
sempre uma forma nova.

0'l' Por que essa degradação dos hábitos públicos?

OSCAR CORRÊA - Porque, no Brasil, ter o poder públi-
co na mão passou a ser algo tão vantajoso que o sujeito
faz de tudo para consegui-lo. No meu tempo, você tinha
1) poder na mao, Ili as udo para liso pessoal. Havia um ou
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outro pessedista, Liill (10 outro petchista e talvez um
udenista que eram negocistas. Ninguém fazia negócio cm
cargo público. O sujeito era deputado federal e "lambia
embira", como o Mílton Campos, o Pedro Aleixo, o
Gabriel Passos, o Odilon Braga, o Oscar Botelho, o
Aliomar Baleeiro, o Adauto Cardoso. Todo mundo vivia
naquela "pindaíba" desgraçada do subsídio, trabalhando
feito burro de carga e tentando advogar um pouquinho
para poder sustentar a família. Hoje o sujeito vai para um
lugar desses e imediatamente nomeia o Fulano de Tal
diretor do departamento tal. Nesse departamento há uma
licitação assim, assim. Ele pega, de cara, 10%, 15%, 20%
na licitação. Em todo pagamento, ele leva tantos por cen-
to. Então, o poder público passou a ser a grande fonte de
renda.

A solução é você, cada vez mais, fiscalizar, opor obstácu-
los a isso e criar uma nova mentalidade. Afinal de contas,
ver se consegue que volte a noção de dignidade no riso
cia coisa pública. Como sou otimista, acredito que isso
esteja melhorando. Acredito até que a própria Revolu-
ção, de certa maneira, tenha contribuído mal nesse senti-
do. Numa ditadura, a imprensa noticia muitas bobagens,
mas muitas outras ela não noticia, pois não tem condição.
Acredito que agora, como há mais abertura, isso facilita «i
a própria reestruturaçio dos costumes.

Em matéria na Pü//i, de A. P(////o, afirma-se que o
senhor defendia, na campanha eleitoral pela televiso,
uma proposta de tempos máximos e mínimos para cada
candidato, respeitando a proporcionalidade da represen-
tação parlamentar...

OSCAR CORRÊA - O primeiro defeito que encontro na
nossa propaganda eleitoral é o seguinte: a lei determina
ci ue a propaganda deve ser do partido. Em nenhum parti-
cio nacional, a propaganda é do partido. O que é do parti-
cio? E o sujeito dizer assim: "O	prega a reforma
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agrária". Ou: "O PFL prega uma reforma cambial assim,
assim. Segundo o programado PFL, o Estado não deve
intervir, a não ser em tais casos". O que é o programa
partidário hoje na TV? Chega o Fulano de Tal, que é
candidato a governador, ou a presidente da República,
ou a deputado, ou a presidente do partido, pois tomou
conta do partido, e faz a sua propaganda dizendo as suas
bobagens, sem falar no programa do partido, que não exis-
te. Essa é a minha birra com esses programas todos. No
meu tempo, a gente ia para o rádio e dizia: "O programa
da UDN, a respeito dessa matéria, diz... Portanto, a UI)N
defende isso, isso e isso. O Estado só deve intervir as-
sim, assim e assim. O Estado não pode intervir nessa,
nessa e nessa questão".

1-IA - Após a aprovação do texto da Constituição de 1988,
no primeiro turno, o Deputado José Lourenço, líder do
PFL, propôs o adiamento da realização do segundo turno
do Congresso Constituinte, ou a sua dissolução. O Presi-
dente José Sarney, em cadeia de rádio e TV, disse que o
texto da nova Constituição poderia deixar o país
ingovernável. Segundo Jânio de Freitas, o senhor, que na
época era ministro do Supremo Tribunal Federal e presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral, reforçou o coro dos
que criticavam o texto aprovado no primeiro turno. Qual
a sua motivação ao fazer tais críticas

OSCAR CORRÊA - O que aconteceu foi o seguinte:
quando se falou em convocar a Constituinte, eu me colo-
quei frontalmente contra essa convocação. Da mesma
maneira que eu tinha sido contra o projeto de Constitui-
ção de 1967, mandado pelo Castelo Branco, quando eu
pleiteava que a Constituição de 1946 fosse revista. O Ato
Institucional n.° 4 estabeleceu o prazo, e a Constituição
foi votada correndo. Combati violentamente esse Pro l e-
to, a ponto de apresentar cento e tantas emendas. Fui o
deputado que apresentou mais emendas, o único que fez
discurso contra o projeto - seis discursos. Nessa época,

832



eu já estava scrn partido. Falei: "já que estou sem parti-
do, posso falar o que eu acho, sem pedir opinião a nin-
guém, menos ainda a partido. Não sou do governo, estou
contra ele. Só tenho que pensar num negócio chamado
Brasil". Então, desci o pau. Combati o projeto dizendo
que, em vez de se fazer uma Constituição nova, devia-se
rever a Constituição de 1946. Perdi. Apresentei emen-
das, algumas foram aprovadas, mas o que ficou foi esse
monstrengo, a Constituição de 1967, sobre a qual escrevi
um livro: A Constituição de 1967 - Contribuição Crítiui.
Ibda a vida fui contra fazer Constituição nova. Quando

você tem um texto constitucional que já está sendo apli-
cado há 20 anos, como no caso da Constituição de 1946,
para que você vai jogar tudo fora para fazer um novo
Para que recomeçar urna discussão desnecessária sobre
muitos ternas, que a própria aplicação do texto anterior já
resolveu? Ainda quando o texto legal não é bom, no mo-
mento em que o tribunal lhe dá uma interpretação boa,
você não precisa mudá-lo mais. Se você cria um novo
texto, vai ter nova interpretação, nova discussão, nova
demanda, nova chicana, novos favores, novos privilégi-
os, novas brigas, novos litígios.

O'l - O senhor não fazia parte Cio Conselho de Notá-
\elS 7- que em 1985 tinha sido encarregado de redigir um
anteprojeto?

OSCAR CORRÊA - Não. Naquele tempo eu estava no
Supremo, e eles não podiam convocar ninguém do Su-
premo para o Conselho de Notáveis. O que fiz? Embora
fosse do Supremo, saí pelo Brasil fazendo conferência e
acabei escrevendo um livro - A Crise da Constituição -
Constituinte e o Supremo Jribuna/ Pedeial -, em setembro
de 1985, que foi publicado em 1986. Nesse livro, digo
por que era contra a Constituinte. Achava que se tinha
que alterar a Constituição de 1946 e propunha as modifi-
cações. A Constituinte foi convocada por uma emenda
constitucional, proposta pelo) Presidente José Sarnev.
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Então, a Constituinte, que depois foi considerada onipo-
tente, onisciente, "oniparente" - que paria tudo, com
todos os poderes -' era derivada, convocada por urna
emenda do presidente.

Quando começou a discussão, eu me lembro de que esta-
va em Brasília e fui à casa do Carlos Castelo Branco, meu
amigo e colega de turma e de escritório. Ele perguntou:
"Quem você acha que deve ser o líder da Constituinte?"
Falei: "Acho que o presidente tem que ser o Ulisses, que
é um deputado, e o líder deve ser o Mário Covas, que
não é advogado, mas é muito inteligente, muito esper-
to". Então, ele lançou a candidatura do Covas como líder
da Constituinte, ou seja, o sujeito que iria controlar as
nomeações, a escolha de membros de comissão, etc. E a
verdade é que o Mário Covas escolheu a dedo todos os
relatores de todas as matérias na esquerda radical. E no-
meou para presidir todas as comissões - e o presidente
não manda coisa nenhuma - pessoas do centro. A prova é
que o Oscar Dias Corrêa júnior foi presidente da Comis-
são de Organização de Poderes, que era a mais importan-
te, mas os relatores eram Egídio Ferreira Lima, Plínio de
Arruda Sampaio, José Paulo Bisol, ou seja, a fina flor da
esquerda. Com isso, o que acontecia? Só passava relató-
rio de esquerda, que tomou conta da Constituinte, até
mesmo com algumas burrices, porque, graças a Deus, a
esquerda, em geral, é burra. Agora, estou vendo que o
Fernando Henrique está dizendo isso... o que eu dizia há
dez anos. A esquerda brasileira é muito burra. E a sorte
nos s a.

OT - Como a esquerda assumiu o controle?

OSCAR CORRÊA - As indicações eram do líder da mai-
oria, que era o Covas. Um partido indicava o relator; ou-
tro, o presidente. O que o Covas fez? Ficou com todos os
relatores e deu todas as presidências. Como o presidente
não faz outra coisa a não ser abrir sessão, fechar sessão e
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dizer: "Ganhou de quatro a três, de sete a cin-
co..." A matéria propriamente de debate, de elaboração,
fica corri o relator. Então, foi aí que a esquerda tomou
conta da Constituinte. Assisti àquilo com grande tristeza,
vendo que o Brasil iria ter uma Constituição que ia ser
uma vergonha. Enquanto Portugal, que tinha feito uma
Constituição de esquerda, estava fazendo uma revisão,
tirando tudo o que era de esquerda e voltando ao centro,
nós estávamos caminhando exatamente no sentido con-
trário. Estávamos caminhando para a esquerda por ação
de uns juristas muito inteligentes, mas politicamente muito
inexperientes, corno o José Afonso da Silva, o Miguel
Reale júnior, o Dalmo Dallari... Sujeitos muito prepara-
dos, muito cultos juridicamente, mas de formação ideoló-
gica, desculpem-me, ultrapassada. Esse pessoal é que
dulyuina\a O CCíiír]() da Constituinte.

01' - Eles eram, na verdade. os consultores jurídicos dos
relatores...

OSCAR CORRÊA - Liam os assessores. Vou lhe dar o
seguinte exemplo: Plínio de Arruda Sampaio. Eu tinha
sido colega dele na Câmara, em sessenta e poucos. Gos-
tava do Plínio, rapaz inteligente, educado. Quando ele
foi cassado, não aprovei sua cassação. Ele foi expulso.
exilado. Quando voltou, um dia o Oscar Júnior me per-
guntou se eu conversava com ele. Falei: "Com o maior
prazer. Eu gosto muito do Plínio". Ele, que era o relator do
Poder judiciário, foi lá em casa. Conversamos das nove ho-
ras da noite à meia-noite.

0'! - Isso em que ano

OSCAR CORRÊA - l'm 1987,  quando estavam fazendo
o relatório. Ele me disse: "O que nós queremos é que o
.Judiciário venha ao povo". "Estou de pleno acordo. Se
você puder fazer com que cada periferia do Rio de janci-
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ro tenha uma vara judicial, é o ideal. Você vai dar tranqüi-
lidade, segurança, uma prestação jurisdicional boa. O ideal
seria que houvesse uma vara no Méier, em Madureira, na
Pavuna, em Andaraí, em Bonsucesso... Plínio, o proble-
ma não está no Supremo Tribunal, que não tem nada com
isso. A posição do Supremo é de ordem constitucional.
Você não precisa mexer no Supremo. Ele pode ficar do
jeito que está, ou você pode alterar um pouco as suas
competências, se achar necessário. Já que você quer tra-
zer justiça para o povo, o importante é dar estrutura à
Justiça de Primeiro Grau, porque é aí que se resolvem OS

problemas. Se em vez de 50 juízes, você colocar 50 mil,
500 mil juízes, de modo que o cidadão possa ir ao juiz e
ter uma decisão dentro de 48 horas, você já eliminou um
conflito em 48 horas. Em geral, se a decisão for razoável,
o sujeito não recorre. Só quando o negócio estiver muito
encanzinado é que ele vai partir para a briga".

O'!' - Seria o juizado de Pequenas Causas

OSCAR CORR!A - Não. Seria o juizado em geral. Seria
a descentralização de todo o juízo, de toda a prestação
jurisdicional. E um absurdo você ter só um foro, só um
'['ribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Todas as deman-
das do Estado vêm para esse tribunal na Avenida Antônio
Carlos. E errado! Devia haver um Tribunal de Alçada cm
Campos, em Niterói, por exemplo, de modo que o indiví-
duo não precisasse sair de Campos para vir defender sua
demanda no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, você po-
deria ter um Tribunal de Alçada em Uberaba, Uberlândia,
Montes Claros, Governador Valadares, Carangola.
jacutinga, Poços de Caldas,,. Você, com isso, descentrali-
zava a justiça. E ficaria uma espécie de Superior Tribu-
nal de .1 usriça.

O'!' - Regional
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OSCAR CORRÊA - Regional, na capital. Ele resolveria
as demandas quando houvesse briga de um tribunal coro
outro. Mais ou menos como nos Estados Unidos. Achei
que o Plínio saiu de lá satisfeito. Daí a uns dias, sai o
projeto do Plínio. Extinguia o Supremo Tribunal Fede-
ral... Não mudava nada na justiça de Primeiro Grau. ELi
disse ao Oscarzinho: "Fala com o Plínio que não passe na
minha frente".

Então, o que aconteceu? Veio a reação do Centrão, as
coisas melhoraram... A prova de que aquilo era um absLir-
do, de que a Constituição foi o processo mais sem pro-
cesso do mundo, é que o primeiro projeto, o chamado
Frankenstein, teve quinhentos e tantos artigos. Foi uma
costura. E daí foi melhorando, melhorando.., mas ficou
muito ruim ainda. No dia 7 de agosto de 1988, fui convi-
dado para rima palestra na Associação dos Advogados de
Minas Gerais, em Belo Horizonte. Falei sobre "O Dia
Seguinte à ConstitLução de 1988" - 775e Da' Afiei- -, e
hotei para quebrar". A Constituição não estava prom ul-

gada. Ainda era projeto.

HA - Aprovada apenas em pri mci ro turno. Na época, fa-
laram sobre essa questão o Nílton Rodrigues, do Correio
-/íi 11anh,7, e o Deputado Egídio Ferreira Lima 373 . Este
disse que as críticas só poderiam ter sido feitas de forma
pessoal, pois o senhor queria ser ministro da Justiça do
governo Sarnev. Depois que o senhor fez essas críticas
em Belo Horizonte, Nílton Rodrigues disse que o desejo
do Presidente José Sarney era nomeá-lo para o Ministé-
rio da Justiça, em substituição ao Paulo Brossard. E, por
essa razão, seu pronunciamento aproximou-se do de
Sarney...

OSCAR CORR;A - Não tive nenhum contato com o
Sarney. Toda a vida fui estudioso de Direito Constitucio-
nal, sobre o qual já tinha obra publicada. Então, falei so-
bre o texto constitucional como um estudioso cio tema,
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nao como ministro do Supremo. Evstaa presente o Nia o-
rício Correia, que era senador, e ele até me aparteou.
Tivemos um debate em Belo Horizonte. Foi um debate
democrático. Eu disse o seguinte: "Estou combatendo
um texto que está em elaboração. No momento em que a
Constituição for promulgada, qualquer que seja o texto,
ainda que eu o considere o pior do mundo, ninguém o
aplicará com mais rigor do que eu. Como juiz, tenho o
dever de aplicá-lo, mas, como estudioso, tenho o dever
de mostrar que ele está errado antes que seja proimtlga-
do. Até para ver se o Congresso melhora".

O que aconteceu depois foi muito engraçado. Isso foi no
dia 7 de agosto, e no dia 8, um jornal noticiou: "Ministro
do Supremo Tribunal arrasa com a Constituinte!" Foi mais
ou menos isso. Logo em seguida, foi apresentado, na ses-
são do dia 8, um requerimento manifestando estranheza
quanto à minha posição e solicitando providências a res-
peito. Esse requerimento, publicado no Diário da Assem-
/doia Constituinte do dia 9 de agosto, foi assinado por al-
guns líderes da Constituinte, cujos nomes o Diário do

CongTesso Nacional não transcreve. Mas tenho a xerox do
requerimento com os nomes. Alguns são de pessoas ilus-
tres, que ainda hoje pontificam na vida pública nacional,
sendo os maiores defensores das reformas constitucio-
nais que desde então estão tentando fazer neste país. E
encaminharam esse requerimento ao Ulisses, para que
ele me repreendesse. O Ulisses, que me conhece... Quan-
do vi o requerimento, fui para casa e redigi a resposta,
que tenho aí. Falei: "Se ele mandar o requerimento ama-

o portador que o trouxer já le\ ao resposta".

FIA - Segundo a Folha de S. Pa1lo 04 , o Deputado Ulisses
Guimarães, presidente da Assembléia Nacional Consti-
tuinte, disse ter ficado aborrecido com as críticas que o
senhor fez ao texto da Constituição que foi aprovado no
primeiro turno, às quais, porém, não respondeu. O Sena-
dor Ronan Tito	disse que isso não merecia resposta e
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(IUC Ulisses Guimarães devia ficar calado. Os líderes dos
partidos a que o senhor se referiu, e que foram citados
pelos jornais da época, foram os do PMDB, do PSDB, do
PDT, do PT, do PSB e do PCB. Eles fizeram redigir um
manifesto no qual afirmam o seguinte: "O ministro in-
veste contra a Constituinte justamente na hora em que
lesam sérias suspeitas de que setores antidemocráticos
estão procurando um confronto para esvaziar o processo
de reconstitucionalização do País".

OSCAR (X)RRL\ - \io tem nada a ver.

1-lA - Entio, esse deveria ser o texto que o senhor men-
cionou...

OSCAR (X)RRíA - lxatamcnte. \io mandaram o rc-
(luerimento. Depois eu soube, por um amigo meu, que
perguntaram ao Ulisses: "Você não vai mandar o requeri-
mento ao Oscar Corrêa?" Ele teria respondido: "Vocês
acham que vou botar a bola na marca do pênalti para ele
chutar?" O Ulisses me conhecia há 40 anos. Sabia que eu
não ia ficar calado. E, como estudioso de Direito Consti-
tucional, não estava atacando um texto constitucional, mas
um texto de projeto, uma emenda que estava em vota-
ção. Portanto, tinha todo o direito de fazer a crítica, ou
melhor, o dever de fazer a crítica. Até para melhorar o
texto, para ver se eles corrigiam aquilo que eu achava
iue estava errado.

1 I - Houve alguma 11-LICUlaC'â0 entre o senhor, o Presi-
dente Sarney e o Deputado José Lourenço, líder do P11
que fizeram discursos semelhantes contra o texto consti-
tucional.,

OSCAR CORRÊA - ã() houve fleflhLima articulação,
de qualquer espécie. O Presidente Sarney não me disse
uma palavra nem antes, nem durante, nem depois. l' ti
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também não lhe disse uma palavra sobre seu discurso nem
antes, nem durante, nem depois. Ao José Lourenço, cum-
primentei duas ou três vezes: "Como vai, Deputado? O
senhor vai bem?" "Rido bem". Não houve articulação
alguma. Não tinha por que articular. Eu era ministro do
Supremo. Ministro do Supremo não faz articulações. Eu
estava dando minha opinião, tanto que o Supremo não
disse nada. O Supremo poderia ter me repreendido se
achasse que eu estava errado. Nenhum ministro do Su-
premo me disse uma palavra! O Moreira Alves, logo em
seguida, disse mais ou menos as mesmas coisas. Outros
ministros escreveram artigos dizendo mais ou menos as
mesmas coisas. O problema é apenas o meu tom, que já é
de provocação. Eu nasci "arestoso". O que vou fazer?
Nasci assim e vou continuar assim.

HA - O jornal Fo/hi de S'. Pmí/o W1, afirma que o Deputado
Egídio Ferreira Lima, do PMDB de Pernambuco, um dos
líderes que articulou o manifesto, disse que o senhor iria
se dar mal e que os outros ministros do Supremo Tribunal
Federal deveriam repreendê-lo. Disse também que o
Poder Judiciário não poderia criticar a Constituição que
estava sendo redigida, porque todo o capítulo referente
ao Judiciário havia sido negociado com os representantes
daquele Poder...

OSCAR CORRÊA - Não é verdade! A Constituinte agiu
muito mal com o Supremo Tribunal. Agiu muito mal com
todo mundo. Ficou muito besta, achou que era onipoten-
te, onisciente. E saiu isto que está aí. O Supremo apre-
sentou um anteprojeto de redação do capítulo referente
ao Poder Judiciário, que nem foi examinado. A prova de
que o Supremo não me repreendeu é que a comissão que
redigiu o anteprojeto foi composta por Djaci Falcão, Os-
car Corrêa e Sidnei Sanches. O Sidnei, por ser o mais
novo, foi o relator. Não houve nenhuma conversa. A Cons-
tituinte achou que podia fazer todas as bobagens que fez.
Por isso temos essa Constituição que está aí hoje e que o
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Sr. Hisses Guimarães, que foi o pai e a mãe dela, e o Sr.
\Iário Covas, além de outros, queriam modificar logo no
dia seguinte.

LIA - Houve duas reuniões com o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, que na época era o Ministro Rafael
\laver, para discutir a organização dos Poderes...

OSCAR CORRÊA - Pode ter havido duas reuniões pes-
soais do Egídio com o Ma yer, mas o Supremo não foi
ouvido como órgão, as opiniões do Supremo não foram
ouvidas pela Constituinte.

LIA - Segundo o mesmo jornal, o senhor, com as afirma-
ções que fez nessa entrevista, rompeu um acordo firma-
do entre os membros do Supremo Tribunal Federal que
proibia críticas ao trabalho do Congresso Constituinte
através da imprensa...

OSCAR CORRÊA - Não é verdade. No Supremo nunca
houve nenhuma palavra a respeito. O Ministro Moreira
Alves falou a mesma coisa. O Ministro Rezek também
falou qualquer coisa. O Ministro Sidnei Sanches criticou
outras partes. Cada um fez a sua crítica.

1 
I - Segundo essa matéria, os ministros poderiam se
manifestar sobre a Constituinte em ambientes fecha-
dos, e não pela imprensa...

OSCAR CORRÊA - Não senhor. Todos nós fizemos con-
frências em ambientes abertos sobre o texto constituci-
onal, e todo mundo "mandou brasa".

1 l;\ - O Deputado Fgídio Ferreita Lima também disse
que o Deputado 1 T lIsses Gui marãcs, em Nora tenha ficado
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irritado, não se manifestou sobre o assunto devido ao
velho tabu de que não se mexe corri membros de tribu-
nais superiores...

OSCAR CORRÊA - É... o Ulisses não mexeu comigo,
não só porque eu era membro do Supremo Tribunal, mas
porque era eu! Ele me conhecia. Primeiro, era um outro
Poder. Segundo, o Ulisses era um homem inteligente,
sabia que no havia nada de mais em criticar um projeto.

HA - Sobre esse tabu em relação a críticas aos tribunais...

OSCAR CORRÊA - Em geral, um Poder evita criticar o
outro. O Executivo evita criticar o Legislativo e o Judici-
ário. O Legislativo evita criticar o judiciário e o Executi-
vo. O que não quer dizer que um membro de um Poder
não possa discordar de outro. Quanta gente já discordou
de votação do Supremo, e não aconteceu nada! Não há
discordância, de vez em quando, por parte do Supremo
com relação a votação no Legislativo? E daí? Não acon-
tece nada!

0'1' - A gente conhece, mais ou menos, as críticas que o
senhor faz à Constituição de 1988, que estão, inclusive,
no seu livro sobre ela. O senhor poderia resumir essas
críticas e dizer qual foi o grande defeito da Constituição
de 1988?

OSCAR CORRÊA - O grande defeito foi este: o consti-
tuinte achou que era onipotente e onisciente e quis re-
solver tudo. Ele procurou resolver problemas relativos a
certas matérias que não precisavam ser modificadas. Ele
os trouxe para dentro da Constituição, mas não os resol-
veu. Quase todas as matérias eram difíceis. O constituin-
te achou que, no momento em que desse a solução para o
problema no texto constitucional, ele estava resolvido. E
o que chamo de feiticisnio da lei: o indivíduo acha que.
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promulgada a lei, está resolvido o problema. Não. Pro-
mulgada a lei, a primeira coisa que você tem que fazer é
aplicá-la. O constituinte balburdiou o texto constitucio-
nal. Acho que ele colocou na Constituição matéria que
absolutamente não é constitucional. Por exemplo: toda a
matéria de direito penal está dentro do texto constitucio-
nal. Se você pegar o texto constitucional, verificará que
há nele matérias que são tradicionalmente de lei ordiná-
ria no Brasil: "A lei penal não retroagirá, salvo para bene-
ficiar o réu (...) A lei punirá qualquer discriminação
atentatória (...) a prática do racismo ( ... ) A lei regulará a
individualização da pena" 377 . Por que dizer que a lei indi-
vidualizará? Quando a lei vier, ela individualiza. Olhe este
artigo: "A lei regulará a individualização da pena e adota-
rá, entre outras, as seguintes..." Se fosse "adotará as se-
gliintes", ainda vá lá, mas, no momento em que figura no
texto a expressão "entre outras", cabem as que estão aqui
e todas as outras.

Na Constituição, você põe o que é definitivo, para poder
dizer: "Vai ser assim". Ponto. O que você acha que tem
que ser mais ou menos assim, não põe. Deixa para a lei
ordinária. Como o constituinte achou que era todo-pode-
roso, começou a regular tudo. Em agosto de 1988, eles
viram que os trabalhos da Constituinte iam levar 30 anos.
Por isso, ela acabou de repente. Muito mais depressa do
que era de se esperar. Então, tudo virou matéria de com-
promisso: "A lei regulará..." Quando havia uma briga em
Plenário, ao invés de se "bater chapa" ("ganhou o 'a',
que vai, então, regular, ou perdeu o 'b', que não vai regu-
lar"), dizia-se que a lei iria regular ou não... [risos] que a
lei faria ou não... Ficou tudo uma colcha de retalhos, de-
pendendo de 300 a 400 leis complementares.

Ah, uma outra briga que eles tiveram comigo foi a se-
guinte: perguntaram-me uma vez, em Belo Horizonte:
Quando o senhor acha que a Constituição de 1988 será

regulamentada?" Respondi: "Nunca". A Constituinte fi-
COLi uma onça! Eu disse "nunca" P°' um motivo muito
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Esse negócio de pacto social é muito mais
urna palavra do que uma realidade. Todo

mundo fala em pacto social, e o Brasil
continua do jeito que está, servindo de

mamata para todos. O pacto social é isto. eu
mamo, tu mamas, ele mama, nós mamamos,

vós mamais, o Brasilpaga!
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simples: a de 194() nunca foi toda regulamentada e tinha
meia dúzia de leis para fazer. A de 1967 tinha mais, nunca
foi regulamentada. Essa tem quinhentas.

1 I - A CjUC o senhor atribui essa solução mais fácil, en-
contrada no momento? Seria o receio do confronto?

OSCAR CORRÊA - Não. Foi a falta de confiança dos
sujeitos nas teses e no número. Na hora de "bater cha-
pa", quando iria haver votação, o Mário Covas pensava
assim: "Será que eu ganho?" E o Centrão: "Será que eu
ganho? E se não der? Aí vai ser pior, hem?" "Vamos fazer
um acordo?" "Vamos"

OT - Nias isso é falta de confiança no número...

OSCAR CORRÊA - Falta de confiança no número e de
convicção na idéia. Quando você está convencido da
idéia, você ganha ou perde... e pronto. Ganhei ou perdi,
mas estou com minha idéia. O problema é que, naquela
hora, o muro de Berlim, o socialismo real, estava se des-
manchando. Daí a minha birra. Tenho raiva de socialista
por isso. Desculpem-me, se algum de vocês é socialista.
Eles começaram como socialistas utópicos, sonhadores.
'Ibdos queriam a melhoria da vida da humanidade. Eu
também quero. Nós todos somos socialistas: todos que-
remos que não haja só ricos e pobres. Queremos que haja
gente remediada, que todo mundo tenha feijão com ar-
roz, casa, uma vida digna. Acontece que depois os socia-
listas deixaram de ser utópicos e resolveram fazer o soci-
alismo deles. Foram para a Rússia soviética e fizeram o
socialismo real. Aí deu no que deu: aquela vergonha! O
fracasso mais notável da história do século XX foi a ex-
periência socialista soviética, que começou em 1917 e
acabou em 1987. Foram 70 anos de tentativa, com o mai-
or fracasso.
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Então, o que aconteceu? Os socialistas concretos, que
usaram, abusaram, usufruíram e exploraram o comunis-
mo, a Rússia e o dinheiro - como alguns autores brasilei-
ros, como Jorge Amado, meu companheiro de Academia
-, frisos] que engordaram à custa do comunismo
"staliniano", "brejneviano" e "krusheviano", etc., agora
vêm dizer: "O socialismo concreto não podia permane-
cer porque ele era totalitário". Só descobriram que o so-
cialismo do Stalin, do Krushev, do Brejnev, era totalitário
agora, que caiu. Enquanto estavam percebendo as gros-
sas remunerações dos livros publicados e vendidos pelo
comunismo local, eram todos comunistas no duro. Agora.
não. Voltaram a fazer a pregação do socialismo utópico:
"Temos que ter um socialismo democrático..." Em sínte-
se, querem que o Estado mande, domine democratica-
mente... Corno? Pelo amor de Deus! Não vamos chegai a
coisa alguma.

Por isso é que escrevi incil úl ti no h\ lo,  Soida,isma, ao

qual examino exatamente isso. Deixe-me dar urna de
auto-suficiente. Antes do Bobbio e outros autores meno-
res, eu já achava que não era possível falar em socialismo
e democracia. Quando se fala em socialismo, fala-se cio
predomínio do Estado. Quando se fala em democracia, a
tese é a do predomínio do indivíduo-cidadão, do indiví-
duo livre. Então, não admito falar em socialismo liberal.
E esse negócio de falar cm neolibcralisrno, nhenhenhém...
é não saber o que (!

Eu fico uma onça quando veio esses sujeitos que cnn-
juecerarn à custa da União Soviética dizerem: "O socia-
lismo concreto não podia continuar porque ele era totali-
tário. Ele abolia as liberdades públicas, e sem liberdade
não é possível..." Só se lembraram disso depois que o
Gorbachev veio com a g/asnost e a perestroika, que é a
maior confissão de fracasso. Nunca vi um estadista con-
fessar um fracasso com tanta pureza como o Gorbachev o
fez, em seu livro, confirmando o que diziam os liberais...
os ncoliberais do princípio do século XX, para quem 0



socialismo coletivista cra irracional e nau podia predomi-
nar. Ele confirmou todas as teses sustentadas por \'on
\Iises, Hayek e outros no primeiro quartel do século XX.
'[udo o que eles disseram, a realidade veio provar depois,
e esses sujeitos agora vêm posar de sonhadores!

O'I' - O senhor disse que na Constituinte faltou confian-
ça no número e convicção na idéia. Do lado da esquerda,
o senhor falou que o socialismo tinha desmoronado. Mas
falou só a metade do milagre...

OSCAR (X)RRÀ - Do lado da direita também falta cnn-
VI C ç a (1.

O'l' - Por que houve isso? Os liberais, ou a direita, perde-
ram as suas convicções?

OSCAR CORRÊA - Não é isso. Sabe por quê? Eles sa-
biam perfeitamente que não tinham condições. O Centrão
achou que já estava fazendo muito mais do que PCflSOU e
acabou fazendo muito mais do que esperava. Quando o
Centrão começou a atuar, o processo de votação era o
seguinte: para jogar no chão o que fosse votado na Co-
missão de Sistematização, precisava-se de maioria abso-
luta do Plenário. A Comissão de Sistematização tinha 7
membros. Então, se passasse uma medida nela por 44 a
43 votos, precisava-se de trezentos e tantos no Plenário
iiri jogar no chão. Era exatamente (1 contrário do razoá-
vel e lógico.

( )T - Quem montou esse regimento na Constituinte?

OSCAR CORRÊA - Foi o Mário Covas, com a esqiicr-
da, com os relatores todos, com os Egídios Ferreira Lima
e os Plínios de Arruda Sampaio. O José Paulo Bisol... essa
figura impressionante do José Paulo Bisol... disse (IUC 05
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homens e as mulheres eram iguais, salvo quanto à con-
cepção, à gestação, à menopausa... frisos]

OT - Então, o senhor acha que o Centrão não se sentia
com força para disputar, "bater chapa"...

OSCAR CORRÊA - O Centrão sabia que não tinha con-
dição de disputar com os outros. Foi um milagre sair o

LiC saiu. Era para ter ficado muito pior.

19 C\ i í,1,  L LO

HA - O senhor tomou posse no cargo de ministro da
tiça no dia 19 de janeiro de 1989. Quando e cm que
cunstâncias foi convidado pelo Presidente Sarnev para
substituir o Ministro Paulo Brossard?

OSCAR CORRÊA - Bem, toda a vida tive um bom rela-
cionamento com o Presidente Sarney. Como ministro do
Supremo, como amigo dele - que fora meu liderado -,
nos momentos em que a inflação estava mais alta, eu cos-
ttimava ligar para ele e dizer: "Presidente, olha o déficit
público... Cuidado, presidente!" Ele dizia: "Não, Oscar,
está tudo sob controle". Até que, numa solenidade ofici-
al, em razão da visita de um presidente, fui cumprimentá-
lo, e ele me perguntou: "Você está aí nesse fim de sema-
na?" Falei: "Não. Vou a Belo Horizonte". "Ah, então,
quando você voltar, quero falar com você". "Perfeitamen-
te. Quando quiser, me telefone". Não telefonou... Os jor-
nais começaram a noticiar que eu ia ser ministro do Sarnev.
E o Gilberto Amaral, numa recepção que houve em Palá-
cio, andando comigo, chegou perto do Sarney e lhe per-
guntou: "Como é, presidente, o Oscar vai ou não ser mi-
nistro?" Ele disse: "O que você acha?" "Boa idéia!" Não
disse nada. Não tinha me dito uma palavra. No dia 13 de
janeiro de 1989, fui a São Paulo, ao casamento da filha do
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poeta Jansen Filho, Lima grande figura, coitado, morreu
há pouco tempo. Meu amigo fraternalíssimo. 'I'enho que
deixar um elogio especial para ele aí numa hora qualquer
como o maior improvisador em versos que vi. De São
Paulo, eu tinha planejado passar uns dias num hotel numa
praia cm Santa Catarina. O Oscar júnior já tinha até re-
servado o hotel. O certo é que fui ao casamento e, quan-
do voltei, encontrei um recado do Presidente Sarney, no
qual ele dizia que queria falar comigo, que ia ligar para
mim no dia seguinte. As nove horas da manhã, ele ligou e
disse mais ou menos isto: "Oscar, estou lhe telefonando,
não para convidá-lo a integrar meu governo, mas para
convocá-lo a prestar um serviço ao País". Você vê que é
um negócio bonito, não? Eu falei: "Mas, presidente, você
me conhece. Sabe que o Oscar Corrêa não é fácil!" Ele
respondeu: "Estou convidando o Oscar Dias Corrêa, como
ele é, para ser no Ministério da .Justiça o que ele achar
( I LiC deve ser, fazer o que achar que deve fazer, como e
quando quiser". Falei: "Quer dizer, presidente, que o se-
nhor está me convidando para ser ministro da Justiça com
todo o poder e majestade!" Ele falou: "E. Você vai ser
ministro da justiça, Oscar Dias Corrêa, como você é".
"Então, aceito". A conversa foi essa. Foi conversa de um
ou dois minutos. Aí, em vez de eu ir para Santa Catarina,
voltei para Brasília, proci rei o presidente, e ele renovou
o convite.

Eti tinha que preparar o discurso, tinha que me aposentar
no Supremo. Meu pedido de aposentadoria foi publicado
no dia 17; minha nomeação, no dia 18; e tomei posse no
dia 19 de janeiro. Fiz um discurso de posse de uma pági-
na. Fiquei pensando o seguinte: o que vou falar? Nada.
Falar em cumprir a lei? E minha obrigação. Sempre cum-
pri a lei, como advogado, corno juiz e como ministro, e
vou ter que cumpri-la. Um cidadão tem que cumprir a lei.
Então, resolvi falar só isso. Meu discurso tem uma página
e se intitula Disciplina /o Lei. Esse discursinho teve a maior
repercussão do mundo. Parecia que eu tinha inventado a
pólvora. Todos os jornais deram a notícia: "\l i n istro
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promete cumprir a lei!" Pensei comigo: "Estou louco, ou
está todo mundo louco. Se eu dissesse que não iria cum-
prir a lei... mas disse que vou cumprir a lei e causo esse
rebuliço!" A partir daí, passei a ser entrevistado dese-
gundo em segundo.

Acontece que, exatamente nessa época, em janeiro, houve
o Plano Verão, o plano econômico proposto pelo Ministro
Maílson da Nóbrega. Quando cheguei ao governo, a in-
flação era de 2% ao mês. Fui professor de Economia, não?
O presidente me deu a tarefa de fazer contato com o
Legislativo e defender o Plano Verão. Eu me lembro per-
feitamente... houve um episódio muito interessante. Eu
precisava fazer uma visita ao Senado... Uma cortesia. Li-
guei para o Lucena, presidente do Senado, que tinha sido
meu colega de Câmara, e falei: "Estou precisando ir ao
Senado. Na hora em que você achar conveniente, em que
tiver uma folga, avise-me. Saio daqui, é pertinho... Vou
aí, te cumprimento, fica feita a visita. Se você quiser cha-
mar algum líder para conversar..." "Tudo bem". Qual não
foi a minha surpresa quando, um dia, estando eu no Mi-
nistério, por volta de dez horas da manhã, o Lucena me
ligou: "Oscar, você não falou que queria vir ao Senado?
Então, venha agora, que nós estamos discutindo aqui as
medidas provisórias". Pensei: "Minha Nossa Senhora!"
Por sorte minha, tinha acabado de estudar bem o proble-
ma das medidas provisórias. Quando cheguei lá, havia um
grande rebuliço sobre o tema. Ele disse: "Está aqui o
Ministro Oscar Corrêa, que, em nome do governo, vem
dizer o que é medida provisória".

O'I' - A visita virou uma sabatina?

OSCAR CORRÊA - Sim. Estava todo o Senado presen-
te, inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Comecei a
falar, estava bem armado, o Fernando Henrique fez uma
ou duas perguntas, eu respondi. O Ronan Tiro, de repen-
te, ficou com raiva: "E um absurdo! Estou aqui, e nin-
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guérn dá satisfação a mim, o líder da maioria". Falei:
"Deixa disso, Ronan! Será possível que você vai criar
caso logo comigo? Estou aqui para ajudar, para esclarecer
a questão. Não sabia que você queria falar. Fala, Ronan.
O que você quer saber?" Assim, eu o desarmei. O Ronan
é meu amigo, gosto dele. E estourado, mas é bom sujei-
to. Acabei tendo um bom desempenho no Senado, no caso
da medida provisória.

Na hora em que saí, recebi o seguinte recado: "Está ha-
vendo uma tentativa de impedir o abastecimento de óleo
de cozinha em São Paulo. Acaba de ser flagrado o Super-
mercado Pão de Açúcar, onde o óleo, em vez de estar na
prateleira, estava estocado no depósito". Alguém me
perguntou o que eu iria fazer. Eu disse: "O óleo, onde
estiver, vai ser apreendido. O infrator vai ser responsabi-
lizado". "Se for o presidente da empresa?" "Se for ele,
também será responsabilizado. A lei é igual para todos, é
uma norma geral, impessoal e universal, que vale tanto
para o marcador de preço como para o gerente e o presi-
dente da empresa". Aí começou o caso do Abílio Diniz.

Nesse dia, na hora em que cheguei ao Ministério, recebi
urna ligação de um senhor de Belo Horizonte, que me
perguntou o seguinte: "Se o senhor Abílio Diniz tiver mil
latas de óleo, pusé-las na prateleira e elas acabarem?"
"Não tem nada com isso. Se elas acabarem em cinco mi-
nutos, ele não tem nenhuma responsabilidade. Agora, se
ele tiver mil latas de óleo, puser 999 na prateleira e dei-
xar urna no depósito, vai ser responsabilizado por essa
que está no depósito." Ele, então, me disse: "Ministro,
vi o senhor hoje na televisão. Vou contar ao senhor um
episódio. Quando compro uma dúzia de laranjas e as co-
loco na mesa, os meninos se estraçalham. Tenho seis fi-
lhos. Quase se matam uns aos outros por causa de uma
dúzia de laranjas. Quando compro um cento e boto em
cima da mesa, eles não chupam laranja: 'Não estou com
vontade'. Então, se houver mil latas de óleo na pratelei-
ra, o indivíduo compra uma, duas. Se houver dez, ele com-
pra as dez. O senhor está certo".
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É o mecanismo psicológico. Se você chegar a urna prate-
leira e vir que o óleo está acabando... "vupt"! Se você vir
que a prateleira está cheia, você se pergunta: "Por que
vou comprar? Há mil latas de óleo..." Comuniquei ao pre-
sidente que o Abílio Diniz, membro do Conselho Mone-
tário Nacional, havia sido indiciado. O indiciado deveria
ser, pelo menos, suspenso da atividade...

- () senhor pediu Li sLISpeu5LiO dele...

OSCAR CORRÊA - O ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, que era o responsável, achou que não devia.
Quando me perguntaram, eu disse: "Fiz a minha obriga-
ção. O ministro da Fazenda fez a dele. Se o ministro acha
que o indiciado deve continuar a realizar suas atividades,
ele continua. Não tenho nada com isso. Não há briga al-
guma entre nós por causa disso". Então, as coisas foram
se desenrolando... Quero dizer o seguinte: não conheço
o Abílio Diniz. Não tenho nada contra ele. Apenas pas-
sou na minha frente no cumprimento da lei.

1--IA - Os emprevírios chegaram a reagir

OSCAR CORRÊA - Não, não. Pelo contrário. 'lodos os
empresários me deram mão forte, me procuraram para
dizer que achavam que deviam colaborar com o governo
para se manter o abastecimento, que era a única forma de
acabar com a inflação. Então, comecei meu trabalho de-
fendendo o Plano Verão. Nas entrevistas, os repórteres
colocavam o microfone na minha boca... Adotei umas
normas, que foram seguidas de maneira exemplar. Esta-
belecia o seguinte: "Não quero microfone a menos de
meio metro da minha boca. Isso aqui não é a casa da mãe
Joana. Quem quiser me ouvir, pergunte, e eu respondo.
Um de cada vez. 't'enho resposta para todo mundo. Po-
dem perguntar o que quiserem " . O pessoal acostumou,
obedeceu. l' nto, comecei a defender o Plano Verão e a
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sustentar as teses do Ministério. O Sarncv mandou que
se fizesse uma redução do pessoal, devolvendo-se o pes-
soal excedente, não necessário, à Scplan.

OT - Onde esse pessoal estava lotado?

OSCAR CORRÊA - Nos ministérios. Então, o que fiz?
O Ministério da justiça é um órgão que não existe. Exis-
te o ministro da justiça.

01 - O \linistério nao tem estrutura administrativa?

OSCAR CORRÊA - A estrutura é: Conselho de Defesa
do Consumidor, Conselho de Liberdade de Expressão,
Conselho de Comunicação, Conselho Penitenciário, o
Cade 7 , que é um órgão importantíssimo, etc. Mandei
qie todos eles reduzissem o número de servidores e trou-
xessem um apanhado do pessoal que podia ser devolvi-
do. Todo mundo trouxe, menos o Conselho de Defesa
dos Direitos da Mulher, que tinha mais gente do que o
Cade e do que todos os outros conselhos. Chamei a pre-
sidente do Conselho, que era uma mulher muito inteli-
gente, muito bem falante, muito competente, e lhe dis-
se: "Dra. Fulana, chamei a senhora aqui porque estou
cortando pessoal de todos os conselhos e vou ter tam-
bém de cortar do seu". "Ah, não pode". "Por que não
posso cortar do SCU Conselho? O que ele tem que os ou-
tros não têm?" "Ah, não é possível, o senhor quer acabar
com o Conselho". "Não quero acabar com ele. Se eu
quisesse acabar, chamava a senhora aqui e lhe dizia
que iria demiti-Ia e fechava o Conselho. Mas quero
apenas cumprir a determinação que me foi dada pelo
pi-csicicntc."

FIA - Qual o nome dela?



No fundo, eu acho que há um complô de
organizações internacionais.

São organizações sustentadas,
às vezes, pelos governos nacionais, que

procuram criar o problema para
desmoralizar o Brasil e, se houver um

/eitinho, tomar conta do País. Continuo
sustentando que a cobiça internacional em

relação ao Brasil não é brincadeira.
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OSCAR CORRÊA Jaqucline Pitangui. Era muito inte-
ligente, muito viva, tivemos um debate duro. Eu disse:
"Se eu for cortar pessoal no seu Conselho, posso cortar
mal, cortar em lugar onde não deveria. A senhora vê o
que pode tirar". Ela não queria, mas acabou cortando ra-
zoavclmente e brigou comigo. O Conselho, aliás, era de
ativistas dos partidos. lima espécie, vamos dizer assim,
de longa mano dos partidos. O PTB feminino, o PMDB
feminino, o M)1,  feminino, o PSB fem nino...

01	Era s6 a esquerda que tinha controle desse con-
selho?

OSCAR CORRÊA - Controle total. Devolvi o pessoal
1 ue não era necessário ao Ministério, com o objetivo de
cumprir a determinação do Sirnev.

FIA - A presidente do Conselho disse à Foi/ia de S. Pau-
que o senhor...

OSCAR CORRÊA - Disse que eu queria acabar com o
Co n se 1 h o.

HA - Então ela começou a mobilizar a Câmara dos De-
putados para pressionar o Ministério da Justiça. O senhor
chegou a receber visitas de deputadas?

OS( AR CORRÊA - Recebi várias deputadas. E lhes dis-
se o seguinte: "Olha, as senhoras têm o meu total apre-
ço. Ninguém tem mais apreço por mulher do que eu.
Apenas, não vou fazer pelo Conselho de Defesa dos I)i-
reitos da Mulher o que não posso fazer pelo Conselho de
Liberdade de Expressão, pelo Cade, que é o órgão mais
importante do Ministério, pelo Conselho de Defesa do
Consumidor, pelo Conselho Penitenciário. Se estou cor-
tando pessoal, cumprindo determinação do presidente,
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vou cortar igualmente em todos. Agora, eu, pessoalmen-
te, não quero cortar. Prefiro que as senhoras me digam o
que se pode retirar". Elas tinham oitenta e tantas pesso-
as que faziam muito pouca coisa. Eu me lembro de que,
em princípio, ela cortou muito pouco: 11 pessoas. Afinal
de contas, parece que ela acabou cortando 29 servidores.
Achei que estava razoável. Mas ela não ficou satisfeita.
Aconteceu o seguinte: todos os membros do Conselho
estavam com prazo vencido, e eles queriam reconduzir
todos. Aquilo era um complozinho totalmente contra, que
reagia violentamente a qualquer determinação. Eu não
mandava nada lá dentro e não queria mandar. O proble-
ma é que eles não prestavam serviço, faziam ação parti-
dária. Quando vi que estava extinto o prazo do Conse-
lho, mandei ofício para todas as instituições que, legal-
mente, deviam fazer indicações. Em vez de reconduzir
as que eles queriam, nomeei as que foram indicadas Pe-
las instituições.

O'I - Era o que determinava o estatuto do Conselho...

OSCAR CORRÊA - Era. Tido dentro da lei, tanto cine
no tomaram nenhuma providência, no fizeram nada...

HA - Antes, como era a escolha

OSCAR CORRÊA - Era feita por eles, que dominavam
todas as associações. Então, nomeei gente nova. A
jaqueline não ficou satisfeita, pediu exoneração. Doce-
mente constrangido, aceitei o pedido e nomeei outra pre-
sidente, Dra. Sílvia Auad, que era de Minas Gerais. Ela é
da maior competência. Nomeei outra moça, a Dra.
Alvarina Miranda de Almeida, que era também muito in-
teligente, do Amazonas. Disseram até que era minha pa-
renta. A Isabel Vaz indicou outras. No dia em que tomei
posse na Academia Brasileira de Letras, elas soltaram lá
um boletim contra mim. Estavam lá as representantes do
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PMDB feminino, do VIR feminino, do PIY1' feminino.
'Ibdas as que estavam lá eram representantes de partidos
políticos. No dia cm que dei posse ao novo Conselho, elas
Com pareceram com urna faixa...

FIA - Foi o LTiltirno ato do senhor CO1YIO ministro da j ustiça...

OSCAR CORRÊA - Exato. Estava escrito na faixa:
'Abaixo o Conselho de Defesa da Mulher do Oscar".
Oucriarn que eu mandasse tirar a faixa. Falei: "Deixem a
faixa ficar aí. Ela é ótima" Na hora em que acabei de dar
Posse, fiz um discurso, espinafrei o partidarismo do Con-
selho e li o boletim que elas tinham soltado na Academia.
O pessoal enrolou a faixa e... "picou a mula". Foi embora
e nunca mais falou nada. O Conselho de Defesa da Mu-
lher existe para defender os direitos da mulher, estou de
pleno acordo. Mas fazer demagogia...

Foi isso, então, que fiz com todos os conselhos. Procurei
dar ao Cade, que é um grande órgão, um dos mais impor-
tantes da República, a maior altitude. Convidei para a
presidência do Cade figuras que podiam ser ministros de
Estado ou presidente da República e que não aceitaram
o convite. ELi queria dar ao órgão a importância que ele
deveria ter. O que é o Cade? E o Conselho Adminisrrati-
vo de Defesa Econômica, que julga as disputas econômi-
cas, por exemplo, entre a \7olkswagen e a General Motors
entre o Banco Nacional e o Bradesco. Então, tem que ser
gente de tal altitude que todo mundo fique tranqüilo.
Gente que possa julgar qualquer tipo de briga, acima de
qualquer suspeita. Acontece que você não encontra nin-
guém que queira ser presidente do Cade, porque a remu-
neração é muito baixa. Além do mais, a pessoa não teria
apartamento para morar, lugar para ficar... Por sorte, o pre-
sidente do Cade era o Dr. Werter Faria, um juiz aposen-
rado do Rio Grande do Sul, um homem de bem, trabalha-
dor, sério, inteligente, compenetrado, que prestou m Luto
boni serviço e continuou no cargo.
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Reuni o Conselho Penitenciário e pedi que seus mem-
bros propusessem um tipo de penitenciária para o Brasil.
Não como Bangu 1 e Bangu II. Queria uma penitenciária
funcional, para ser feita com pouco dinheiro e dar traba-
lho e rendimento ao presidiário. Chegou a ser formulado
o projeto, mas saí logo. Fiquei lá menos de sete meses.

01' - Chegaram a apresentar um projeto...

OSCAR CORRÊA - Que não chegou a ser discutido.
Em síntese, procurei fazer com que o Ministério traba-
lhasse. Acabei convidando para ser meu secretário exe-
cutivo o Pedro Matoso, que me prestou grande serviço.
O Orlando Vaz foi meu secretário particular, e o Afonso
Celso Sousa Carmo, filho clç Elias, foi meu chefe de ga-
binete.

1-IA - Vamos voltar ao caso Abílio Diniz. O senhor solici-
tou que ele fosse suspenso, pelo menos, do Conselho
Monetário Nacional...

OSCAR CORRÊA - No momento em que o sujeito é
indiciado, em que se faz a apuração do ocorrido, a primei-
ra coisa que você faz é suspender a atividade dele.

1 I - kntao, por i Lie o presidente não o afastou do Con-
selho?

OSC.\R CORRIA - Porque o \laílson da >.6brcga, que
era o ministro da Fazenda, achou que não era o caso.
Como o Conselho Monetário Nacional era presidido pelo
\ Ia í Is o n...

HA - O senhor se sentiu derrotado por causa dessa posi-
ção do Presidente Sarnev?
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OSCAR CORRA - Não. Achei que a minha obrigação
era advertir. A obrigação dele, na minha opinião, era aca-
tar. Se ele não acatou é porque estava agindo de acordo
com a sua competência. O presidente da República tam-
bém podia ter dito a ele: "Acate!" Se não disse é porque
achou que não devia. E eu não queria criar caso para o
Sarney. Se eu embirrasse, ele suspendia. Disso não tenho
dúvida alguma. Mas a situação era muito grave. Numa
hora em que se está começando um plano econômico,
você cria caso por causa de um negócio desses à-toa, para
(1Liê? O importante era o plano. Se ele der certo, com
Abílio D' n'/. ou sem Abílio 1)10 IZ... tudo bem.

1-IA - O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Ma-
galhães, manifestou-se a favor do afastamento do empre-
sário...

OSCAR CORRÊA - Vlc toda a vida fu solidário Comigo
nessa matéria.

FIA - O senhor recebeu apoio de outros ministros?

OSCAR CORRÊA - Não. Não procurei apoio. Costumo
dizer que sou o tipo do sujeito que, quando toma uma
atitude, não precisa de que ninguém o apóie. Não quero
criar caso para ninguém. Tomo a atitude que acho que
devo tomar. Arco com a responsabilidade. Se estiverem
de acordo, fico muito feliz. Se ficarem calados, não peço
que se pronunciem. Se ficarem contra, é melhor não se
pronunciarem. Do contrário, "meto o pau"! Pelo que me
lembro, não houve apoio, nem reação. Também não dei
oportunidade.

HA - Não se criou um clima ruim entre o senhor e os
outros ministros? Entre o senhor e Nlaílson?
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OSCAR CORRÊA - Não. Nenhum clima. Não houve
nada mesmo. Aconteceu que a inflação, que era de 2%,
passou para 7%. Então, eu me mexi na cadeira. Quando
ela passou de 7% para 14%, telefonei para o João Batista
de Abreu 30 , que era o ministro do Planejamento, e disse:
"Ministro, não estou satisfeito com o combate à inflação.
Esta inflação não está sob controle". "Está sim, minis-
tro". "Não está não. Inflação sob controle, para mim, é a
que está a 7% e continua a 7%. Se ela está a 7% e passa a
7,01%, não está sob controle". "Ah, mas ela..." Falei:
"Quero conversar com vocês. Vocês querem comer um
feijão com arroz lá em casa?" "Ah, podemos. Boa idéia".
Aí, o Ronaldo Costa Couto3 , depois, no telefone, me
disse: "Ministro, em vez de almoçarmos em sua casa,
vamos almoçar no Palácio. Compareceremos eu, o Ivan
Sousa Mendes, do SN 1, o Abreu e o \laílson".

O1' - Ronaldo Costa Couto era chefe da Casa Civil...

OSCAR CORRÊA - Era. Fomos para lá. Então, eu dis-
se: "Olha, pedi essa reunião porque já fui professor de
Economia. Acho uma inflação de 14% ao mês uma ver-
gonha. Para mim, isso não existe, é prova de que ela está
sem controle. Os senhores podem perguntar o que tenho
com isso. Sou o ministro da justiça. Qualquer coisa que
aconteça na área pública, qualquer desorganização de
ordem social que aconteça, o responsável é o ministro da
justiça. Então, sou o responsável e quero saber o que o
pessoal da área econômica vai fazer". Aí o Maílson deu o
exemplo da Argentina, ressaltando que a situação do Brasil
era outra, que a inflação brasileira era muito diferente e
estava sob controle...

FIA - O presidente também participou dessa reunião

OSCAR CORRÊA - Não. Eu disse: "Olhem, não estou
satisfeito. E vou prevenir: se a inflação continuar desse
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eito, não fico no governo, P OÍ (I LIC nao quero ser respon-
sabilizado por isso. Acho que o pessoal do planejamento,
da área econômica, não está sendo leal com o presiden-
te". "Ah, mas tomamos urna medida outro dia, esperáva-
mos que ela tivesse tal reação e não teve... O doente não
está reagindo..." Falei: "Ministro Maílson, quando o mé-
dico não acredita no doente, não podemos mudar o doen-
te, temos que mudar o médico. E o caso aqui de mudar o
médico. Vamos mudar o Maílson, o Abreu e o Oscar
Corrêa. Vamos demitir o Oscar Corrêa primeiramente,
depois o Maílson e o Abreu. E o presidente nomeia quem
ele quiser". "Mas agora vamos consertar..." "Está bem".

O'!' - O que fazia Ivan Sousa \lendes nessa reunião?

OSC.\R CORRÇA - Ele assistiu à reunião. Era mais uma
testemunha dos fatos.

E-IA - Quem teve a idéia de convidá-lo- Foi Ronaldo
Costa Couto?

OSCAR CORRL\ - O Ronaldo me consultou a esse res-
peito, e eu disse que sim, que o chamasse. Eu queria que
vissem que eu estava reclamando. Quando a inflação pas-
SOti de 7% para 14%...

0'!' - Parece que ela foi a 34%, mio:

OSCAR CORRÊA - No segundo aumento que ela teve,
pedi uma segunda reunião. Era o mesmo pessoal. Eu dis-
se: "Agora, não adianta vocês me falarem que a inflação
está sob controle. Vocês são incompetentes. [risos] O pre-
sidente está numa situação difícil. E uma vergonha o que
vocês estão fazendo com o presidente, deixando-o a des-
coberto. Agora, não fico mais no governo. Se a inflação
subir mais 0,1 %, vou botar a boca no trombone e vou
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embora para casa". "Não, não faça isso. O que vai ser do
presidente?" Falei: "Nada. O presidente nomeia outro,
na mesma hora. Qualquer um aceita ser ministro da Fa-
zenda. Vocês não são insubstituíveis. Vou falar com o pre-
sidente". E no dia seguinte fui falar com o Presidente
Sarney: "Vim cá para dizer isso, isso e isso". "Você está
louco! Você não sai de jeito nenhum". "Eu saio. Se a in-
flação subir 0,1%, não fico no governo". "Mas o que faço,
Oscar?" "Nomeie outro". 'Ningoém aceita". "Eu lhe dou
cinco nomes...

01 - O senhor pediu que o presidente nomeasse outro
ministro da Justiça ou outro ministro da Fazenda e outro
do Planejamento?

OSCAR CORRÊA - Eu lhe disse: "Presidente, para não
dizerem que o ministro da justiça está criando caso, exo-
nere-o, mas fique livre da área econômica também e exo-
nere o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamen-
to. Pode até dizer que houve uma desinteligência e, por
isso, quis demitir os três". "N'ias ninguém aceita". "Acei-
ta sim. Vou lhe indicar cinco nomes de grandes econo-
mistas que aceitam ser ministros. Você resolve. Nomeie
um político seu amigo, um homem inteligente, que con-
vocará dois, três ou quatro economistas que o assessora-
rão, como fez o Alkmin, que naquela época convocou o
1 opcs Rodrigues e o Bulhões, que o assessoravam.'

1-IA - Quem o senhor chegou a indicar?

OSCAR CORRÊA - Segredo. Esse é o único 'cgiedo
que não vou contar a ninguém. Indiquei cinco nomes.
Ele disse: "\7ou pensar. Em 24 horas, te dou notícia". Den-
tro de 24 horas, ele disse: "Oscar, achei que não con-
vém..." Eu disse: "Está bem, presidente. Então, fique
sabendo que, se a inflação subir mais 0,1%, você faz a
minha substituição". Ele falou: "Não admito essa coo-

e r s a!"
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1 I - A inflação era de 24,$3, depois chegou a

OSCAR CORRÊA - Foi quando ela estava em 24,83%
(UC sai.

Ol' - Essa conversa foi privada?

OSCAR CORRÊA - Ah, só entre nós dois. Entre Sarnev
e Oscar, não entre presidente e ministro. Eu disse: "Isso
é uma turma de incompetentes, eles estão te embrulhan-
do. Você está sendo passado para trás. Isso é um absurdo!
Inflação de vinte e tantos por cento ao mês! O seu nome
vai ficar sujo na história! Isso é uma vergonha! Esse pes-
soal não está sabendo o que é hiperinflação". Aí dei uma
entrevista ao Carlos Chagas, na TV .Jianchete, dizendo que
hiperinflação não era inflação grande, como o pessoal es-
tava achando. Era perda do poder monetário. Era quebra
geral, fracasso geral, miséria geral. Nós estávamos cami-
nhando para a hiperinflação. Fiz um forró dos diabos. O
\Iaílson deu uma entrevista dizendo que não havia peri-
go de hiperinfiação, que acabou não havendo. Mas eu
estava com medo. O meu raciocínio era este: começa um
quebra-quebra, há uma hiperinflação, e eu vou ter de li-
gar para o Leônidas. "Leônidas, me empresta 5 mil ho-
mens?" O responsável pela ordem pública não é o minis-
tro do Exército, é o ministro da Justiça.

Vu estava no Rio quando recebi a notícia de que havia
morrido o Ministro Osvaldo Trigueiro, do Supremo Ti-
bunal, que já se aposentara. Então o presidente me ligou:
Oscar, queria que você me representasse amanhã, no

enterro do Trigueiro". Falei: "Não posso, porque ama-
nhã vou pedir uma entrevista ao presidente da República
para lhe dizer umas coisas que ele está precisando ouvir.
Que horas, amanhã, eu o encontro aí?" "Na hora em cine
você chegar". O jornal tinha dado a notícia de que a in-
flação tinha subido novamente. Cheguei lá e lhe disse:
"Presidente, vim aqui para pedir demissão....."Não fale
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nisso, não admito." "Presidente, eu não sou brincadeira.
já o preveni. Quando falo em pedir demissão, isso é
irrevogável. A carta está aqui. Só quero alterar umas coi-
sas..." Eu tinha levado um rascunho, fiz umas modifica-
ções. Ele resistiu muito. Pedi que chamassem a secretá-
ria e mandei bater a carta à máquina. Ele deve ter ficado
com o meu rascunho nos seus arquivos pessoais. Assinei
a carta. Ele disse: "Não me provoque, senão eu faço uma
revelação... Só lhe dou a exoneração porque acho que
você talvez ainda tenha que nos prestar o serviço de ser
candidato à Presidência". Falei: "Se você está pensando
nisso, pode tirar da cabeça, porque não vou ser candidato
à Presidência". Por falar nisso, gostaria de contar um epi-
sódio sobre o Aureliano Chaves. Quando entrei para o
Ministério da Justiça, o Aureliano era o candidato. O
Sarney não queria apoiar abertamente o Aureliano, por-
que achou que seu apoio atrapalhava, ao invés de ajudar.
Todo mundo dizia isso. Ele me autorizou, ou melhor, mc
pediu que fosse a Belo Horizonte dizer ao Aureliano que
ele, o Aureliano, era seu candidato. Pediu-me, ainda, que
perguntasse ao Aureliano o que ele, Sarncv, e o go\ci'n()
podiam fazer pala auxiliá-lo.

0'I' - Isso foi em 1989

OSCAR CORRÊA - Sim. Ames da campanha para a Pre-
sidência, logo que entrei para o Ministério. Deve ter sido
no final de janeiro ou no princípio de fevereiro. O
Aureliano estava doente. Estava fazendo fisioterapia. Eu
lhe telefonei e disse: "Aureliano, o presidente me pediu
que fosse aí visitá-lo. Vou com muito prazer. Queria que
você me dissesse quando posso ir". Qual era a obrigação
do Aureliano? Era dizer: "Você venha à hora em que você
dluiser". Ele disse: "Oscar, vamos fazer o seguinte. Te-
nho uma fisioterapia das dez às 11 horas. Você venha de-
pois das 11 horas". O ministro da Justiça vai visitar o su-
jeito na sua casa, e este diz para ele ir depois da fisiotera-
pia... Cheguei lá às 11 horas, ele estava na fisioterapia.
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Esperei ele acabai, levou urna meia hora... Fntao eu lhe
disse: "Aureliano, estou aqui em nome do presidente e
cm meu nome para lhe fazer uma visita, desejar-lhe feli-
cidades. E para dizer mais: o Presidente Sarney disse que
a primeira visita oficial que eu fizesse fosse a você. Ele
quer que eu lhe diga que o apoio dele a você, frontal,
aberto, não é conveniente, porque ele não está em con-
dições de apoiá-lo". O Sarnev naquela hora estava valen-
do muito pouco. "Mas, de qualquer maneira, você verifi-
ca se o governo pode, honestamente, ajudá-lo. Não só o
governo, como eu, que sou seu amigo e ministro da justi-
ça, terei o maior prazer em ajudá-lo". "Ah, muito obriga-
do. Vou verificar o que há para fazer e depois lhe dou
urna notícia". Muito bem. Fui embora e nunca recebi dele
um telefonema.

Encontrei com ele depois, no dia 24 de maio de 198),
antes das eleições, quando ele já era candidato e estava
na fase do "ou vai ou racha". Eu lhe disse: "Aureliano, já
falei com você.., você não me deu nenhuma resposta.
Acho que está na hora. Ou você deslancha e passa de 2
para 4%, 8%, 15%... ou cai fora. Isso não é brincadeira.
Você não pode jogar o seu nome numa....."E exata-
mente isso o que estou pensando... Depois entro em
contato com você". Até hoje, às 5h10rnin, não recebi
nenhum telefonema. Então, esse é o problema do
Aureliano... Depois., vamos voltar a ele, quando for-
mos falar no episódio ílio santos. Aí vou ter hitári-
as novas para contar...

Quando o presidente me exonerou, fui embora para casa.
Intão, passei o Ministério para o Saulo Ramos e fui fazer
urna palestra, no dia 8 de agosto de 1989, no Congresso
1 ri ríd co dc Curitiba.

1-IA - Sobre sua saída do Supremo Tribunal Federal e sua
entrada no Ministério da Justiça, houve amigos que o
aconselharam a continuar no Supremo?
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OSCAR CORRÊA - [m amigo meu me disse: "Oscar,
uma andorinha só não faz verão. Como é que você vai
para o ministério do Sarney, que é um ministério vaga-
bundo..." Falei: "Acho que o ministério é muito ruim,
mas se eu puder dar a minha contribuição... Se cada um
der a sua... Estou cumprindo o meu dever." E, modéstia
à parte, acho que dei, durante algum tempo, uma boa
contribuição. Durante algum tempo, centralizei a respei-
tabilidade do governo Sarne\

OT - Embora não tenha usado essa expressão, o senhor
também acha que o ministério de Sarney era vagabundo?

OSCAR CORRÊA - Não. Vagabundo, não. A expressão
não é essa. Era um ministério que não correspondia às
necessidades da hora. Logo no início de seu governo, o
Sarnev parecia que estava pedindo desculpa por ter vin-
do a ser presidente da República.

O'I' - O senhor acha que ele ficou refém das úrças que o
elegeram?

OSCAR CORRÊA - Ficou. Primeiro, ele foi refém do
Ulisses, que é o responsável pelo fracasso da primeira
parte do seu governo. O Ulisses não deixava o Sarncv
fazer o que queria, e sim o que ele, Ulisses, queria. Se-
gundo, o Sarncy ficou refém dos compromissos cio
'I'ancrcdo, que todo dia aumentavam. Uma vez, liguei para
o Sarney e lhe disse: "Presidente, o Tancredo já morreu
há seis meses. A história não vai cobrar dele o seu gover-
no, mas do Sarney. Esqueça o Tancredo, ele já morreu.
Assuma o governo e seja o José Sarney, faça o governo
José Sarney." Mas o que acontecia? Sempre que aparecia
uma vaga para um cargo, alguém dizia: "O Tancredo já
tinha compromisso com o José Pereira". frisos] E o Sarnev
nomeava o José Pereira. Que ele ficasse com o ministé-
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rio do Tincredo durante seis meses, tudo bem. Seria, va-
mos dizer assim, o período de adaptação. A partir daí, fa-
ria o governo dele. Mas o Sarnev não desencarnou nunca
do fato de ter sido presidente da República com a morte
cio Tancredo.

O 1' - Por isso o ministério dele era fraco?

OSCAR CORRÊA - Acho que era fraco por isso, porque
o Sarney não estava querendo aparecer. Parecia que es-
taxa escondendo o fato de ser presidente. Como quem
diz: "Gente, eu não mereço ser presidente da República.
N ,,-To era para ser eu. Era para ser o Tancrcdo".

1-IA - r\Iuís, o próprio Delfim Neto, na revista che-
gou a afirmar que deveria ser muito difícil governar num
sistema em que o Dr. Ulisses nomeava os ministros, e
estes, se fracassassem, ameaçavam demitir o presidente
da República...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Vocês se lembram
do episódio da nomeação do Tasso jereissati? O Sarne'
o convidou, e o [ 1isses nic) deixou. E saiu o Bresser
Pc rei r a!

HA - Segundo essa mesma matéria sobre o Deputado
Delfim Neto, o próprio Sarnc y, queixando-se do presi-
dente do PMDB, disse: "ITrn telefonema dele valia mais
que um decreto meu".

OSCAR CORRÊA - Exato. O Sarnex é um dos melho-
res sujeitos que conheço. E um homem suave, brando,
amigo, fraterno, cordial, com uma paciência que só o jó,
nos grandes momentos, teria. Exatamente por isso, em
certas horas, era rim mau presidente da República. Ha
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momentos em que o presidente tem que descer o pau e
deixar de saber!

HA - O jornal Folha de S. Paulo : destaca que o senhor
foi encarregado pelo presidente José Sarney de realizar a
tarefa de coordenação política do governo e fazer a pon-
te entre o Executivo, o Legislativo e o judiciário. Como
o senhor desempenhou essas funções?

OSCAR CORREA - Isso é relativo. \um regime
presidencialista, o ministro da justiça ajuda o presidente,
principalmente quando o presidente é político, como o
Sarney, que tinha sido deputado. Então, cumpri a tarefa.
O presidente me mandava fazer umas coisas, uns conta-
tos. Ele tinha os contatos dele, eu tinha os meus. E as
pessoas com as quais entrávamos em contato se comuni-
cavam.

Quando começou a fracassar, definitivamente, a candida-
tura do Aureliano, vimos que não tinha jeito. Então, fi-
cou-se pensando: quem podia ser o candidato? Surgiu o
nome do Antônio Ermírio de Moraes. Um dia, o presi-
dente me chamou e disse: "Oscar, queria que você en-
trasse em contato com o Antônio Ermírio e o convidasse
para ser candidato a presidente da República". Contava-
se que, nessa hora, o Aureliano iria desistir. Como ele
não estava firme, acabaria saindo, e entraria outro no lu-
gar dele, como o Antônio Ermírio de Moraes.

01' - Candidato de uma coligação?

OSCAR CORRÊA - Coligação entre o PFl e as forças
que apoiavam o governo.

1-IA - A J"ol/ia de S. Paulo 04 afirmou que aqueles que
faziam essas articulações de bastidores contavam com a
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renúncia de Aureliano Chaves para poder indicar o nome
do senhor. Houve, de fato, essa cogitação?

OSCAR CORRÊA - Não.

1-IA Falava-se até que o Ministro Antônio Carlos Maga-
1 hães estava articulando nesse sentido...

OSCAR CORRFA - Fie chegou a falar comigo, em con-
versa informal, que eu seria um possível candidato. A mi-
nha conversa com ele era muito franca. Eu sempre disse
o seguinte: "Não tenho condições de ser candidato a pre-
sidente da República, por vários motivos. Primeiro, por-
(l h e, no momento em que venho aqui dizer que quero
pregar a disciplina da lei e me candidato a presidente da
República, perco imediatamente a força moral". Prefiro
guardar a força moral a ser candidato. Além do mais, não
SOU o candidato ideal. Sempre sustentei a seguinte tese:
sou o anticandidato. Eu seria um candidato que iria pro-
meter sangue, suor e lágrimas!

O'l' - l- trabalho, não:

OSCAR CORRÊA - E trabalho. Para o pessoal correr
mais ainda. Trabalho para dois. Sempre sustentei a tese
de que um bom presidente da República tinha que ser
odiado no primeiro ano, tolerado no segundo, respeitado
no terceiro e admirado no quarto. E, se houvesse um quin-
to ano, idolatrado no quinto. No primeiro ano, você tem
(J ie fazer tudo quanto for preciso para consertar. E aque-
la história do Maquiavel...

O'l' - Fizer o mal de uma vez...

OSCAR CORRIA - I)e uma vez! Sc é Iara demitir 5()
Mil funcionários, demitam-se. Quando falo isso com mi-
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nha mulher, ela me contesta e diz que o desemprego é a
pior coisa do mundo. O pai dela esteve desempregado.
Falei: "Minha filha, se for preciso desempregar 50 mil,
100 mil, 200 mil trabalhadores para salvar a República.
eu desemprego." Então, eu não servia nunca como can-
didato, porque eu iria para as ruas pregar isso? Eu seria o
tipo do candidato, vamos dizer assim, "incarregável". Não
haveria partido para me carregar. Começa que o candida-
to, hoje, diz o que a mídia manda que ele diga. E eu só
digo o que quero dizer, e a mídia que vá para...

OT— Então, o senhor foi conversar com Antônio Ermírio...

OSCAR CORRÊA - Fui conversar com ele. Em maio ou
junho. O certo é que cheguei lá e falei com o Antônio
Ermírio, que me disse: "Ministro, tenho nojo físico de
ser candidato. Depois do que fizeram comigo quando can-
didato a governador de São Paulo, se me falarem para ser
candidato, eu enjôo, vomito! Tenho o maior apreço pelo
senhor, gosto muito do Presidente Sarney, desejo que o
Brasil seja o melhor país possível, mas não posso aceitar
o convite". Voltei e disse ao Sarney: "Presidente, pas-
sou-se isso, isso e isso". "Muito bem". O Aureliano, en-
tão, continuou sendo candidato. Mais para frente, daí a
mais ou menos um mês, o Sarney me mandou de novo
conversar com o Antônio Ermírio: "Oscar, vá lá de novo.
Isso não pode continuar. O Aureliano não desempaca! Não
podemos continuar com ele. Não tem jeito. Vamos entre-
gar isso para o ColIor!" Então, aconteceu um episódio
interessante. Vão ficar na história umas coisas que só o
Antônio Ermírio, eu e minha mulher sabemos. Liguei para
ele e lhe disse: "Dr. Antônio Ermírio, o Presidente Sarnev
mandou que eu o procurasse de novo". Ele mc disse:
"Não venha aqui não, tu inistro. \ ,() 11 amanhã aí conversar
com o senhor."

O'l' - Aqui no Rio
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OSCAR CORRÊA - Em Brasília, na casa do Ministério
da justiça, na Península dos Ministros. Ele disse: "Vou
dirigindo meu avião". No dia seguinte, às oito horas da
manhã, o Antônio Ermírio chegou lá em casa. Eu apre-
sentei minha mulher. Ele sentou. Eu disse: "Dr. Antônio
Ermírio, o senhor me desculpe. O senhor já me disse que
não aceita o convite, mas eu sou ministro.., o presidente
cl rier... trata-se de interesse nacional, e, nesse caso, a gente
faz qualquer sacrifício. O presidente me mandou nova-
mente lhe fazer um apelo para o senhor ser candidato a
presidente da República". Ele disse: "Ministro, não acei-
ro. O senhor é que deve ser o candidato. Aceite que eu
vou para porta de fábrica, vou fazer comício para o se-
nhor. Farei o que o senhor quiser". E os olhos dele se
encheram d'água. Fiquei numa situação! Falei: "Dr. An-
tônio Ermírio, desculpe-me, mas o senhor arranjou uma
excelente saída. Eu o convido, e o senhor, para se livrar
do convite, me convida, frisos! Só que não está em jogo
a minha candidatura." "Ministro, estou falando sério!"
"Não, doutor, muito obrigado. Fico profundamente hon-
rado, mas estou aqui para convidá-lo, não para ser convi-
dado". Ele falou: "Ministro, o senhor é rim homem de
bem, que pode salvar este país dessa gente. Estou com o
senhor." Falei: "Dr. Antônio Ermírio, o argumento é muito
bom, mas não sou, não quero ser e não serei candidato".
"Ministro, não aceito o convite em hipótese alguma e
mantenho aquilo que disse ao senhor. Não tenho condi-
ções." Conversamos mais rima meia hora, e continuou
recusando o convite. Depois, foi embora. Então, comu-
niquei ao Presidente Sarney que o Antônio Ermírio tinha
recusado o convite. E claro que não contei que ele tinha
lançado minha candidatura a Presidente da República, de
modo 0ltIC agora 6 (]UC vocês estão sabendo disso.

O'l' - F;irão, o senhor teve três indicações...

OSCAR CORRÏA - Não, depois ainda vou te contar.
Tive 3() indicações! /isosJ
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OT - Mas indicações feitas por alguém cia estatura de
José Sarnev, Antônio Carlos Magalhães e Antônio
Ermírio,

OSCAR CORRÊA - Ah, nio. São outras estaturas.

liA Estávamos falando sobre a coordenação política do
governo Sarney. O senhor fazia a ligação entre o Judiciário,
o Legislativo e o Executivo. Segundo o Ministro Antônio
Carlos Magalhães, a primeira conseqüência dessa designa-
ção foi o esvaziamento das funções políticas do ministro-
chefe do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couro.

OSCAR CORRÊA - O Ronaldo nunca desenvolveu aç[io
política, que eu saiba. Foi o Tancredo quem o colocou no
Gabinete Civil. Era um bom rapaz, muito competente,
mas não tinha expressão política para conversar com o
presidente do Supremo Tribunal, por exemplo, para fa-
zer articulações.

O'!' - Ele era uma herança cio Tancreclo...

OSCAR CORRÊA - Até muito inteligente, bom su-
jeito...

HA - Ele no chegou a ter atritc) com o senhor pelo fato
de o senhor vir a ocupar esse espaço político?

OSCAR CORRÊA - Não. Pelo contrário. Toda a vida
me dei muito bem com o Ronaldo. Ele sempre foi muito
cordial comigo. Nunca tivemos nenhum atrito. Apenas
quero dizer que ele nEo era conhecido para ser recebido
corno articulador.

1 I - O senhor ah rmou, no final dc sua gestão no \ 1 mis-
tério cia justiça, qic urna de suas frustrações foi não ter
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desempenhado as funções de coordenador político do
governo tanto quanto gostaria...

OSCAR CORRÊA - Não, não. O que sinto é não ter
podido dar ao Ministério da justiça uma organização di-
ferente da que ele tem. O Ministério não existe como
organização, era um órgão de conselhos, sem
organicidade. Ele tem algumas repartições que funcio-
nam independentemente. E repartição disso, repartição
daquilo... Conselho de Liberdade, Conselho Penitenciá-
rio... Mas não tem organicidade. Não é um órgão dinâmi-
co e entrosado.

NA - Segundo o Ministro Antônio Carlos Magalhães, o
primeiro desafio que o senhor enfrentou foi o de atuar
junto ao Congresso Nacional para aprovação do Plano
Verão. Qual foi a estratégia que o senhor adorou para a
aprovação do plano?

OSCAR CORRÊA - A estratégia foi expor e defender o
Plano Verão como a solução para o problema da inflação
brasileira. Acho que, no Brasil, a estratégia que você tem
(lue adotar é a da lealdade. Você tem que demonstrar que,
desta maneira, resolve o problema. Fui umas duas ou três
ezes à Câmara. Depois, voltei ainda lá, pois havia sido

convocado para prestar depoimento sobre aquele acidente
(111C houve na Companhia Siderórgica Nacional.

1 IA - 1i o relacionamento do senhor com o Congresso?

OSCAR CORRÊA - Foi bom. 'l'oda a vida tive bons ami-
gos lá.

OT - O incidente da siderúrgica ao qual o senhor se re-
fere foi aquele em que morreram três operários?
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OSCAR CORRÇA - Morreram OS três lá. Fui convocado
pela Comissão de Trabalho para prestar esclarecimentos.

OT - Foi o senhor quem mandou as tropas ocuparem a
siderúrgica?

OSCAR CORRÊA - Não, não fui eu. O fato tinha acon-
tecido em novembro de 1988, antes de eu entrar no Mi-
nistério. Eu fui lá para explicar. Eles não gostaram por-
que, durante as duas horas em que me atacaram, eu dei
um show. Eles queriam que eu confessasse alguma coisa.
Você já pensou? O Carlos Alberto de Oliveira, o CaO,
aquele barbichinha...

OT - Ele é do Rio, do PDT..

OSCAR CORRÊA - Querendo me dar lição de Direito...
Evidentemente não havia dc levar grande vantagem, não
é? [iisosJ

HA - Eles estavam querendo responsabilizar o Minis-
tério?

OSCAR CORRÇ.\ - Queriam responsabilizar o Ministé-
rio pelos abusos.

OT - Quem ordenou a ocupação da refinaria?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro muito bem. No
momento em que há qualquer coisa que ameace a ordem
pública, você tem que tomar providência. Evidentemen-
te, nem sempre pode prever o que vai acontecer.

HA - Uma outra questão mencionada pela Folhíi de S.
foi o desafio enfrentado pelo senhor ao tentar
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solucionar o problema criado pela Medida Provisória n.
33, que previa a demissão de 80 mil funcionários públi-
cos. O senhor declarou ao Estado de Minas 3 86 que o go-
verno admitia recorrer ao decreto administrativo para
demitir os funcionários contratados sem concurso nos úl-
timos cinco anos. Como o Ministério da Justiça lidou com
lobbies dos funcionários contratados, que pretendiam que
a medida não se efetivasse?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro. Isso deve ter
sido um boato, porque o Sarne y não demitia ninguém,
menos ainda 80 mil funcionários. Ele não era capaz de
demitir nem mesmo 80. /risos/

1 IA - A lo//iíi de S. P(iii/o menciona o seu pronuncia-
mento, feito em cadeia de rádio e televisão, marcando o
posicionamento do governo contra a greve geral, consi-
derando-a meramente política...

OSCAR CORRÊA - Exatamente.

HA - A imprensa destacou duas versões do pronuncia-
mento. Na primeira, o senhor detalhava uma série de ações
de violência que teriam sido planejadas por uma "mino-
ria" de trabalhadores. Na segunda, essa parte foi cortada,
segundo o jornal por decisão do Presidente Sarney, após
ouvir as ponderações do ministro-chefe da Casa Civil,
Ronaldo Costa Couto, que a achou muito forte e alarmis-
ta. Essa avaliação foi endossada pelo chefe do Serviço
Nacional de Informação, General Ivan de Sousa Men-
des. Como o senhor recebeu a alteração de seu pronunci-
aiT1ci1to

OS( AR CORRIA - Recebi essa alteração muito bem,
porque fui eu que a fiz, por influência da minha mulher.
No discurso, eu dizia quais os processos que eles iam usar.
1 )izia que iam soltar aqueles preguinhos, fazer aquelas

07 ()



coisas... tudo! Quando cheguei em casa e mostrei o dis-
curso à minha mulher, ela falou: "Mas, Oscar, você está
dando uma lição do que eles devem fazer. Tira isso". Eu,
Oscar Dias Corrêa, liguei imediatamente para a torre de
televisão, para o sujeito que estava gravando o progra-
ma, e falei: "Olha, corta o pedaço de tal lugar a tal lugar'.

11A - O pronunciamento á tinha sido gravado pelo se-
nhor... estavam editando...

OSCAR CORRÊA - Sim. "Você corta esse pedaço, que
estou indo para aí". Porque eu dizia: "Vão jogar... vão
furar pneu... vão botar aqueles preguinhos..." Eu es-
tava fazendo um alarme total. Depois liguei para o
Sarney e disse-lhe que tinha mandando cortar um tre-
cho do discurso. Quando cheguei lá, o sujeito estava
começando a cortá-lo.

1-IA - E essa versão da interferência do Ronaldo Costa
Couto e do Ivan de Sousa Mendes? A imprensa recebeu
os dois pronunciamentos, por escrito, segundo o Jornal...

OSCAR CORRÊA - Eu não sei se eles... Quem escre-
veu fui eu! O Sarney sabia. Evidentemente, aquilo esta-
va lá... Eu apenas dava um outro tom, alterava um pouco
às vezes, mas, no fundo, era o que estava preparado. Mi-
nha mulher foi quem me alertou para o fato de que eu
estava dando aula de tomo se praticaria a violência.

OT - O senhor tinha informações de que iam jogar tachi-
nha, quebrar vidro...?

()S( AR CORRL\ - 'l'inha.

O'l - Através do S\1?
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OSCAR CORRÊA - Através do SNI. Eia sabia que eles
iam fazer isso também porque esse era um processo que
tinham usado cm outras greves.

1 I - O Ministério da justiça tinha algum serviço de infor-
mação?

OSCAR CORRÊA - O SNI me mandava todas as infor-
mações. Eu recebia todo dia um dossiê com duas, três,
quatro, cinco páginas, em que se falava das greves em
andamento e o que eles estavam pretendendo fazer. Qual
a greve que devia explodir, a que estava acabando. Ainda
devo ter aí um calhamaco..

FIA - A Polícia Federal também tinha um serviço de
informações?

OSCAR CORRÊA Tinha. Eu recebia informações da
Polícia Federal e do SNI.

F1A - O serviço de informações cia Polícia Federal era
tão organizado como o do SNI?

OSCAR CORRÊA - Não, a Polícia Federal agia mais
COM outras coisas, ficava mais preocupada em cumprir
ordens federais. O pessoal da Polícia era muito pouco para
dar conta cio serviço que tinha. Isso ficava mais por conta
do SM.

1 I - Em relação ao discurso, entao, a essa versão cio
Jornal de que foi o Presidente Sarnev...

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro dessa versão. Eu um-
cia disse, na época: "Olha, trecho que papai escreve, só
papam corta. O que eu disser, só eu corto".
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HA - De quem foi a decisão de marcar a posição do go-
verno através de cadeia de rádio e televisão?

OSCAR CORRÊA - O Sarney me perguntou o que eu
achava, se eu estaria disposto a fazer o pronunciamento.
Ele nunca me deu urna ordem. Ele me perguntou: "O
que você acha`

lIA - :\ greve estava avançando: Era importante o go-
verno marcar uma posição-

OSCAR CORRÊA - Exatamente... marcar Uflhil posição
para mostrar que a greve estava caminhando no rumo da
ilegalidade e, assim, podia levar à reação do governo. No
momento em que você faz um aviso desses, você "bate
na cangalha para o burro entender". Houve a greve, e fui
procurado pelo Jair Menegueili, que dizem que é essa
fera, mas foi educadíssimo. Eu o recebi aqui no Rio de
Janeiro. O Cade tinha urnas salas no Edifício De Paoli, se
não me engano. E ri o recebi lá.

Ol' - Isso foi antes da greve?

OSCAR CORRÊA - Acho que foi antes. Ele foi tão edu-
cado que, mesmo havendo lá um cinzeiro, ele disse: "Pos-
so fumar, ministro?" Falei: "Pode sim, Dr. Meneguelli.
Tem até um cinzeiro na sua frente. O senhor pode fumar
à vontade". Então, feito o pronunciamento, a greve se
esvaziou, continuando apenas em alguns lugares. No dia
seguinte, não saí do gabinete, fiquei o dia inteiro lá. A
uma hora da tarde, eu tinha mandado o pessoal ir almo-
çar, toca o telefone: "Alô, eu queria falar com alguém do
gabinete do ministro da justiça". Falei: "E do gabinete
dele". "Quem é que está falando?" "E o ministro". "Mas
eu não quero falar com o ministro. Quero falar com al-
guém do gabinete", frisos] "A senhora fala com o minis-
tro". "Não, mas eu não ...""A senhora quer falar o (tiiê?"



"E problema de uma greve	"Se é problema da greve,
a senhora fala com..." "Não precisa". "Fala com o minis-
tro, minha senhora!" "Ministro, é pelo seguinte: é que
eu estou aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, e não pos-
so ir para a cidade, porque os grevistas tomaram conta da
via federal". Eu disse: "A senhora pode ir para casa e sair
de lá daqui a meia hora, que a senhora passará na estrada
desimpedida. Pode ir sossegada". Liguei para o General
Lcônidas e disse: "Ministro, você tem aí tropas para me
desobstruir a estrada de Vila Velha?" Ele falou: "Na hora
em que você quiser". "Então, vou ligar para o governa-
dor do Espírito Santo. Se ele não puder desobstruir, você
desobstrui?" Ele falou: "Perfeitamente". Liguei para o
governador: "Governador, o senhor tem condições de
desobstruir a estrada de Vila Velha, ou quer que a tropa
do General Leônidas desobstrua?" "Não, ministro, até ja
tinha mandado desobstruir. O senhor pode ficar sossega-
do". De fato, daí a 15 minutos a estrada já estava total-
mente desobstruída, de modo que não	inc

01' A conversa com Jair \Ieneguelli teve cine scntido

OSCAR CORRÊA - Ele foi lá para conversar a respeito
de greve e de garantia de sindicato. Eu não me lembro
bem. Foi tranqüila a conversa.

- Segundo a imprensa, o senhor chegou a afirmai' tine
o governo manteria a estratégia de deixar o controle dos
acontecimentos relacionados com a greve geral por con-
ta dos Estados. Se estes necessitassem de ajuda, o gover-
no federal estaria pronto a atendê-los...

OSCAR (:ORRÊ:\ - Exatamente.

- Algum Estado chegou a solicitar aiLida`

( C).')



OSCAR CORRÊA - Não. Não houve nada. Foi maior o
barulho do c uc a tormenta

HA - O senhor poderia falar sobre o relacionamento do
governo Sarnev com as entidades sindicais dos trabalha-
dores?

OSCAR CORRÊA - Essa matéria não estava vinculada
ao Ministério da justiça, mas ao Ministério do Trabalho,
de modo que não me lembro.

HA - O senhor não fez nenhuma análise sobre o assunto

OSCAR CORRÊA - Não, nada. Eu só costumava chorar
muito com a minha mulher e dizer o seguinte: "No dia
14, eu estava com viagem marcada para Portugal. Eu ia
receber lá um título, ia ser hóspede oficial do governo
português, durante três dias, e fui obrigado a cancelar a
viagem. E ia à Alemanha também".

1-IA - Cancelou por causa da greve?

OSCAR CORRÊA - Por causa da greve. Eu dizia: "e
eu for, vão dizer que desertei do meu lugar no dia da
greve. Não posso ir. E se eu não for, ninguém vai me
agradecer um tostão porque deixei de fazer uma viagem
a Portugal e à Alemanha, a convite dos respectivos go-
vernos". O serviço público é isso.

1 IA - egrindo a l"o//ui de S. Píii/ /o h , o senhor participou
da elaboração da medida provisória que ia definir o direi-
to de greve, em março de 1989. Quais foram os outros
ministérios que participaram?

OSCAR CORRÊA - Ministério da .1 ustmça, Consultoria-
Geral da República, Ministériomistério do 'flabalho, eu inc 1cm-



bro perfeitamente. Foi um projeto bem razoável, (!tiC

demorou a ser aprovado na Câmara. Virou lei e nunca foi
aplicado. Virou a lei que garante aquele mínimo de per-
centagem das atividades essenciais.

O'1' - Define as atividades essenciais

OSCAR CORRÊA - Define. A lei existe, e ninguém sabe
dela.

H;\ - Os empresários foram OLividos OU participaram da
elabora ç a o?

OSCAR CORRÊA - Acho que houve participação de
empresário e de empregado. Uma outra coisa muito
importante que houve no Ministério e que deu urna
bruta complicação foi o problema da classificação
indicativa sobre costumes.

Dl' - A televisao...

OSCAR CORRA	fticvisão, rádio, etc.

1 IA - De acordo com o j ornal 1' o/hei de S. Píiii/o', cm
maio de 1989 houve urna polêmica entre o senhor e o
presidente da CUT, Jair Mencguelli. Por sua determina-
cão, a Polícia Federal o interpelou, acusando-o de des-
respeitar a lei de greve cm vigor...

OSCAR CORRÊA - Acho que foi por isso que o
Vlcneguelli me procurou. Eu o convidei a ir ao Ministé-
rio para conversar sobre isso. Meu contato com ele foi
cordial. Corno já mencionei, ele foi educadíssimo. Pensei
que ele ia chegar lá e íamos partir para tima... troca de
coices!
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HA - Outra questão discutida no governo foi a do pacto
social. O senhor participou das negociações?

OSCAR CORRÊA - Esse negócio de pacto social é mui-
to mais uma palavra do que uma realidade. Todo mundo
fala em pacto social, ou faz um pacto social, continuando
do jeitinho que está. E o Brasil continuando do jeito que
está também, e servindo de mamata para todos. O pacto
social é isto: eu mamo, tu mamas, ele mama, nós mama-
mos, vós mamais, o Brasil paga! /ii.vos/

1-IA - O senhor acha (jUC 1h10 hi vontade das partes para
um acordo?

OSCAR CORRÊA - Os empregados, ou melhor, os sin-
dicatos representantes dos empregados, principalmente
os das categorias profissionais poderosas, como dos
metalúrgicos, querem ter tudo. Os patrões, principalmente
OS das categorias mais poderosas, não querem dar nada.
Ou querem dar apenas aquilo que é, vamos dizer, a sobra.
Ninguém está agindo honestamente no sentido de dar o
qUe pode. Minha tese é a seguinte: se o patrão pode dar
20, não deve dar 19. E se o empregado só pode receber
19, não deve querer 20. Acontece que o empregado quer
2() e o patrão só quer dar 10, 16, 17 ou 18. O entendi-
mento, no Brasil, ainda é muito primitivo. Então, o pacto
social fica impossível.

E as categorias que têm condição de briga... Eu lhe per-
gunto: quem é que todo dia está na briga? E sindicato dos
metalúrgicos, sindicato de não sei o quê... Só sindicatos
CI LIe estão em condições de brigar, porque já ganham tan-
to dinheiro, já têm tanto poder que podem sustentar can-
didato a presidente da República. Esses sindicatos sao
aqueles que aparecem na mídia, os que podem fazer gre-
ve, quebrar fábrica, como de fato quebram de vez em
quando. E não acontece coisa alguma. Os pobres, não.
Os miseráveis dos sindicatos do interior, sindicatos ru-
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rais, mesmo urbanos. A não ser esses ruralistas que in-
ventaram agora, esses exploradores da agricultura...

Toda a vida sustentei a seguinte tese: o que salva o Brasil
é a agricultura, é o interior. já disse isso um milhão de
vezes. Enquanto nas capitais, no Rio, São Paulo, Porto
Alegre, Belo Horizonte, Recife, os sindicatos e os parti-
dos estão fazendo fofoca, o interior está trabalhando, pro-
duzindo feijão com arroz para manter a alimentação do
brasileiro. Se a alimentação é boa e o preço é razoável, a
inflação não explode. Se a inflação não explode, está tudo
em ordem. Então, o que salvou o Brasil até hoje foi a
agricultura e o interior. Só que o interior não tem força.
Quem tem força? E o ABC paulista. E o sindicato de...
Betim, de Canoas, no Rio Grande do Sul. E o sindicato
de não sei quem, em Recife. Esses são os que estão na
mídia, os que têm deputado federal. Eles querem criar
mecanismos de indexação cm todos os projetos que apa-
recem na Câmara, para poderem indexar o salário, para

ie este seja privilegiado.

1 I - já que estamos falando sobre essa questão, Chmco
Mendes morreu em dezembro de 1958...

OSCAR CORRÊA - Não fale em Chico Mendes comi-
go. Acho esse negócio...

IA	1 louve a norte dele cio dezembro, e logo dcpoms,
em janeiro, o senhor entrou para o Ministério...

OSCAR CORRÊA - Esse negócio de Chico Mendes...
o acho um absurdo. E claro que sou contra qualquer

tipo de violência, seja contra Chico Mendes, seja contra
76 Pereira... Chico Mendes era um exploradorzinho dos
sindicatos locais que fez algumas coisas... Acredito que
fez a defesa do sindicato, estava no direito dele fazer.
Brigou com o tal Darli... Com 05 assassinos que o mata-
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ram. Têm que pegar o Darli, colocá-lo na cadeia... e tam-
bém punir o outro. Mas não venham endeusar Chie()
Mendes, o deus da floresta! Veja os "Paiakans", estupran-
do mocinhas... Com avião para tirar madeira e ganhando
5 milhões de dólares por ano de exploração de madeira.
Sou contra a criação desses mitos... ecológicos. Eu sou a
favor da ecologia, mas sou contra essa exploração, essa
indústria ecológica, que só serve para eleger vereador c
deputado estadual.

HA - Como ministro da Justiça, o senhor recebeu alguma
pressão para encontrar os assassinos e agilizar a punição
dos responsáveis pela morte de Chico Mendes?

OSCAR CORRÊA - Não. A minha tese é a seguinte: é
assassino? - chame-se Chico Mendes, Darli, Darei, Fran-
cisco, Oscar, Manuel, Pedro, João -, deve ser preso, pio-
cessado e punido! E explorador? Ponham-no na cadeia e
façam o interrogatório. Conforme o caso, deve ser pro-
cessado ou solto. Em síntese, não quero exploração de
Chico Mendes, de indígena da Amazônia. Sei perfeita-
mente como aquilo é feito. E sei como esses... Stings da
vida, esses exploradores, essas missões estrangeiras. es-
ses Greenpeaces de índios fazem. Eles todos querem
cartaz. Não fazem coisa alguma na vida, a não ser criar
problema. E tudo isso, no fundo, é para controlar o terri-
tório brasileiro. Toda essa defesa de Amazônia, de índio,
é para manter intocável a Amazônia brasileira, para de-
pois as grandes nações dizerem que isso aqui é terra de
ninguém e estabelecerem aqui o seu domínio.

Por minha conta, eu botava tropa na Amazônia, botava
para fora essas missões todas, demarcava a ferro as terras
dos índios. Botava lá, para cada tribo, um ambulatório,
UM supermercado com paté defois, champanhe, para os
índios ficarem à vontade. Mandava desviar um rio para
que ele passasse nas terras demarcadas, desde que os ín-
dios não chateassem e deixassem o Brasil explorar as ter-
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ras que precisa explorar. Eles estão assentados em cima
dessas terras, e um dia vai chegar uma nação estrangeira
( 1 UC vai querer explorá-las. Nessa matéria, sou radical,
pois vejo que isso tudo, no fundo, é uma exploração in-
ternacional. Conheço documentos de igrejas cristãs, reu-
nidas na Holanda, que dizem o seguinte: "Temos que
defender os índios, temos que dizer que a terra é dos
índios, temos que sustentar a tese de que os índios de-
têm a posse imemorial da terra, para que as nações civili-
zadas, no momento em que não tiverem mais a que re-
correr, possam ir para a Amazônia, para lá estabelecerem
a nova civilização!" Vão para o raio que os Iart!

1 I - O senhor teve acesso a esse documento?

OSCAR CORRÊA - Esse documento está publicado num
ornal que tenho aqui, posso mostrá-lo a vocês. Eu o pu-
bliquei logo em seguida num jornal com o título: Assalto à
- ///dZô//í(/.

1 I - Isso foi recentemente?

OSCAR CORRÊA - Faz uns seis meses. Quero dizer o
seguinte: não tenho nada contra Chico Mendes. Senti mui-
ro (le ele morresse. Não sou a favor de matar ninguém.
Nem bandido, como o "LJê". Não quero que o matem.
Quero que botem o "tiê" na cadeia e o ponham para
escrever o dia inteiro, das seis horas da manhã à meia
noite: "CV - Comando Vermelho".

1-IA - Os organismos internacionais ligados à ecologia
chegaram a procurar o senhor?

OSCAR CORRÊA - Toda vez que um organismo inter-
nacional vinha com conversa fiada para cima de mim, eu
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dava um "chega pra lá" na mesma hora. Parece que urna
vez começaram uma conversa, mas o meu ponto de vista
é muito claro: não admito interferência na soberania bra-
sileira. Nem por parte da Anistia Internacional. Eu bota-
va a Anistia Internacional para fora, "no pau".
Greenpeace, "no pau". Querem ir à Amazônia? Não vão
não, ou vão acompanhados pelo delegado de polícia, para
ver o que vão fazer. Para mim tudo isso é uma cambada dc
exploradores da humanidade, da humanidade brasileira.

HA - Sobre a questão do Chico Mendes, que teve reper-
cussão internacional, o Presidente Sarnev chegou a falai-
com o senhor?

OSCAR CORRÊA - Não, nunca. Na hora de falar comi-
go o Sarney sabia que alguns assuntos eram vedados. Ele
sabia que, se falasse comigo em Chico Mendes, eu fala-
va: "O, presidente, Chico Mendes não dá!" Quero sali-
entar que, quando alguém pedia garantia de vida, eu man-
dava dar. Afinal de contas, deve-se garantir a civilização,
a cultura... O estado de direito existe para assegurar a
vida e o exercício do direito a todo mundo. Agora, vir
fazer exploração para cima de mim, negativo!

HA A lfa//ui de S'. P'iii10 relata que, no programa De-
bate em Manchete, o senhor afirmou que algumas das
pessoas que se dizem ameaçadas de morte na Amazônia
são precisamente aquelas que mataram em emboscadas...

OSCAR CORRÊ'\ - Exatamente.

HA - Como o senhor lidou com esses conflitos, com esse
caso, especificarnente?

OSCAR CORRA - Qual é a melhor forma de defesa? E
o ataque. E dizer que está sendo atacado. O sujeito ata-

890 O



ca, faz uma safadeza e depois diz: "Ah... estão querendo
me matar". Esquece-se de que ele matou dois. E igualzi-
nho ao meu amigo 'Tnório Cavalcanti. Quando ele ia para
a tribuna dizer: "Senhor presidente, estou sob ameaça de
morte, os meus inimigos querem me matar", já sabíamos
que, daí a dois ou três dias, morreriam dois. [risos] Estou
muito acostumado com esse negócio. O sujeito que fala
que está sendo atacado pode estar sendo atacado mes-
mo, mas é preciso ver se ele está inocente ou se já fez
das suas. Em geral, se está sendo atacado agora é porque
já matou dois.

lIA - A Folho de S. Pou/o- publicou um relatório da
Anistia Internacional com o título: "Brasil - Alvos Marca-
dos para Assassinato: Uma Política de Negligência do
Governo?" E acusa o governo brasileiro...

OSCAR CORRÊA - Eu não agüento isso! O único lugar
onde há atentado aos direitos humanos é o Brasil? Matam
gente nos Estados Unidos da maneira mais bárbara, corno
não conseguimos matar aqui. Lá se mata por atacado. O
sujeito passa a mão no revólver, no fuzil, e mata 20. Mata-
se na Holanda, na França, em todo lugar do mundo. Mata-
se turco na Alemanha, mata-se argelino na França. Por
que esses sujeitos não vão cuidar de seus interesses lá
cm vez de vir deitar falação aqui? Por que essa Anistia
Internacional não bota as barbas de molho cm vez de vir
gritar aqui dentro?

1-IA - Nessa matéria sobre a Anistia Internacional, acu-
sam o governo brasileiro de emperrar as investigações
sobre 90 assassinatos ocorridos em conflitos fundiários
no País. O Padre Ermano Aliegri, secretário-executivo
da Comissão Pastoral da Terra (CPT), disse que o relató-
rio da Anistia Internacional vem confirmar as denúncias
da Igreja sobre a omissão oficial diante do crime organi-
zado contra OS trabalhadores rurais e agentes pastorais
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que defendem a reforma agrária. O Ministério da justiça
tomou conhecimento desse relatório? Foi procurado pela
Comissão?

OSCAR CORRÊA - Não foi procurado. O problema é
muito simples de explicar. Que me desculpe esse padre,
que deve ser um desses muitos padres de esquerda que
há por aí. Eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana,
mas, infelizmente, reconheço que há muito padre esper-
to, como há também muito advogado.

O que quero dizer é o seguinte: você não consegue apu-
rar um crime cometido em Belo Horizonte, na Avenida
Afonso Pena. As vezes, você leva um, dois, três, quatro,
cinco anos e não apura um crime praticado na Avenida
Afonso Pena. Ontem, 16 sujeitos invadiram o Banco Itaú,
em São Paulo, furtaram 2 milhões e 500 mil reais, em
quatro automóveis. A polícia não tem o número da placa
de um! [risos] Então, como é que você quer pegar um
sujeito que matou um outro numa fazenda no Sul do Pará?
Vai pegar onde? Eu lhe pergunto: qual é o sujeito que,
querendo fugir da polícia, será preso neste país? Só se for
idiota. Se ele quiser, pode ficar no Rio de Janeiro, alugar
um apartamento na Rua Joaquim Nabuco. Ao invés de
sair à rua, ele manda buscar o jornal, o feijão, o arroz,
etc., ou sai de noite. Bota um higodinho, uns óculos dife-
rentes, uma barbicha... Quem é que prende alguém num
país desse tamanho? Quanto mais em caso de crime co-
metido em fazenda, num Estado como o Pará, que tem
milhões de hectares de terra com um tomador de conta,
um ou dois capatazes e 20 empregados. Você não conse-
gue nem mesmo descobrir um infeliz que foi seqüestrado
na cidade do Rio de Janeiro. Tempos depois descobre
que ele estava utim casebre a dois quarteirões da delega-
cia de polícia!

Como é que o senhor Padre José Pereira dos Anzóis Ca-
rapuça quer que a Polícia Federal descubra onde está o
assassino do Senhor Fulano de Tal? O que fizeram o Sr.
[)arli e o Sr. Darci? Mataram o Sr. Chico Mendes, foram
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presos e, em seguida, resolveram quebrar lá aquela
cadeiazinha. Fácil! Atravessaram a divisa e foram para a
Bolívia. Outro dia o Fantástico mostrou a fazenda onde
eles estão na Bolívia. Então, eu lhe pergunto: você vai
culpar o Ministério da justiça? O Ministério não está dan-
do conta de controlar a Polícia Federal!

No tempo em que eu estava lá, o grande problema da
Polícia Federal era ter que dar conta das investigações
federais, dos crimes federais, inclusive crimes eleitorais,
além dos crimes de descaminho, de contrabando, de dro-
ga, narcotráfico... tudo, tudo, tudo. Ela tinha, para isso, 5
mil homens, num país de 8 milhões de quilômetros qua-
drados, com centenas de milhares de quilômetros de es-
tradas nas divisas. Tinha que patrulhar essas estradas e
mudar o pessoal encarregado desse serviço. O pessoal
não pode ficar muito tempo num mesmo lugar. Tem que
mudar de três em três meses ou de seis cm seis meses,
senão aparecem lá a Joaquina, a Maria, a Marilza, e fa-
zem o serviço.

Ol - Criam-se laços...

OSCAR CORRÊA - Criam-se laços de estima pessoal,
de amor, de paixão, pode haver assédio sexual, etc. Mui-
to bem. O mais que consegui foi que o Sarney autorizas-
se o Dr. Tuma 5 a abrir quatro turmas extras, de 50 can-
didatos cada uma. Mesmo assim, após um ano de treino.
Você tem que ver quem é o sujeito e submetê-lo a exame
psicotécnico, testes de resistência, de capacidade, teste
intelectual... E um negócio complicadíssimo. Enquanto
isso, eu recebia telefonema de Uberlândia: "Ah, Oscar,
você poderia arranjar para nós um posto da Polícia Fede-
tal. Está começando a haver tráfico de droga aqui". Aí
me ligava um sujeito de não sei onde, cm Goiás: "Minis-
tro, o senhor poderia arranjar para nós um posto da Polí-
cia Federal, porque agora, em vez de eles passarem pela
estrada principal, estão usando lima estrada que passa aqui
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por dentro para fazerem tráfico de drogas". Ligava outro
do Sul do Pará. E a Anistia Internacional quer que eu vá
prender o assassino do capataz, muito injustamente assassi-
nado. Esse assassino, provavelmente, está na fazenda do
patrão dele, ou está sendo o guarda-costas do padre, quC

nem sabe ciuc ele é o seu guarda-costas.

O'F - O senhor tocou num asLinto complicado A Polícia
Federal diz que não pode fiscalizar os portos, as saídas,
as fronteiras, porque não tem gente suficiente...

OSCAR CORRÊA - Quando eu estava lá, a Inglaterra
ou a Alemanha fez uma doação de material técnico, rádi-
os de grande potência, exatamente para melhorar o de-
sem pen ho da Polícia Federal.

O'F - Em todas as fiscalizações estaduais, alegam esse
problema. A Polícia Federal e a Receita Federal alegam
esse mesmo problema. No entanto, quando representan-
tes de todos os Estados se reuniram agora, disseram que
60% a 70% da receita, dependendo do Estado, são gastos
no pagamento dos servidores. Como o senhor acha que
pode ser resolvido um problema desse tipo: não há pes-
soal e, ao mesmo tempo, a União e OS Estados estão que-
brados por excesso de pessoal...

OSCAR CORRÊA - Primeiramente, ocorre o seguinte:
há pessoal onde não é preciso, e não há onde é preciso.
Se o pessoal for todo dia à mesma seção de certas repar-
tições públicas, não tem onde assentar. Em outras repar-
tições ocorre o contrário. Se o pessoal fosse todo dia à
mesma seção, não daria conta do serviço, como é o caso
da fiscalização do tráfico. Existe, portanto, má distribui-
ção dos servidores. Em segundo lugar, muitas vezes, o
pessoal é incompetente, desqualificado. Vou dar o exem-
plo da Polícia Federal. Não pense que é só fazer um edital
para abrir concurso hoje e amanhã contratar mais 500
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policiais federais. Faz-se um edital hoje, e daqui a um
ano haverá mais 500 policiais federais, se fizerem dez
turmas de 50 alunos. Naquela época, chegamos a ter 8
mil servidores na Polícia Federal, depois me parece que
esse número caiu para 7 mil. Eu demiti cinqüenta e tan-
tos. Ninguém ficou sabendo.

HA - Por que o senhor demitiu?

OSCAR CORRÊA - Por corrupção. É claro que eu não
VOU dizer os nomes. Chegava um processo administrati-
vo: Fulano de Tal foi preso por corrupção em tais e tais
circunstâncias. Eu mandava examinar e, quando ficava
comprovado que o sujeito tinha cometido o crime, tinha
prevaricado, eu o demitia, a bem do serviço público. Eram
processos que já estavam em andamento. Não são do meu
te m po.

Quando uma Anistia Internacional dessas faz acusações,
esquece-se de que o Brasil é o Brasil. Aqui não é Holanda,
Bélgica ou Luxemburgo. Além disso, somos um país tão
grande que toda a Europa Ocidental cabe aqui dentro.
Aqui há lugares onde nem a Anistia Internacional, se sa-
ísse de helicóptero, poderia descer, porque não os desco-
briria nunca. Quero dizer que não é fácil encontrar crimi-
nosos. A polícia faz o que pode para prendê-los. Agora,
eu lhe pergunto: a polícia prende, e daí? Bota onde? Por
que a Anistia Internacional, que está tão interessada em
resolver o problema, não manda fazer meia dúzia de pe-
nitenciárias onde achar conveniente? Ela devia fazer, ela
tem muito dinheiro. E nós vamos prender só os sujeitos
que mataram empregados na luta fundiária do Sul do Pará.
Ou vamos prender só o sujeito que meeii com droga.
Aqui não tem dinheiro.

F. Li me lembro de que, quando estava no \ 1 Inistúlio, re -
cebi um dinheirinho e fui obrigado a dá-lo para a peniten-
ciária Bangu II, que é uma loucura, uma cadeia de luxo.
Lá o sujeito tem uma cabine pessoal. Cada bandido na



Bangu II fica na sua cabine pessoal, com a diferença de
que lá a mesa é de mármore. Todo mundo está preso, não
há ninguém solto, mas é um hotel de cinco estrelas...

1 IA - Por que o senhor foi obrigado a mandar o dinheiro
para lá?

OSCAR CORRÊA - Porque as obras na penitenciária já
estavam em fase final, eu não podia deixar de dar o di-
nheiro para terminá-las. Encontrei o fato consumado. Por
minha conta, eu não daria, eu mandava fazer urna peni-
tenciária no meio de Mato Grosso, de Goiás... Cercava
de arame farpado e fera: onça, jaguatirica e cobra casca-
vel. E botava o preso lá. Se o cara quisesse sair, CLi diria:
"Vai embora, mas... safe-se!"

Desculpem-me essa irritação, mas é porque, no fundo,
eu acho que há um complô de organizações internacio-
nais. Não tem nada a ver com o comunismo, são organi-
zações sustentadas, às vezes, pelos governos nacionais,
que procuram criar o problema para desmoralizar o Brasil
e, se houver um jeitinho, tomar conta do País. Continuo
sustentando que a cobiça internacional em relação ao
Brasil não é brincadeira. Veja agora, por exemplo, a briga
pela água. Onde eles vão buscar água? Que país tem mais
água do que o Brasil? Temos água para dar e vender. Te-
mos o Amazonas, o São Francisco, os rios do Sul, as cata-
ratas do Iguaçu... Por isso a atração internacional pelo
Brasil é um negócio louco. Enquanto isso, na Arábia
Saudita, no Oriente Médio, eles estão se matando por cau-
sa de um copo de água. Se surgir lá um poço de água, vai
valer mais do que um POÇO dc petróleo.

FIA - \aquela época, já existia a discussão sobre a cria-
ção de um território livre na Amazônia?

OSCAR CORRÊA - Isso é velhíssimo, vem desde mil
novecentos e vinte e poucos, desde O tC() do Artur
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Bernardes, com a Itabira Iron. A atração que as grandes
potências têm pela Amazônia é um negócio impressio-
nante. Eles acabaram com os seus próprios índios. Mata-
ram todos. Tomaram conta dos terrenos deles. Deixaram
uns dois ou três para fazer fita de cinema. Agora, querem
que preservemos os nossos, para eles, depois, os mata-
rem. E tomarem conta da terra. Fica parecendo que sou
um radical, não? Eu, que acredito muito na paz internaci-
onal, estou convencido de que a humanidade está de olho
nisto aqui.

OT - O senhor é um liberal clássico, que tem uma preo-
cupação nacional muito forte...

OSCAR CORRÊA - Não sou liberal não, não sou é bur-
ro! /risosJ

OT - Como o senhor compatibiliza essas duas realida-
des: por um lado, a preocupação com a soberania nacio-
nal, com o controle da Amazônia, dos recursos hídricos;
por outro, a necessidade de apoio a uma política de aber-
tura e internacionalização da economia, de privatização
das empresas de navegação, de exploração de petróleo,
etc?

OSCAR CORRÊA - Primeiro, o problema da privatização
é o pagamento no preço justo. Não quero dar nada do
Brasil para ninguém. Se o objeto vale R$ 20,00, eu não o
darei por R$ 19,99. Têm que pagar R$ 20,00. Segundo,
o Estado, na minha opinião, é o Estado clássico, respon-
sável pela segurança pública, justiça, saúde, educação,
assistência... Sobretudo, justiça e segurança pública. Por
quê? Porque são coisas que não podem ser dadas a nin-
guém. O Estado não pode arrendar o Poder Judiciário
para a Odebrecht, a Andrade Gutierrez ou a Mendes
Júnior. Como não pode arrendar o Exército Nacional, a
Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, para a Camargo
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Correia e a OAS. Isso é responsabilidade do Estado. Isso
ele cumpre, independentemente da ação do mercado.
Então, você quer explorar a Amazônia? Perfeitamente.
Mas quem vai dizer como você vai explorá-la e até que
ponto você está pondo em risco a soberania nacional, in-
vadindo ou abusando, sou eu! No momento em que eu
achar que você está colocando em risco a soberania naci-
onal, boto para fora, com o pau nas costas.

Mercado? Muito bem, sou a favor do mercado, mas sou a
favor, também, do controle do mercado pelo Cade. No
momento em que, por exemplo, a Fiat se une com a
Volkswagen para controlar o mercado de automóveis, pau
na Fiat e na Volkswagen! Sou liberal. Acho que o princí-
pio liberal deve predominar porque é o melhor, não há
outro. O grande problema sobre o qual esse pessoal não
pensa quando fala em intervenção é que você não conse-
gue fazer uma intervenção isolada. Porque isso é um sis-
tema econômico. O que quer dizer sistema? É um con-
junto coerente de princípios. No momento em que você
instalou um sistema elétrico, em qualquer lugar que você
meter um fiapinho você leva um choque! Seja na ponta,
no meio ou na beirada do sistema, em qualquer lugar. O
sistema econômico é a mesma coisa. Se você intervém
no ponto "A", a conseqüência é que sua intervenção vai
repercutir no ponto "B", no "C", no "D", no "E", mais
ou menos conforme a ligação e a intervenção.

O que eu quero dizer é que, como é um sistema econô-
mico, você tem que adotar uma tese de sistema. Qual é a
tese? A liberdade do sistema. Você intervém quando?
Quando a liberdade do sistema está sendo posta em risco
por alguma força externa. A não ser isso, não precisa. A
bolsa de valores está funcionando bem? Está. O dinheiro
está entrando direitinho? Está. As empresas estão ven-
dendo direitinho? Estão. O preço está razoável? Está. A
oferta e a procura estão funcionando? Estão. O preço está
subindo e descendo conforme a pressão sazonal? Está.
Por exemplo: o feijão subiu, e o arroz baixou. Porque pro-



duziu mais ou produziu iflCFiOS \oe nao tem que entrar
nesse mérito. No momento em que o Olacir de Morais
Joga 500 mil toneladas de soja no mercado, para tumulttiá-
lo, você pega o Olacir de Morais. No momento em que
ele guarda 500 mil toneladas de soja para obrigar o preço
a subir, você vai lá e bota a soja do Olacir no mercado.

OT - Como o senhor se sentia defendendo, por exem-
plo, o Plano Verão, que se baseava em congelamento,
controle de estoques, etc.? Além do mais, as tarifas foram
criadas pelo próprio Estado...

OSCAR CORRÊA - Sei/ris popu/i supremo lex es!. /risosJ
E ti estava convencido de que, com a inflação desgraçada
(ILlc nós tínhamos, o plano era a única solução. Por que
estou agarrado ao Plano Real agora? Agarrado de ajoe-
lhar em cima de bago de milho e rezar. Porque precisa-
mos acabar com a inflação de qualquer maneira,
isso é que mata o País. O Brasil está morrendo de infla-
ção! A inflação é o pai e a mãe de todos os vícios neste
país. A marginalidade, a violência, o seqüestro, a
corrupção, tudo tem como fundamento a inflação. Por que
stirge o corrupto? Muitas vezes é o sujeito de bem que
chegou em casa e a mulher lhe fala: "O tubo de imagem
da televisão quebrou. Os meninos não podem ficar sem
televisão". Ele passa na loja e pergunta quanto custa um
tubo de imagem. São R$ 500 - uma hipótese. Ele não
tem os R$ 500. Passa, então, na casa de um amigo que
lhe empresta R$ 200. Aí, ele chega à repartição, e um
sujeito lhe diz: "Se você me facilitar o andamento desse
processo, eu te dou os R$ 500 para você pagar o seu tubo
de imagem". Pronto. Começou a corrupção. Com  a infla-
ção, o sujeito não pode prever o custo das despesas. Hoje
ele gasta R$ 500, amanhã gasta R$ 1.000, R$ 1.500, R$
2.000, R$ 3.000.

Por que o real, na minha opinião, vai facilitar o combate à
corrupção? Porque o sujeito hoje já pode prever. O sujei-
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to que ganha pouco sabe que pode comprar a cesta bási-
ca por R$ 100 - uma hipótese -, que dá para ele viver
com a família durante 15 dias. Então, ele não precisa fur-
tar. Pelo menos por enquanto. [risos] Antigamente, não,
ele era obrigado a furtar. Num mês, ele gastava R$ 100.
No mês seguinte, gastava R$ 500. No momento em que
você perde a noção do valor da moeda, não tem mais
possibilidade de nenhuma programação econômica. Nós
todos vivemos de programação econômica.

Estou fazendo um raciocínio elementar para dizer o se-
guinte: eu me convenci de que a única solução para o
Brasil era acabar com a inflação. Daí a minha briga com o
Maílson. Eu não tinha nada contra ele. Se ele pegasse a
inflação em 2% e a mantivesse em 2%, eu estaria no go-
verno do Sarney até hoje, batendo palma para o Maílson,
defendendo-o, lutando por ele. No momento em que a
inflação passou de 2% para 7%, 14%, 21%, 24% e 27%, vi
que estava tudo indo para o beleléu. Pensei: estou me
sacrificando, sacrificando as minhas próprias idéias. EU
estava defendendo o congelamento, do qual nunca fui a
favor, acho um absurdo. Para mim não há nada pior. O
governo convocar uma firma para que ela traga as planilhas
de custo. Vá pedir planilhas de custo à mãe! Na hora em
que minha firma está para quebrar, o governo me pede
planilha de custo para me ajudar a pagar as contas? Eu
tinha vontade de ter urna empresa para poder dizer assim
na hora em que o governo mandasse buscar a planilha dc
custo: "\á pedir a planilha de custo ao Ministro Oscar
[)ias Corrêa".

Este regime não 6 o da (oflstitLiição dc 1	que 6 mais
liberal do que o da Constituição de 1946, que era a mais
liberal que já houve neste país. E o maior liberalismo eco-
nômico "nhenhenhém", a que o Fernando Henrique tem
cic obedecer. Está aqui: artigo 170. E mais liberal a de
1988. Até mesmo porque declara a liberdade de iniciati-
va e a livre concorrência. Nunca a livre concorrência foi
indicada como fundamento do regime. Agora é. Defesa
do consumidor, propriedade privada, a função social da



propriedade. Quero dizer o seguinte: esses sujeitos que
criticam o liberalismo econômico deviam ver que, lá fora,
quem não é a favor do regime, no estilo do González39',
está caindo fora, "levando ferro". Chirac, que tomou con-
ta da França, nem é a favor do liberalismo, mas de um
regime pior, que é o liberalismo já meio direitista. Então,
repito o que disse. Defendi o Maílson, o plano, porque
para mim a inflação é o pai e a mãe de todos os vícios. Se
você disser que tenho que sair no meio da rua fantasiado
de palhaço para combater a inflação, porque se fizer isso
ela vai cair, me dá a fantasia que saio.

HA - De acordo com o jornalista Maurício Dias, da revis-
ta Isto hl Senhor", o senhor teria conversado com direto-
res de televisão, solicitando-lhes moderação quanto às
cenas a serem mostradas durante o carnaval de 1989. E
estes teriam atendido ao seu apelo de "preservar os valo-
res morais brasileiros". O senhor poderia falar sobre essa
questão?estão?

OSCAR CORRÊA - É um caso interessante. Foi até bom
você falar, porque eu já tinha me esquecido disso. Quan-
do entrei para o Ministério, verifiquei que havia abusos
na televisão, que depois tomou caminhos ainda piores,
mostrando hoje, a toda hora, o sexo explícito. Naquela
época, isso já era muito freqüente. Eu recebia apelos,
por meio de cartas, para tomar providências. Então, pedi
ao Conselho de Liberdade de Expressão, que é incumbi-
do exatamente dessa parte relativa à liberdade de im-
prensa, que fizesse a classificação indicativa dos progra-
mas. Como eles já estavam estudando essa matéria, pedi
que adiantassem as conclusões. E, ao mesmo tempo, con-
voquei representantes dos canais de televisão e lhes diri-
gi um apelo - o carnaval estava chegando - para que pro-
curassem melhorar o nível da programação. Um dia, eu
estava assistindo à televisão quando apareceu, em um
baile, um gav que começou a falar Limas coisas... Depois,
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disse: "Ô, gente! Pára, pára. Desculpe-me. O ministro
pediu para a gente não falar. Não mostra isso não, porque
o ministro pediu". Quando recebi o projeto, o que fiz
' [irei cópias dele...

01' - Esse projeto a que o senhor se refere é o que
tinha as indicações...

OSCAR CORRÊA - Sim. O texto constitucional é muito
claro. Ele garante a liberdade de imprensa, sem qualquer
tipo de censura. Artigo 220: "A manifestação do pensa-
mento, a criação, a expressão... não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição". "Ne-
nhuma lei conterá dispositivo que possa constituir emba-
raço à plena liberdade de informação..." Por outro lado, o
artigo 221 diz: "A produção e a programação das emisso-
ras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princí-
pios: 1 - preferência a finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas; II - promoção da cultura nacio-
nal... IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa
e da família". Por isso mesmo, o parágrafo terceiro do
artigo 220 estabelece que: "Compete à lei federal: 1 -
regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao
poder público informar sobre a natureza deles, as faixas
etárias a que não se recomendem..." Ao mesmo tempo
em que se assegura a plena liberdade de informação e se
repele qualquer censura à imprensa, estabelece-se que o
poder público tem o dever de criar alguns paruinetros pira
impedir que isso lc\'c à dissolução social.

O'!' - Mesmo porque o poder público é conccdcntc, não:

OSCAR CORRÏA - E, conccdcnte.

HA - Nessa época do carnaval, o senhor foi atendido l)eIds
e rn isso ra
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OSCAR CORRÊA - Quando eles me entregaram a clas-
sificação indicativa - um anteprojeto, uma sugestão -,
chamei no meu gabinete Dom Luciano Mendes de
Almeida, representante da CNBB- 5 , o presidente da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) e o presidente da As-
sociação Brasileira de Imprensa, e lhes pedi que indicas-
sem um representante. Entreguei uma cópia para cada
um, dizendo o seguinte: "Este é um estudo preliminar
feito pelo Conselho do Ministério. Quero que os senho-
res examinem e ofereçam sugestões, para que a gente
possa transformar isso num projeto de lei que será envia-
do pelo Presidente Sarney ao Congresso". No dia seguin-
te, disseram: "Ministro quer estabelecer a censura à im-
prensa". Nenhum desses eminentes senhores me deu,
até ontem, qualquer satisfação. Porque, como todos eles
não têm solução, preferem a demagogia e explorar os fa-
tos. Não tentam uma solução, com medo de parecer que
esmo propondo cc asna...

11A - Nem a CNBB—

OSCAR CORRÊA —:\ CNBB também é a mesma coisa,
não deu nenhuma ajuda, não me trouxe nenhuma contri-
buição, não deu uma palavra. Gosto muito do Dom
Luciano Mendes, visitei-o quando ele sofreu o acidente.
\las, nessa hora, todos ficam caladinhos, porque nenhum
deles quer passar por alguém que tenha tentado qualquer
coisa (IUC Li imprensa diga amanhã iue é censura.

O1' - Todo mundo quer amarrar o gato, mas ninguém
qIier colocar o guizo no pescoço dele... Nessa reunião,
eles também manifestaram preocupação?

OSCAR CORRÊA - Todos manifestaram preocupação.
O próprio Roberto Marinho um dia me chamou para di-
zer que estava preocupado com o problema da liberdade
de informação nas novelas de televisão. Ele estava pre-
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ocupado porque certa vez, em sua casa, viu que a neta
estava assistindo na televisão a uma cena que lhe pare-
ceu excessivamente forte para ela. Então, falou comigo:
"Ministro, precisamos tomar uma providência". "1)r.
Roberto, precisamos tomar uma providência.., frisos! Que
coisa, I)r. Roberto! Vamos tomar uma providência!"

01 - O senhor na sua rede de televisão e ele na dele...

OSCAR CORRÊA - Eu na minha rede de televisão e
ele no Ministério da j ustica! /risos/

idente da OAB chegou a comen-HA - Parece que o pres
tar na imprensa que o projeto era inconstitucional...

OSCAR CORRÊA - Começa por aí. Era uma sugestão
que devia ser encaminhada ao Congresso. Depois, acon-
teceu uma coisa muito engraçada: o Ministro Jarbas Pas-
sarinho, na época do Coilor, inadvertidamente, ao invés
de mandar o projeto para o Congresso Nacional (eu não o
havia mandado porque fiquei esperando as sugestões),
baixou uma resolução! Deu uma bruta complicação por-
que, de fato, isso não é matéria de resolução. Isso é ma-
téria que se deve mandar ao Congresso para ser ampla-
mente debatida. E matéria da maior importância. Agora,
não vai poder ser regulada nunca. Porque ninguém quer
ser controlado. As "Aberts"° da vida. Não sei o que da
televisão, do rádio... E a própria Igreja, nessa hora, entre
a demagogia da liberdade de imprensa e a defesa do inte-
resse moral, fica com a demagogia da liberdade de im-
prensa. A Santa Madre Igreja Católica Apostólica Roma-
na, da qual eu sou fiel, que acredita em Deus, e não em
muitos desses (j UC andam por ai.

1 1 - O senhor se lembra das reações à 1)rop0sta
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OSCAR CORRÊA - Só de notícia de jornal. Eu disse
logo aos jornalistas: "Eu não estou ligando para isso. Não
mandei o projeto para o Congresso..." Outra coisa que
fiz foi o Código do Consumidor. O Conselho de Defesa
dos Direitos do Consumidor apresentou um anteprojeto.
FIntão, chamei as entidades para oferecerem sugestão. O
que aconteceu? Um deputado pegou uma cópia e a apre-
sentou como projeto dele no Congresso.

1-IA - Eticamente, é urna situação complicada...

OSCAR CORRÊA - E daí? Quem está preocupado com
o problema ético?

1-IA - No Congresso, nesse período, tramitavam três pro-
jetos: um do Deputado Jorge Arbage, do PDS do Pará;
outro do Deputado Antônio de Jesus, do PMDB de Goiás,
que é ministro evangélico; e outro de Nélson Aguiar, do
PIYI' do Espírito Santo. Segundo a Fo/hi de S. Pau/o', o
anteprojeto do ministro da Justiça era muito semelhante
ao do Nélson Aguiar...

OSCAR CORRÊA Não podia ser semelhante ao do
Nélson Aguiar porque este é que podia ser semelhante
ao do ministro da justiça. O projeto era do Conselho. ()
mi nistio mio tinha projeto nenhum, tinha sugestão.

1-IA - O Congresso tain héin foi OU\ ido?

OSCAR CORRA - Não chegou a ser ouvido. Eu ia man-
dar o projeto para lá. Não recebi nenhuma sugestão, e caí
fora do Ministério. Não tive nenhum contato no Congresso
Nacional com o objetivo de tratar dessa matéria.

01' - O seu projeto, ou qutlrjtier outro proJeto
classificat6rio, evidentemente estabelece uma proibição,
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ou seja, uma vez estabelecida a classificação, ela tem de
ser respeitada...

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de que o projeto es-
tabelecia uma classificação até 11 horas da noite, se não
me engano. A partir dessa hora, acho que era livre, era
permitida a pornografia à vontade! Eu me lembro de que
havia uma classificação de horários conforme a faixa etária,
o programa... Era um negócio simples, bem feito. Nias
claro que é difícil você fixar. E mais difícil ainda contro-
lar. Quem vai fiscalizar isso? Quem vai me dizer que o
programa que está sendo passado às seis horas da tarde
está ou não de acordo com a faixa etária de um menino
de dez anos? Vejo lá em casa, por exemplo, o André, que

filho do Oscarzinho e tem dez anos. Ele chega da esco-
la, liga a televisão, deita no chão e dali vê tudo o que
passar. Ele sai para comer, almoça, janta, deixa a televi-
são ligada, volta, senta, assiste ao jornal, depois passa
para os filmes a que os grandes assistem. Ou briga e
vai para a televisão dele, porque hoje cada um tem a
sua. Se ele quiser ver sexo explícito, tem sua própria
televisão... /iisosj

1-IA - O senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre
esse assunto?

OSCAR CORRÊA Eu queria falar sobre o Ministério
da justiça. Um problema do qual ninguém ficou sabendo
foi o da disputa entre Rondônia e Acre. Talvez o caso
mais grave que tive no Ministério. Há uma disputa antiga
em torno da divisa entre Rondônia, Acre e Amazonas. O
mal foi exatamente este: a Constituição deu a impressa()
de que tinha resolvido o problema. O parágrafo 5' do ar-
tigo 12 das Disposições Transitórias diz: "Ficam reco-
nhecidos e homologados os atuais limites do Estado do
Acre com os Estados do Amazonas e de Rondônia, con-
forme levantamentos cartográficos e geodésicos realiza-
dos pela Comissão 'l'ripartite integrada por represcntan-
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tes dos Estados e dos SCFV1ÇO5 técnicos especializados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística". Qual é a
sensação que você tem? Está resolvido o problema. Só
(ltiC os limites não estavam reconhecidos, nem homolo-
gados, e ninguém respeitava coisa nenhuma. Estavam
tropas do Exército lá, impedindo a briga de Rondônia com
o Acre. O governador de Rondônia queria ocupar a zona
litigiosa com tropas de sua polícia armada. Quando quis
localizá-lo, ele não estava em Palácio, não chegava, não
estava interessado em falar comigo. Depois, ele foi para
Li zona do conflito, em visita oficial. Estava preparando
urna guerrinha. O problema ficou um pouco desagradé-

e fui obrigado a pedir ajuda ao General Ivan, porque
eu tinha que vir ao Rio naquele dia, tinha um compromis-
so. O certo é que foi com grande dificuldade que conse-
grumos que a tropa federal ocupasse a área, de novo, para

i	P d ir...

O'l' - Vocês queriam impedi que Li tropa de Rondônia
ocupasse a área...

OSCAR CORRÊ:\ - A tropa de Rondônia queria botai -
para fora a tropa do Acre. Então, o que aconteceu foi
urna briga de duas tropas por causa de um território brasi-
leiro. Um negócio da maior gravidade! Quase houve tam-
bém um problema entre T lbcantins e Bahia, mas esse foi
resolvido facilmente. Liguei para o então governador da
Bahia, Nilo Coelho, e tudo foi resolvido bem. \io houve

nada.

1-IA - O jornal Fo//ui (te S. Pf////Ó afirmou que, durante
sessão do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana, o senhor declarou que retomaria as investiga-
ções sobre a morte do casal Sônia Maria de Moraes
Angel jones, morta em 1973, e Stuart Angel jones,
morto em 1971. Houve alguma reação dos militares a
essa declaração?
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OSCAR CORRÊA - Bom, desculpem-me a imodéstia, a
auto-suficiência: quando tomo uma decisão, de minha
competência, ninguém diz não. Enquanto eu estava no
governo, eu tomava deliberação quando era preciso to-
mar. Quando eu tinha que consultar o presidente antes,
consultava. Quando não tinha como consultar, tomava a
deliberação e comunicava o fato ao presidente. Se ele
achava bom, dizia sim. Se achava ruim, dizia sim tam-
bém, porque eu já tinha tomado a deliberação. A verdade
é que ninguém me perguntou coisa alguma, ninguém me
deu satisfação. Eu disse que ia retomar as investigações
porque acho que a obrigação do Estado é verificar, dar a
cobertura jurídica que o caso exige...

1 IA - O caso foi reabcrto

OS( ;\R (CR R A - !oi reaherto. Pelo manos, determi-
nei que fosse. O General Leônidas possivelmente não
me diria nada. Mas, por hipótese, o coronel encarregado
do inquérito pode ter dito o seguinte: "Esse ministrinho
da justiça vai dar ordem para os empregados dele. Eu
não vou abrir coisa nenhuma!" Quero dizer que ninguém
me opôs nenhuma objeção. Tomei a deliberação porque
achei que era justa.	o sei o (jUC houve depois.

H\ - Como a família fez essa solicitação ao senhor?

OSCAR CORRÊA - Se não me engano, eu estava na
Associação Brasileira de Imprensa na hora em que um
senhor pediu a palavra e me interpelou.

O , 1' - Provavelmente era o pai de Sônia, joo Luís de
\ lorais...

OSCAR CORRÏÍ\ - Exatamente. Ele me interpelou,
achei que ele tinha rav,io: "Perfeitamente, o senhor tem
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toda a razão. Tomarei as providências". Minha tese é a
seguinte: o Estado tem o dever de não acobertar crimi-
noso. Toda vez que o Estado admite que um seu inte-
grante praticou um crime e o pune, ele dá uma lição à
sociedade.

OT - Fntão, o senhor apóia esse projeto do José Gregori?

OSCAR CORRÊA - Só não apóio em certas coisas, por-
que já vi que o negócio virou exploração. Por exemplo,
já soube que há não sei quantos argentinos que desapare-
ceram aqui. Daqui a uns dias vamos sustentar a grande
/1(1(10/1 (/rge/1/in(/. /risosj

1 IA - Quanto à indenização...

OSCAR CORRÊA - Acho isso muito complicado. Será
qtie vão indenizar também as famílias dos soldados que
foram assassinados? Dos soldados que, cumprindo ordem
do comandante, foram prender um extremista, e este os
matou? O negócio é muito complicado. Olha, sou anti-
subversivo, não justifico esse tipo de subversão, não sei
se seria capaz de fazê-lo, mas já fui subversivo no tempo
do Getúlio, porciie o combati...

0 , 1' - Em 1%4, o senhor também...

OSCAR CORRÊA - Em 1964 também fui subversivo.
Se o Jango tivesse ganho, quem teria sido exilado seria
eu, e não o Fernando Henrique Cardoso. frisos] Minha
tese é a seguinte: primeiro, deveriam dar cobertura à fa-
nília da maneira mais digna, mais honesta possível, pa-

gando as despesas, os ônus que houve, etc. Agora, esse
negócio de indenização é complicado. Como serão essas
indenizações? Todas iguais? A família do coronel do Exér-
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cito que foi assassinado vai receber a mesma indenização
que a família de um soldado? A família de um advogado,
que ganhava Cr$ 50 mil por mês, vai receber a mesma
indenização que a família de um gráfico, que ganhava Cr$
300 por mês?

OI' - Parece que o cálculo é baseado só na previsão do
tempo de vida. Os mais jovens recebem mais, os mais \e-
lhos recebem menos...

OSCAR CORRÊA - Talvez essa não fosse a melhor so-
lução. Além disso, o número, que era de duzentos e tan-
tos, passou para quatrocentos e tantos, e agora já está em
Seiscentos e tantos...

O'I' - Na lista cio José Gregori, são 136...

OSCAR CORRÊA - Mas isso ainda vai aumentar muito.
A Argentina não vai deixar que los grandes representantes
de la naión argentina qui norieiwn en Ia de/ensa de la libe,iad
dei Riisi/ /10/1 scan nlde,lIzado5 Ia/n/)/en...

HA No levantamento que foi feito para verificar quais
pessoas morreram, consta o nome de um irmão do Pedro
Aleixo, que foi vice-presidente na época. O Alberto
AI eixo...

OSCAR CORRÊA - Nunca ouvi falar que o Pedro Aleixo
tivesse um irmão... Nem o Pedro nem o Maurício nem o
Padre José Carlos Brandi Aleixo falaram isso. Eu sa-
bia, por exemplo, do filho do Edgar. Todo mundo
sabia, porque era um fato público e notório que ele
tinha sido assassinado. Todos sentiram muito, porque
o pobre do Edgar era uma grande figura, nosso com-
panheiro e amigo.
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FIA - O Jorna/ do Brasil de ontem, 8 de agosto de 1995,
disse que ele foi levado muito ferido, antes de morrer,
para o Hospital Sousa Aguiar, aqui no Rio de janeiro. Afir-
ma que o nome dele consta nos arquivos do Dops. Se-
gundo o livro ibrínra Nunca Mais, descobriram o nome
dele nos arquivos do Dops como...

OSCAR CORRÊA - Esse problema é um pouco compli-
cado porque, caso se comece um negócio desses, aonde
é que se vai parar? Acho que deviam procurar descobrir
onde estão os cadáveres, os ossos, enterrá-los condigna-
mente e dar satisfação à família. Se a família fez despe-
sas, deve-se indenizá-Ia. Por outro lado, há os soldados
que morreram. Então, isso não ia acabar nunca, porque
da mesma forma que morreu gente de lá, morreu gente
de cá. Nem todos são inocentes não! Tem muito pobre
soldado aí que não tinha nada a ver com a história, que foi
cumprir obrigação, chegou lá e levou um tiro no peito.
Antes de dizer qualquer coisa. Só porq ric estava fardado.

1-IA - Vamos tratar agora do episódio Coilor. O jornal Fo-
1/1(1 de São Pan/o , afirma que o TSE, quando era presi-
dido pelo senhor, não permitiu as aparições do então go-
\ernador de Alagoas, Fernando Colior, em programa obri-
gatório de rádio e televisão do ex-Partido da juventude,
depois PRN, em abril de 1988. Este ato, segundo o jor-
nalista, agradou ao Presidente José Sarnev e iniciou a
animosidade entre o senhor e o ex-Presidente Fernando
C olIo r...

OSCAR CORRÊA - Isso nio tem nenhuma relação com
a história. Vou começar do princípio. Eu era admirador do
Lindolfo Colior, avô do Fernando Coilor. Ministro do Tra-
balho do Getúlio. Meu pai tinha um grande apreço por
ele. Era uma grande figura. Quando eu era menino, meti
pai me mandava colecionar retratos de estadistas. Entre
eles estava o do Lindolfo ColIor.



OI' - Criador da Justiça do Trabalho...

OSCAR CORRÊA - l, o Getúlio i1O queria mexer com
Justiça do Trabalho. Meu pai dizia que, quando o Lindolfo
ColIor propôs ao Getúlio mexer com a justiça do Traba-
lho, este falou assim: "Não mexa em caixa de
marimbondo". O Getúlio era espertíssimo. Mas vamos
ao que interessa. Quando vim para a UDN, encontrei o
Arnon de Melo, que era senador da UDN, e me tornei
seu amigo. No episódio da morte do Kairala - quando o
Arnon de N'lelo brigou com o Silvestre Péricles de Góis
Monteiro, atirou, errou o tiro e matou o Kairala -, o relator
do processo foi o Desembargador Mílton Sebastião Bar-
bosa, se não me engano. Acontece que ele era apenas o
Mílton Barbosa, companheiro de chapa da UDN mineira,
que a essa altura já tinha feito concurso para juiz e já era
desembargador cm Brasília. Tinha sido meu companhei-
ro .At de cantorias. E ramos amigos fraternais...

Ol - Lie era o relator do processo quando este foi a
julgamento em Brasília...

OSCAR CORRÊA - ...no Tribunal de justiça. O Arnon
ficou sabendo disso e me ligava todo santo dia que Deus
dá. Uma ou duas vezes por dia. "Oscar, dê um jeito de
falar com o desembargador. Vê se ele me deixa visitar
minha mulher. \oc podia tentar me tirar da prisão...

Ol' - O senador foi preso? Prisão domiciliar?

OSCAR CORRÊA - Não. Prisão especial, porque ele era
bacharel. O certo é que, de vez em quando, eu ligava
para o Mílton e conseguia que ele, dentro da lei, autori-
zasse, por exemplo, que o Arnon de N'lelo fosse visitar a
mulher. Em síntese, pequenos favores, para minorar a
infelicidade do Amou. Depois ele foi candidato a gover-
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nador. Não sei bem se foi antes ou depois. Eu o combati
e apoiei o Rui Palmeira, pois o Arnon virou PDC. Entran-
do como candidato, ele ajudou a derrotar o Rui Palmeira
e dar a vitória para o Muniz Falcão. Cheguei a ir fazer
comício para o Rui Palmeira em Rio Largo, Alagoas. Es-
tou falando isso para você ver como, naquele tempo, as
coisas eram diferentes. Fiz um bom discurso e participei
de um comício espetacular em Rio Largo, que se parecia
muito com Itaúna, com uma estrada de ferro, fábrica de
tecidos... Fiz um discurso emocionado, e depois saímos
bebendo cerveja, cachaça e comendo pitu. Era pitu de
rio, uma delícia.

Quando o Colior foi para Brasília, como deputado, ele
estava recém-casado com a Rosane e foi ao aniversário
do Oscar Júnior, que é dois dias mais novo do que ele.
Ele é de 12 de agosto, e o Oscar Júnior é de 14 de agos-
to. Quando o Oscarzinho fez aniversário, me disse: "Pa-
pai, eu quero dar um jantar para uns amigos". Falei: "Per-
feitamente". Eu já estava no Supremo nessa época. A
Diva preparou um jantar, e ele levou alguns amigos lá em
casa. Entre eles estava o Fernando Coilor e a Rosane.
Cumprimentei-o. Depois, não tive mais nenhuma notícia
dele.

Voltando à questão do programa eleitora!, tomei essa po-
sição para impedir que o programa partidário se transfor-
masse em programa de campanha política. Se o programa
é de propaganda partidária, não se pode admitir que o
sujeito que não é candidato do partido vá falar lá. Por que
o Brizola tem que falar? Por que o Collor tem que falar no
Partido da Juventude? Foi por isso que impedi todos
os que pude de falar. Não foi para agradar o Sarney,
que não me deu uma palavra. Nunca ouvi ninguém.
Como presidente do Tribuna!, eu só ouvia o Tribunal.
A minha birra com o Collor começou quando ele foi
uma vez ao Supremo Tribunal, com aquela empáfia
dele, para distribuir Lima petição. Achei que aquilo era
uma provocação ao Supremo...
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OT - Ele foi lá na condição de governador de Alagoas?

OSCAR CORRÊA - Sim. Achei que a matéria não era
para ser levada ao Supremo, mas ao Tribunal de Justiça
de Alagoas...

FIA - Ele já era candidato, já estava fazendo cam panha?

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Ele já estava fazendo
a sua demagogia. Usando o Supremo como que dizendo:
"Afronto o Supremo Tribunal!" Quis dar nele um chega
pra lá, mas, quando nos reunimos em sessão administrati-
va, me disseram: "Oscar, deixe-o. No fim, ele vai ter que
acabar vindo cá, vamos ter que julgá-lo. Para que vamos
bater nele agora? Fique calmo". Eu não admitia que o
Supremo fosse explorado, safadamente, como ele come-
çou a fazer. Aí comecei a ficar com birra do Colior.

- A lo//iíi /e X. Piiii/o4 destaca o início da troca de
acusações, que se fez pelo jornal, se não me engano. Na
medida em que ele falava das corrupções do governo, o
senhor dizia que tinha que apresentar provas. Isso culmi-
nou com a entrega dos dossiês...

OSCAR CORRÊA - Quando ele fez o primeiro piogia-
ma de televisão, parece que foi pelo Partido da Juventu-
de. Quando fez o segundo, eu liguei para o Rezek, que
era presidente do TSE, e lhe falei: "Rezek, esse menino
não pode fazer isso. Ele fez o segundo programa, e estão
dizendo que já comprou o terceiro. O programa eleitoral
é do partido, ele só pode fazer o programa por um único
partido. Como ele faz um do Partido da juventude, outro
do partido não sei o quê e ainda compra um outro progra-
ma, faz quatro, cinco, seis programas? Que negócio é
esse?" "Ah, vou reunir o Tribunal..." Resultado: ele fez
o terceiro programa. Aí foi que se firmou. Quando ele
apareceu pela primeira vez na televisão, dizendo que es-
tava sob ameaça de morte, com os olhos esbugalhados -
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"Não me deixem só!" -, eu disse à Diva: "Esse menino
é louco. O olhar dele é de doido. Escuta o que estou
dizendo. Pode acabar como o Getúlio ou como o Jânio".

HA - Houve inicialmente a troca de acusações pela im-
prensa...

OSCAR CORRÊA - Havia sido constituída no Senado
uma Comissão Parlamentar de Inquérito contra o Sarney,
composta por José Inácio Ferreira, Carlos Chiarelli e
Itamar Franco. Essa comissão elaborou um dossiê, que
foi arquivado porque o Supremo Tribunal não deu anda-
mento ao processo, ou melhor, o próprio Inocêncio de
Oliveira arquivou esse dossiê na Câmara. Houve um re-
curso para o Supremo, do qual este não tomou conheci-
mento. Nesse ínterim, o \ 7 ivaldo Barbosa, do PDT, me
pediu uma audiência e me levou um dossiê contra o Colior.
Despachei o dossiê nos seguintes termos: "A Polícia Fe-
deral e à Procuradoria-Geral da República, para as provi-
dências necessárias. Brasília, tanto de tanto, Oscar Dias
Corrêa". Tirei duas cópias, mandei uma para a Polícia
Federal e outra para a Procuradoria. A Polícia, para apu-
rar, e à Procuradoria, para representar. E o que eu tinha
que fazer.

Dias depois veio o Lula e me pediu uma audiência: "Ah,
CLI queria que o senhor me desse uma cópia do dossiê do
Vivaldo". Falei: "O dossiê do Vivaldo é um documento
entregue por ele ao ministro da Justiça, que o remeteu à
Polícia Federal e à Procuradoria. O senhor só pode con-
seguir uma cópia desse documento com o Vivaldo Barbo-
sa. Não posso lhe dar uma cópia de um documento que
recebi, que trata de um caso que mandei apurar. Como a
Polícia Federal também não lhe pode dar essa cópia, nem
a Procuradoria-Geral da República". Aquele jeito do
Lula... Ele saiu, com três ou quatro espoletas... Passam-
se os tempos, o ColIor ganhando ímpeto, vi no jornal a
notícia de que ele ia me levar um dossiê.
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HA - O senhor havia dito que só poderia mandar apurar a
corrupção mencionada por ele se de apresentasse docu-
me n to s...

OSCAR CORRÊA - É claro. E não apenas dizer que o
governo é corrupto. Falei: "Bem, se ele tem a prova de
corrupção, que ele a traga. Da mesma maneira que eu
mandei apurar contra ele, mando apurar contra o gover-
no". Até que, certo dia, o secretário dele, se não me en-
gano, me telefonou, dizendo que o Collor queria me fa-
zer uma visita para entregar o dossiê e perguntando quan-
do podia ir. Falei: "Pode vir no dia em que quiser. Estou
todos os dias no Ministério, das nove da manhã às sete ou
oito da noite. Como ele é candidato, está sempre com
muitos compromissos, e eu não tenho nada que fazer aqui,
a não ser atender partes. E só ele me dizer o dia e a hora
em que vem". Nisso, o Sarncy me telefona de Pari':
"Oscar, o que você está pensando?" Falei: "Presidente,
estou pensando que nós temos um dossiê dele aqui..."
Ele falou: "Por que você não entrega a ele esse dossiC"
Falei: "E o que estou pensando. Na hora em que ele mc
entregar o dossiê contra você. entrego 0 dossiê do \'ivaldo
contra ele'.

O'l' - Mas ele, certamente, i sabia que havia esse dossiê...

OSCAR CORRÊA - Ah, sabia. ELI tinha anunciado no
Jornal que tinha recebido esse dossiê. O que ele não es-
perava era a troca. Não sou sujeito que possa ser provo-
cado no meio da rua, muito menos em minha casa. Então,
você sai de sua casa e vem à minha para me dizer desafo-
ro? Não admito isso. Eu disse à minha mulher: "Esse
menino é louco!" Desculpem-me, hem? Sou o tipo do
sujeito que não tem nenhuma restrição mental. Sei como
reajo. Quando ele chegou, com a sua trupc, inclusive o
Chiarelli, me parece que o Itamar...

1 I - O Itamar também foi...
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OSCAR CORRÊA - Perguntou se eu queria recebê-lo a
Sós ou em público. Uai, ele é um homem público, eu sou
um homem público, nós estamos tratando de um assunto
público, vou recebê-lo em público! O que ele queria era
que eu o recebesse em particular, para depois vir cá fora
dizer que tinha dito isso e aquilo, que o Sarnev era um
salafrário, que eu era um idiota... Quando ele chegou e
disse que havia trazido um dossiê, eu lhe disse: "Senhor
governador, quero dizer a V Exa. que fico profundamen-
te honrado com o fato de ter vindo me trazer um dossiê
contra o governo do qual faço parte. \7 Exa. reconhece
que estou acima de qualquer suspeita, tanto que me pede
que apure a responsabilidade do governo. Eu lhe agrade-
ço. Como o senhor me traz um dossiê, não seria leal que
eu não lhe entregasse um dossiê que recebi do Deputado
Vivaldo Barbosa contra o senhor". E peguei o dossiê que
ele me deu e dei o mesmo despacho: "A Polícia Federal
e à Procuradoria-Geral da República, para as providênci-
as necessárias". Ele ficou indeciso, num leva-não-leva,
até que, na hora em que estava saindo, um de seus auxi-
liares passou a mão no dossiê e levou.

OT - E a imprensa presente...

OSCAR CORRÊA - Ah, a imprensa estava toda lá. Isso
foi manchete de jornal durante 48 horas: "Troca de
dossiês". Todos os jornais do Brasil publicaram o retrato.
Todos os canais de televisão comentaram.

1-IA - Parece que ele tirou do bolso também o relatório
do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas...

OSCAR CORRÊA - Não, isso ele não fez. Ele disse:
"Eu já conheço o dossiê". Falei: "O senhor não pode
conhecer um dossiê que só agora vou lhe entregar".
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HA - Os jornais falam que ele tinha um atestado de apro-
vação de suas contas em Alagoas. Então queria entregar
o documento como se fosse a resposta...

OSCAR CORRÊA - Ele não chegou a falar, a entregar
coisa nenhuma. Ele não esperava que eu entregasse um
dos si ê.

HA - Ele não queria recebê-lo, inicialmente...

OSCAR CORRÊA - Não queria receber, ficou na clú\ I-
da. Eu lhe disse: "se o senhor não quser levai, mande
buscá-lo depois".

1 l:\. - E o clinia

OSCAR CORRÊA - A princípio, acharam que ia ter tiro-
teio. No fim, virou um clima de comédia! Toma lá, dá cá!
Ele, que esperava chegar lá e dar o show completo, deu o

s/ioza pela metade. Uma metade foi dele, a outra foi nu-
oH. E a minha metade, acho que não foi menor!

FIA - E o Presidente Sarne-,?

OSCAR CORRÊA - O presidente ficou sabendo disso
em Paris. Ele me ligou imediatamente, e eu falei: "Está
tudo em paz aqui, trocamos os nossos dossiezinhos. O
dossiê que tenho aqui contra o seu governo é aquele
mesmo já conhecido, que não leva a lugar algum e não
tem nenhuma importância. Eu o mandei para a Procura-
doria-Geral da República." Saí do Ministério, depois veio
o Saulo Ramos e o Bernardo Cabral. Uma pergunta que
sempre me fiz é esta: por que o Colior de Meio não rnan-
dou apurar o dossiê do Sarnev e o dossiê dele? Se eu
fosse presidente da República no lugar dele, e ti teria
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mandado apurar para dizer: "O dossiê que foi apurado
contra mim chegou a tais conclusões..." Você ouviu falar
nesse dossiê alguma vez mais? Eu tenho cópia dele aqui.
Na minha vida, guardei poucas coisas. Uma delas é a có-
pia do dossiê do Coilor e do dossiê do Sarney. Eu tinha
medo de eles se perderem, sabe? frisos!

LIA - Um editorial da Fo/lui de S. Piw/o4 afirma:" Não
há dúvidas de que Coilor sai ganhando ao ver-se objeto
dos ataques de um governo sem credibilidade e sem sus-
tentação. Reveste-se de uma aura pretensamente mora-
lizadora, à medida mesmo que aparece como o oponente
central dos desmandos ocorridos sol) o go erno Sarnev".
Qual a sua opinião sobre isso

OSCAR CORRÊA - É o tipo da apreciação facciosa. Não
queríamos fazer nada, estávamos apenas nos defenden-
do de acusações que ele fazia. Não estávamos fazendo
acusação contra o Colior. Nunca abri a boca para dizer
que o Colior era corrupto. Nunca disse (IUC a Polícia Fe-
deral tinha apurado isto ou aquilo, porque ela não apurou
coisa alguma. Não sei como o governo iria fazer acusa-
ções. O governo não fez nada, apenas recebeu o dossiê e
mandou apurar o caso.

LIA - Se ( à)llor dc \ leio queria afrontar o governo para
fazer marketing, é porque o governo estava um pouco
desgastado. O senhor não acha que, nesse momento, ele
queria fazer um embate 1a01 poder, nacionalmente, se
projetar em cima do governo

OSCAR CORRÊA - Se ele chegasse lá e encontrasse
um ministro da justiça menos disposto, ele teria feito 100
de marketing. Como ele encontrou um ministro disposto,
(i rnarketing dele não pssrt de 48 Acho que ganhei
dois pontos aci ina dele.
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HA - Mas o senhor no acha que o governo também po-
dia ficar...

OSCAR CORRÊA - O governo não podia fazer nada!
Por exemplo: quando o Colior fez acusações em cima de
um monte de arroz, arroz que estava perdendo, milho que
estava perdendo, foi a única vez, na minha vida, que vi o
Sarney irritado. Foi quando ele chamou a pessoa que ti-
nha que chamar e disse: "Eu já disse e repito. Doem esse
arroz que está perdendo para instituições de caridade.
Façam o que quiserem, mas não deixem esse arroz apo-
drecer. Isto é uma vergonha!" O pobre do Sarnev foi ví-
tima, porque ele não conseguiu que o arroz, que serviu
de motivo de exploração para o Colior, fosse distribuído.
E verdade que o governo no funcionava, ou funciona\ a
mal.

HA - A máquina administrativa nLio fiincionava

OSCAR CORRÊ:\ -

1 I - () que que fafta\a para izeití-1a

OSCAR CORRÊA - O Sarncv estava sob a inflLiência do
Llisses, dos compromissos do Tancredo. Afinal de con-
tas, todos sabiam que ele era o presidente da República,
mas nem sempre lhe obedeciam.

LIA - O senhor gostaria de dizer mais JigLima coisa sobre
esse episódio

OSCAR CORRÊA - Não. A partir daí, Coilor continuou
a fazer suas loucuras, sempre com o ar esgazeado de lou-
co, até chegar à solução final. /risosJ Ele se perdeu por-
que não teve coragem de dizer que o Paulo César Farias
iião estava agindo cm seu nome.
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OT - Naquela eleição, o senhor não votou em Colior?

OSCAR CORRÊA - Não.

OT - Mesmo no segundo turno?

OSCAR CORRÊA - Aquela eleição foi o maior drama da
minha vida cívica. Chamei minha mulher e lhe disse: "Mi-
nha filha, não voto nesse louco. E não voto nesse "sapo
barbudo" (como disse o Brizola). [,sos] São dois sujeitos
que não têm altitude para ocupar o cargo de presidente
da República do meu país. Então, o que vou fazer? Vou
votar nulo". Pela primeira vez na vida votei nulo! No pri-
meiro turno, votei no Aureliano.

OT - Como ficou o governo Sarney na sucessão?

OSCAR CORRÊA - Ficou livre. O Sarney não apoiou
ninguém.

OT - O senhor também não apoiou ninguém?

OSCAR CORRÊA - Não apoiei ninguém. Votei no
Aureliano, porque, embora ele fosse politicamente incom-
petente, era um homem de bem. Hoje, não votaria mais,
porque estou cansado de incompetentes de bem. Princi-
palmente depois do que ele fez com o Oscar júnior, mas
isso é outra conversa.

HA - Vamos encerrar a análise de sua participação no Mi-
nistério da Justiça. Houve o impasse final entre o senhor
e o Maílson da Nóbrega, com uma troca pública de críti-
cas, pelos jornais, a respeito do desempenho de cada um
em suas respectivas pastas...
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OSCAR CORRÊA Não, não houve...

1-IA - O senhor cobrava cia área econômica iniciativas ri-
gorosas contra a inflação. Maílson da Nóbrega retrucava
dizendo que gostaria de ver o mesmo por parte do miius-
tro da justiça em relação ao contrabando...

OSCAR CORRÊA - VOU lhe dizer o que aconteceu e por
que depois embirrei com o Maílson. Logo que entrei para
o Ministério, o pessoal da Polícia Federal veio me pedir
isonomia. Você sabe que isonomia no Brasil é: "Eu sou
igual a você, que é igual a ele, que é igual àquele, que é
igual àquele outro". No fundo, todos nós somos iguais ao
presidente da República. Nós todos vamos ganhar como
o presidente da República. Então, quando o Tuma veio
me dizer... A propósito, quero dar aqui um depoimento.
O 'fuma foi impecável, ou melhor, ele é impecável comi-
go até hoje. Não passa um fim de ano sem que ele me
telefone: "Alô, chefe! Como vai, chefe?" Toda a vida foi
de imensa cordialidade comigo. Nunca lhe telefonei sem
que ele atendesse na mesma hora e me desse uma solu-
ção imediata... Quando ele veio me falar, eu lhe disse:
"Dr. Tuma, não posso falar em isonomia numa hora des-
sas. No momento em que estamos cortando despesa, ti-
rando pessoal do Ministério, brigando com o Conselho
de Defesa dos Direitos da Mulher por causa de gente,
como vou pedir isonornia para a Polícia Federal? Como
vou pedir melhoria?" "E, o senhor tem razão". Daí a um
mês, nova investida. Eu: "Não levo o pedido ao presi-
dente". Daí a um mês novamente, outra investida, e eu
disse a mesma coisa: "Não levo". Até que um dia o Tuma
me disse: "Ministro, hoje o senhor vai levar. Olhe aqui".
E me mostrou um decreto do Maílson dando vantagens
ao pessoal da Receita Federal. A Polícia Federal apreen-
de o contrabando, e a Receita Federal vende esse con-
trabando e ganha o dinheiro. A Polícia corre o risco, apre-
ende, passa para a Receita, que ganha as comissões prc-
\iscas em lei. Leiloa e ganha as comissões legais. I" LI dis-
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se: "Ah, é assim, não é?" "É". "Então, está bem". Fui
conversar com o presidente: "O Maílson está
descumprindo sua ordem intramuros, traindo a sua confi-
ança. Está dando vantagens ao pessoa! da Receita, en-
quanto eu estou recusando trazer aqui o pedido do pes-
soa! da Polícia Federa!, cujo valor é muito inferior ao con-
cedido pelo Maí!son. Agora, vou querer também atender
ao pedido da Polícia Federal". Então, o Maí!son ficou
sabendo, porque eu lhe disse: "Você concedeu vantagens
para o seu pessoa!, e eu vou conceder vantagens para o
meu pessoa! também. Afinal de contas, o meu pessoal é
que apreende as mercadorias, para você, depois, fazer
bonito, vendendo-as e dando o dinheiro para a Receita
Federal".

Então, o clima não era bom. Não brigávamos, mas... Por
exemplo: eu ia para a televisão e falava que tinha medo
da hiperinflação, que aquela inflação era indecente... Ele,
porém, nunca fez nenhuma acusação ao Ministério da justi-
ça. Era suficientemente ajuizado para não dizer nada contra
mim.

HA - E essa questão do contrabando, que a imprensa
comentou?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro de ele ter falado
nisso.

HA - O senhor falou que eles é que não mandavam di-
nheiro para fazer a fiscalização...

OSCAR CORRÊA - ... operacionalizar a Polícia Federal,
que não tinha dinheiro para coisa alguma. O Nlaí!son ago-
ra é consultor de empresa. Acho ótimo quando o vejo
falar: "Porque a inflação está nessa base... deveria ser
combatida assim, assim, assim. Essa era a melhor forma
para fazer... Se se tomar ta! providência..." Eu fico pen-
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sando: gente, não é possível! Será o mesmo: /risosJ En-
contro com ele no meio da rua, ele me cumprimenta muito
amavelmente, eu respondo da mesma forma. Apenas acho
que ele foi incompetente como ministro da Fazenda.

HA - A editora da Cazet'i jJe,u,nt,/4 ' Cláudia Safatie
afirma que Maílsori da Nóbrega e João Batista de Abreu
chegaram a apresentar seus pedidos de demissão a
Sarney, quando houve essas acusações. O senhor se
lembra disso?

OSCAR CORRÊA - Montaram no cargo e não apresen-
taram demissão de jeito nenhum. Nunca. Quando falei
em pedir demissão, eles não se mexeram na cadeira.

HA - Que balanço o senhor faz de sua gestão no Ministé-
rio da Justiça?

OSCAR CORRÊA - Não tenho nada de que reclamar.
Fiz tudo o que queria fazer, disse tudo o que queria dizer,
xinguei quem queria xingar...

11A - Houve alguma questão que o senhor gostaria de ter
resol\ ido e não teve oportunidade?

OSCAR CORRÊA - Não. Gostaria de ter acabado com a
inflação, que o Plano Verão tivesse acertado, que o Coilor
não tivesse sido eleito presidente da República, que o
Aureliano tivesse melhorado a sua possibilidade de ser
presidente da República... Gostaria, em síntese, que o
Sarney tivesse tido um êxito melhor no governo, que não
Pude dar. Dei a melhor contribuição que pude a ele, urna
contribuição leal, sincera, franca, sem demagogia e sem
nenhuma pretensão eleitoral...

1 IA - Que balanço o senhor faz do governo Sarnev?
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OSCAR CORRÊA - Acho que foi um governo de transi-
ção, que começou fraco e não conseguiu se firmar. O
Sarney é um grande sujeito, apenas paciente demais, to-
lerante demais e bom demais para ser presidente da Re-
pública. Acho que presidente da República tem que an-
dar com um 1au na nião.

[-IA - O jornal Fo//u de S. /(////o afirmou ( I UC o senhor
reagiu com irritação à disposição do Deputado Ulisses
Guimarães de romper com o governo Sarney para dispu-
tar a Presidência da República, com um discurso oposici-
onista, falando até de corrupção...

OSCAR CORRÊA - Não, nunca ataquei o Ulisses. Isso
nunca me passou pela cabeça. Eu discordava do Ulisses,
achava que ele estava mandando demais no governo, que
o Sarney lhe obedecia mais do que devia. Se fosse comi-
go, eu o teria mandado para o seu lugar. Mas eu não tinha
nada contra o Llisses. Gostava dele, tinha um bom rela-
cionamento com ele c toda a vida fui seu cordial amigr.
Não tinha nenhum motivo para ficar contra ele, porque
ele era um homem de bem.

HA - Ele saiu acusando o governo de corrupção, com
discurso de oposição. Isso foi coisa de campanha?

OSCAR CORRÊA - A gente tem que admitir que iodo
candidato a presidente tem que procurar sujar o governo
a que ele serviu até js vésperas de ser indicado, para ver
se consegue ser eleito.

HA - Que perfil o senhor faria do DepLitado lisses Gui-
marães?

OSCAR CORRÊA - l"oi rim homem (I tiO prestou bons e
maus serviços ao País. Bons serviços em certas horas, por-
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queele foi valente, defendeu o regime democratico, 1 Li--

tou ativamente, foi um bom parlamentar... Agora, muito
preocupado com a própria imagem. No fim, ficou preocu-
pado demais com sua biografia e com a necessidade de
ser presidente da República. Ele achava que tinha o di-
reito de ser presidente. Eu também acho que tinha. De
certa maneira, ele foi muita coisa, mas não conseguiu Sei-
presidente e não ficou satisfeito. Depois quis tainliciu ser
da \cademia Rrasileira de Letras, no meu lugar.

HA - Que perfil o senhor faria do Presidente Sarnev?

OSCAR CORRÊA - Não conheço ninguém mais suave.
brando, tolerante, compreensivo e paciente do que o
Sarney. Ele não eleva a voz. Ele me tolerava tranqüila-
mente. Eu chegava lá possesso. Ele dizia: "Calma, Os-
car, não fique assim nio. Ficjiie calmo. \ainos resol\er o
P l( ) Iii CIti :1...

()l' - Esse é um traço dele desde a U\ ent ude:

OSCAR CORRÊA - É um traço dele. O Sarnev 6 dos
tais que não brigam. Brigar com ele é muito difícil. Ele
queria acertar, mas foi explorado por esses elementos,
como o Maílson, que levaram seu governo para o beleléu.
Se o Sarney tivesse rim bom ministro da Fazenda, teria
feito um grande governo. Ele tentou fazer exatamente o
que o Itamar fez depois. Apenas não teve sorte, porque
morreu o Dílson Funaro 45 , que era também um
messiânico, pois começou com aquele negócio e deu com
os burros n ' água. 'I'orci para o Dílson Funaro também,
porque, nessa hora, esqueço que sou economista. Fico
burro! E para salvar o Brasil? Que a economia vá para o
raio que a parta! Que as teorias econômicas, o
neoliberalismo, a social-democracia, que tudo isso vá para
o inferno! Acho que o homeni de E stado não tem sistema
político.



OT - Então o senhor torceu pelo Plano Cruzado,

OSCAR CORRÊA - Torci para o Plano Cruzado, do
Dílson Funaro, para o Plano Bresser, para o Plano Verão,
do Maílson, para o Plano Real, do Fernando Henrique...
Estou torcendo, já estou torcido! [risos] Não faço outra
coisa a não ser torcer. Como vou encerrar minha ativida-
de agora, não quero passar para os meus filhos um país
pior do que aquele que meu pai deixou para mim.

OT - O senhor está participando das articulações que
foram anunciadas pela coluna da Danuza para recriação
da UDN?

OSCAR CORRÊA - Não, não.

HA - Ela afirma que, no Rio de Janeiro, existem pessoas
com a intenção de rearticular a UDN, com o objetivo até
mesmo de participar de disputas eleitorais...

OSCAR CORRÊA - Se eu quisesse rearticular a UDN,
não precisaria falar com a Danuza. Já a teria rearticulado,
e já seria um grande partido nacional. Apenas acho que
não estou mais nessa fase. Acho que, com 74 anos, não
estou em condições de rearticular coisa alguma, para co-
meçar urna nova luta. E no Brasil, infelizmente, com 74
anos, o político é descartável. Ou melhor, descartado!

HA - Vamos falar sobre as articulações que visavam à sua
candidatura à Presidência da República. Desde sua posse
como ministro da justiça, os jornais mencionaram a hipó-
tese de o senhor vir a ser candidato a presidente. O se-
nhor sempre negou essa possibilidade, chegando até
mesmo a afirmar que os que insistiam nela estavam que-
rendo desestabilizar o ministro da Justiça e os outros can-
didatos...
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O Oscarzinho começou a campanha sozinho,
eu e meia dúzia de amigos ajudando-o.

O partido foi saindo e aderindo ao Hélio
Garcia, que podia pagara moeda da

traição. O Estado de Minas só publicava
o seu nome no dia em que ele tinha a coluna

paga. Foi tudo pago a dinheiro, à vista.
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OSCAR CORRÊA - É que cheguei à conclusão, como já
disse aqui, que não tinha condição de ser candidato a pre-
sidente da República, a menos que abrisse mão dos prin-
cípios que pregava. EL! perderia todo o embalo da prega-
ção de disciplina da lei, de respeito, de autoridade, etc., e
isso tudo ficaria parecendo conversa de demagogo para
arranjar voto. E verdade que depois o Colior veio e insis-
tiu precisamente em muitas de minhas teses, que, afinal
de contas, eram as que todo mundo sustentava: combate
à corrupção e à fraude, obediência à lei, fim da inflação,
verdade, transparência... Cheguei à conclusão de que eu
não tinha condição e não queria, embora houvesse, prin-
cipalmente no meu gabinete, uma pressão violenta, em
razão da pressão que o próprio gabinete recebia. Nessa
época fui procurado por alguns elementos de São Paulo,
que foram lá ouvir minha opinião a respeito da situação
política.

OT - Políticos ou empresários?

OSCAR CORRÊA - Empresários. O Mário Amato, o
Abram Szajman e o Dr. Tuffik Farah, um especialista em
gerontologia, meti amigo. Eles estiveram lá para me son-
dar. No fundo, foram sondar a possibilidade de minha can-
didatura. Eu lhes disse que não tinha nenhuma condição.

HA - Isso foi quando?

OSCAR CORRÊA - Foi depois que o Antônio Ermírio
tinha falado comigo. já no fim de minha gestão como mi-
nistro. Eu sabia que podia sair de uma hora para outra, ou
podia não sair. Se a inflação melhorasse, eu continuaria.

Um dia, eu estava no meu gabinete quando fui procurado
pelo Sr. Paulo Salim Maluf. Minha mulher até estava lá,
eu lhe pedi que passasse para a sala ao lado, e ela ouviu a
conversa. 0 Paulo Maluf me disse que, caso eu quisesse



me candidatar à Presidência da República, ele abriria mão
de sua candidatura. Apenas lhe disse que não era o caso,
pois o partido ia lançá-lo como candidato, o que eu acha-
va muito justo. Disse-lhe que achava que nenhuma indi-
cação para candidato a presidente da República, naquela
altura, podia deixar de considerar nomes como Paulo
Maluf, Leonel Brizola e Luís Inácio Lula da Silva, que
seriam três candidatos fortes, com prestígio próprio. Poi-
tanto, achava que aquilo não tinha razão de ser. Agrade-
cia muito, ficava muito honrado, mas não aceitava a can-
didatura.

HA - Que análise o senhor faz dessa intervenção do Pau-
lo Maluf? Ele abriria realmente mão da candidatura, ou o
que ele queria era que o senhor o apoiasse?

OSCAR CORRÊA - Não, não. O Paulo Maluf toda a vida
foi muito cordial comigo. Ele pode ter querido me fazer
uma barretada, Lima gentileza, demonstrando apreço por
mim. Ele sabia que eu não podia ser candidato e que,
àquela altura, sua candidatura era irreversível. O partido
não abriria mão dela. Ele sabia que o meti prestígio em
nada influiria na candidatura dele. Não podia dar ajuda
nenhuma ao Maluf, nem ele precisava dessa ajuda. Tal-
vez ele quisesse também saber se eu estava pensando,
de fato, em ser candidato, pois essa era uma hipótese ra-
zoável, já que haviam falado na minha candidatura...

Depois, pequenos partidos, como o Partido Democrata
Cristão do Brasil - PDC do B, o Partido da Mobilização
Nacional - PMN, do Celso Brant 40 , e o Partido dos Apo-
sentados, se não me engano, me ofereceram formalmen-
te a candidatura, por escrito. E eu mandei para os três a
mesma carta, dizendo que agradecia muito, que não era
candidato e que eles procurassem um outro. Eu não que-
ria mesmo! Não estava disposto a fugir da pregação que
estava fazendo e não via nenhuma chance de ser candi-
dato no momento em que o Aureliano e o Ul i sses conti-
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nuavam a ser candidatos. As forças que podiam me apoiar
seriam precisamente aquelas vinculadas ao centro, ou aos
neoliberais, ou aos liberais, não?

HA - Aquelas pessoas que estavam apoiando o Deputa-
do Ulisses Guimarães ou o Aureliano seriam as bases...

OSCAR CORRÊA - Sobretudo quem estava apoiando o
Aureliano. O pessoal, por exemplo, de Minas, que, evi-
dentemente, poderia me apoiar. O pessoal de Minas e de
São Paulo estava apoiando o Aureliano. No momento em
que ele resolveu continuar candidato, não havia como lan-
çar mais um candidato. Se o Aureliano não estava
emplacando, como um outro iria emplacar com ele ainda
na disputa? Continuaria com os 2% dele. O máximo que
poderia acontecer era eu ter 2%, 3%, 4% ou 5% e ir para
o mesmo caminho dele. Na melhor das hipóteses. Seria
uma inconseqüência, que eu não praticaria nunca. Então,
minha candidatura morreu porque eu a matei. E proibi,
no meu gabinete, de falarem nesse assunto daí em dian-
te, embora o pessoal todo estivesse "ouriçadíssimo". Evi-
dentemente, meus oficiais de gabinete queriam ser ofici-
ais de gabinete do presidente da República.

HA - Quando o senhor estava saindo, os assessores dis-
seram que o senhor era forte candidato...

OSCAR CORRÊA - Nas minhas memórias, que come-
cei a escrever, eu me lembrei daquela história do sapo, se
não me engano. Quiseram fazê-lo rei, e ele fugiu, foi para
outra freguesia. Foi o meu caso.

OT - O senhor citou um impedimento de ordem ética,
pois achava que não era possível, sendo ministro, vir a
ser candidato e fazer uma pregação com vistas ao cum-
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primento da lei, à observância de certos princípios no tra-
to da coisa pública. Se o senhor se afastasse do Ministé-
rio, voltava à condição de cidadão comum e poderia, en-
tão, ser candidato como qualquer cidadão com mais de
35 anos...

OSCAR CORRÊA - Sou um homem muito objetivo. já
disse e repito: não seria nunca um candidato palatável.
Há o problema da perseguição. Um candidato que vá ao
palanque e diga: "Precisamos trabalhar, molhar a camisa,
deixar de ser safado, cumprir o dever, botar na cadeia os
corruptos, os ladrões..." esse candidato, evidentemente...

OT - Mas Coilor fez esse discurso e se elegeu...

OSCAR CORRÊA - Perfeito. Acho que meu discurso
poderia ser esse, mas eu precisava ter um partido que se
dispusesse a fazer esse discurso. Os partidos que podiam
fazer isso com alguma chance eram o PFL, o PMDB...
Não adiantava eu fazer esse discurso pelo PDC do U,
pelo PMN, porque eu iria ter somente os meus votos e os
dos meus amigos. Para que eu ia entrar num negócio des-
ses sabendo que não tinha mais nenhuma chance, quan-
do havia candidatos apoiados por esses partidos, ou apa-
rentemente apoiados? Disse "aparentemente" porque, na
verdade, não estavam apoiados coisa nenhuma. Vimos,
depois, que o Aureliano e o Ulisses não tinham apoio
nenhum. Se os dois dissessem: "Oscar, você sai candida-
to e nós te apoiamos, você vai fazer a pregação que qui-
ser", tudo bem. Para ganhar ou perder, eu iria tranqüila-
iTi cri te...

O' 1' - Por um partido grande, o senhor sairia...

OSCAR CORRÊA - Eu queria ter a oportunidade de La-
zer minha pregação, objetivamente. Não adiantava sair
por aí para fazer um programa do PDC do B. O sulcito
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vê: PDC do B, então desliga a televisão, [risos] Agora, o
sujeito vê: PFL, PMDB... Afinal de contas, são os parti-
dos que, na época, tinham chance de eleger presidente.
\ias PDC do B, PMN, do Celso Brant... Gosto muito do
Celso Brant, mas não dava para sair candidato por seu
partido. Tenho as minhas idéias, estou disposto a defendê-
las para ganhar ou perder. Apenas, acho que é burrice
você entrar numa disputa sem a mínima oportunidade de
fazer uma pregação, com possibilidade de êxito.

01' — Mas não houve articulações para que o Aurclíano
saísse e o senhor pudesse ocupar a candidatura?

OSCAR CORRÊA — Absolutamente. Em nenhum momento.

O' 1	Da parte de em presdrios. do 1,11,...

OS( .\ R (X)k R L\ - Que eu s ,.11 ha, não houve nenhuma
articulação, porque o Aureliano só admitiu sair depois,
para entregar, clara e expressamente, a candidatura para
o Sílvio Santos. Esse episódio é real. Ele concordou,
mandou chamar o Sílvio Santos e disse que lhe entregava
a candidatura. Quando chegou a Belo Horizonte, seu fi-
lho Antônio Aureliano "estrilou", e ele voltou atrás e
deixou o Sílvio Santos...

O'!' — Com a brocha na mão...

OSCAR CORRÊA — Com a brocha na mão. /iisos/ A ver-
dade é essa. Aqui entre nós, () :\urcliano 6 fraco: iparcu-
teinente forte, mas 6 fraco.

1 I — A Foi/ia de S. Pau/o 47 afirma que havia articLilações
visando à renúncia de Aureliano e ao lançamento de ,Jânio
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Quadros como candidato a presidente, pelo PFI, e do
senhor como vice....

OSCAR CORRÊA - Em primeiro lugar, eu não seria nun-
ca vice de ninguém, menos ainda do Jânio. Bastava a lou-
cura que ele fez. Precisaria que eu não o conhecesse.
Também eu não o quereria para ser meu vice. O Jânio
não seria nunca meu colega de chapa, para dar os seus
golpes, achando que, com isso, burla ou frauda a vontade
da nação. Já que estou falando mal hoje, vou dizer que
ele fez aquela grossa esperteza de renunciar ao mandato
para voltar como ditador, mas deu com os burros n'água.
O mais que ele podia ser era deputado federal na chapa
do meu partido, mas isso se eu no fosse ous ido.

OT - O senhor uïo aceitaria ser vice de ninguém?

OSCAR CORRÊA - Ninguém. Não nasci para vice. Vice
para quê? Estou tão bem... sem ser nada. Sei que n.io
valho nada, mas se me derem oportunidade, saiam da fren-
te! Ainda hoje, quando estou só com 74 anos, é bom nio
me provocarem. Continuo igualzinho como na época em
que era menino, quando havia aquele negócio: "Queiii
tiver mais coragem pisa no pé do outro!" Não tenha dú-
vida nenhuma. Eu partia para pisar no pé do outro e con-
tiiiuo assim.

HA - Que aivilisc o senhor faz das ciciçcs picsideur 1aIII
de 1989?

OSCAR (()RR EA - O que houve foi uma incompetéu-
cia geral dos candidatos do centro, a começar pelo Ulisscs
e pelo Aureliano, que não conseguiram empolgar os pi(')--
prios partidos, e a ousadia do ColIor, que se valeu muno
bem disso, faça-se-lhe justiça, utilizando todos os meio
que tinha e chegando ao segundo turno muito bem com
Lula, que era urna novidade. l T in sujeito que é torneio o



mecânico e se torna candidato a presidente da Repúbli-
ca, com um discurso bem articulado, que não era radical,
perfeitamente razoável. Acho que aconteceu isto: o cen-
tro falhou! Deixou que as duas pontas - a de direita e a
de esquerda - avançassem.

HA - E Paulo N'Ialuf?

OSCAR CORRÊA - O N'Ialuf, que era talvez o melhor
candidato do centro, teve um bom desempenho. Mas ele
dividia sua área com Afif, que foi também um bom candi-
dato...

HA - E com Mário Covas...

OSCAR CORRÊA - Mário Covas não. Ele é esquerda.
Depois que ele falou em choque do capitalismo, para mim
caiu a zero. Um sujeito que foi o pai e a mãe da esquerda
na Constituinte e depois, para conseguir o apoio do cen-
tro, convida o Roberto Magalhães, que era um homem
do centro, para ser seu vice, vai para a tribuna do Con-
gresso Nacional e diz que o Brasil precisa de-um choque
do capitalismo? O Mário Covas perdeu a noção de coe-
rência quando falou isso. Então, todo mundo dividiu a
mesma área do eleitorado. Se você somar os votos de
Covas, Maluf, Afif, Aureliano e Ulisses, o total dá para
eleger um candidato do centro. Podia ser o Maluf, o
Ulisses, o Afif ou qualquer um deles, pois cada um estava
perfeitamente em condições de ser candidato. Apenas não
tiveram a oportunidade de se reunir numa mesa para to-
mar uma decisão.

HA - O que o senhor acha da participação dos meios de
comunicação, como a televisão?

OSCAR CORRÊA - Ah, influíram muito, mas a pesquisa
influiu também. No momento em que a pesquisa come-
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ÇOL1 a mostrar que Colior e Lula estavam na frente, ela
polarizou a disputa em torno desses dois nomes. Você Sabe
que no Brasil o eleitor não quer votar em quem vai per-
der. Não sei se no resto do mundo é assim também. No
momento em que a pesquisa aponta um ou dois candida-
tos corno prováveis vencedores, OS outros podem tirar o
cavalo da chuva, porque flao tm nenhuma chance.

20	i	o

HA - Vamos falar sobre a Academia Brasileira de Letras?

OSCAR CORRÊA - Essa idéia de entrar para a Acade-
mia surgiu por causa de um encontro que tive com o
Deolindo Couto. Ele era um grande professor de Medi-
cina e colega do Conselho Universitário da UFRJ. En-
controu comigo num ônibtis e me disse: "Mas, professor,
o senhor precisava ir para a Academia Brasileira de Le-
tras, PO RI ue o senhor fala ni u ito bem!"

FIA - Isso foi quando?

OSCAR CORRÊA - Deve ter sido em 180. Depois,
encontrei com o Pedro Calmon, por ocasião de um dis-
curso que fiz. Ele me disse: "Oscar, você tem que ir para
a Academia". Então, você sabe... a mosca azul é um ne-
gócio muito complicado. Como eu já era da Academia
Mineira e da Academia Carioca, então bacorejou-me a
idéia de ser da Academia Brasileira de Letras. Quando
morreu o Pedro Calmon, achei que estava na hora. Passei
um telegrama, procurei o Austregésilo, que me falou:
"Você tem que namorar a Academia, declarar-lhe o seu
amor, tentar pegar em sua mão, no seu braço, se possível
beijá-la e boliná-la". Mandei um telegrama para a Acade-
mia dizendo que pretendia me candidatar à vaga do Pedro
Cal moo.

938



OT - Sabendo que naquela pré-eleição o senhor não te-
ria chances...

OSCAR CORRÊA - Não. Achei que podia ter. Imedia-
tamente, recebi duas ou três cartas e telefonemas angus-
tiados, uma do Abgar Renault, outra muito boa do Lira
Tavares e um telefonema do José Guilherme Merquior,
que me diziam: "Oscar, não se candidate. Essa vaga é da
Lígia Fagundes Teles. Não se meta".

O'l' - O senhor tinha que manter um namoro longo...

OSCAR CORRÊA - Você tem que continuar seu namo-
ro... "O nosso voto é seu..." Imediatamente, declararam
CLLC votariam em mim, para qualquer vaga que eu concor-
resse, o Afonso Arinos, o Mário Palmério 4 e o Carlos
Castelo Branco.

01' - Um "complô" dos mineiros

OSCAR CORRÊA - Sabe o que é? O Afonso era meu
amigo fraternal. O Carlos Castelo Branco foi meu colega
de turma. E o Mário Palmério, colega de Câmara. Ele
gostava demais de mim. Quando lhe pedi o voto, ele me
disse: "Oscar, voto cm você para qualquer vaga. E só
você me dizer". Depois isso é que me salvou. Então, re-
colhi as velas. Veio a vaga do José Honório Rodrigues.
Eu ia me candidatar, quando soube que o Celso Cunha ia
se candidatar também. Ele era meu amigo fraternal. Nem
lassei telegrama. Liguei para o Celso e falei: "Celso, você
é um filólogo universalmente conhecido, e, além disso,
gosto de você demais". Portanto, não foi dessa vez. Quan-
do veio a vaga do Viana Moog, falei: "\7ou nessa!" Novo
telegrama. Corre de novo o pessoal e me avisa: "Não
entra nessa, porque é do Carlos Nejar". Poeta do Rio
Grande do Sul, que agora mora no Espírito Santo. Eu já
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Agora, não me falem em reeleição. Sou
contra a reeleição de qualquer mandatário
do povo, mesmo que o Fernando Henrique
bote a inflação a 0,01%. Acho que o Brasil

não está em condições de ter reeleição,
porque o presidente da República vai usar
dos poderes que tem para se reeleger Se os

governadores de Estado usaram dos poderes
que tinham e não tinham para eleger os

candidatos que eles queriam que lhes
sucedessem, o que não acontecerá se eles

freuui (y1/ldií/í/tos ' reelei7o!
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tinha mandado o telegrama, porque quando soube da
morte do Viana Moog estava em São Lourenço. Fiquei
quieto.

Quando morreu o Menotti, falei: "Agora, ou vai ou ra-
cha". Então, mandei carta para todo mundo. Mandei um
telegrama e recebi logo uma carta do Afonso Arinos, ou-
tra do Merquior, outra do Celso... Acho que recebi nove
ou dez cartas de cara. Estava nisso quando, um dia, me
liga o Luís Viana Filho, que era meu eleitor, meu amigo
fraternal. Ele falou: "Oscar, estou com uma missão muito
difícil, mas tenho que cumpri-la. O Ulisses acaba de me
telefonar, pedindo-me para lhe fazer um apelo para você
abrir mão de sua candidatura à Academia, em favor da
candidatura dele". Falei: "O, Luís, é uma situação difícil.
Gosto muito do Ulisses, mas já estou com minha candi-
datura na rua. já mandei e recebi cartas. E muito compli-
cado para mim, mas, de qualquer maneira, vou pensar no
caso. De tardinha, eu te ligo". Não quis dizer na hora que
não abriria mão de minha candidatura. Liguei depois para
o Luís Viana e falei: "Luís, você fala com o I.Jlisses que
sinto muito, mas não dá". E a sorte minha, soube depois,
foi a seguinte: o primeiro sujeito para quem o Ulisses li-
gou foi o Afonso Arinos. Ele falou: "Ulisses, voto em você
a hora em que você quiser, mas para essa vaga não, por-
(le já estou com o Oscar Corrêa". Ele ligou para o Carlos
Castelo Branco, que lhe falou assim: "Ulisses, voto cm
você tranqüilamente, mas, você sabe, o Oscar é meti co-
lega de turma, até já mandei minha carta para ele". Ele
ligou então para o Mário Palmério, que já me havia reme-
tido o voto dele. Então, a candidatura do Ulisses não nas-
ceu porque, por coincidência, os três sujeitos que ele pro-
curou eram exatamente os três eleitores que estavam cc-
migo. Então, saí pedindo voto. Havia dois outros candi-
datos: Geraldo França de Lima, que tinha muito apoio
é um bom romancista, e o Francisco Marins, de São Pau-
lo, que tem uma obra dedicada sobretudo à adolescência
e à juventude. 1-lá inúmeras edições de sua obra. Um au-



ror muito lido, sobretudo cm São Paulo. Então, começou
uma campanha um pouco surda contra mim.

OT - Lira Tavares estava apoiando o senhor?

OSCAR CORRÊA - O Lira me apoiou. Alguns outros
me apoiaram. Um fez campanha violenta contra. Outro,
que me prometeu fazer campanha a favor, fez contra,
chegou a declarar o voto contra no dia, embora me de-
vesse favores grandes...

O1' - O senhor não vai mencionar esses nomes?

OSCAR CORRÊA - Não. Esse que fez campanha con-
tra mim chegou a dizer ao Merquior: "O Oscar desistiu.
Pode me dar o voto para o Fulano?" O Merquior disse:
"Não, já mandei o voto para ele. Você pede a ele para te
devolver, então". [risos] Liguei para o Jorge Amado em
Paris, que foi cordialíssimo comigo. Aliás, foi muito en-
graçado. Quando liguei, ouvi o recado: "lei Ia maison de
Joige Amado. S'11 vous pia ui laissez votre méssage, ii na peut
pas attendre..." Aí eu disse: "Jorge Amado, c'ast M. Oscar
Corrêa, caiididcit í' / 'ilcíidé,nie Rrésiiienne de Lettres..... Ele
disse: "Oscar, como é que Vai? Você está bem?"

O'l' - Ele estava ouvindo...

OSCAR CORRÊA - Estava ouvindo. E me disse:
car, gosto muito de você, Zélia também. Não sei o que é
que vou poder fazer, mas quero ver se lhe dou pelo me-
nos um escrutínio " . Não sei se deu.

OT - Como é esse negócio de escrutínio?

OSCAR CORRÊA - São quatro escrutínios. ()
e o segundo são livres. Todo mundo concorre. _M«,is só

94



irão para o terceiro e o quarto aqueles que tiverem dez
votos no primeiro ou no segundo.

OT - No primeiro, pode-se votar para viabilizar a can-
di d atura?

OSCAR CORRÊA - Se aparecerem três, quatro, cinco
candidatos, não há problema nenhum. No primeiro es-
crutínio, esperava ter 23 votos.

01' - Qual era o qzioiiim?

OSCAR CORRÊA - Precisava de 19 votos para me ele-
ger. Como havia 37 membros, o quorum era 19: 18 mais
um. O Bernardo Ellis tinha prometido seu voto para ou-
tro candidato. Na última hora, resolveu me dar o voto e
me telefonou dizendo: "Oscar, vou votar em você. Man-
de buscar o voto". Mandei o Orlando Vaz buscar o voto.
Ele foi de avião, à minha custa, para Goiânia e pegou o
voto do Bernardo _lis. O Bernardo botou na carta a data
de 31 de março, pelo que me lembro. A eleição foi no dia 6
de abril, se não me engano.

OT Ele botou a data errada?

OSCAR CORRÊA - Não. Botou a data do dia certo. Só
que na carta que ele tinha enviado ao outro candidato,
não tinha posto data. Ele dizia: "Esta carta anula a carta
anterior". /nisosJ Mas, como não havia data na outra car-
ta, podia-se discutir. Na hora de apurar o voto, não se
sabia qual era a carta anterior. Então, o Afonso Arinos e o
Miguel Reale acharam que era melhor considerar que o
voto não era para o outro nem para mim. E eu, que tinha
19 votos e seria eleito no primeiro escrutínio, fiquei ape-
nas com 18. No segundo escrutínio, minha votação caiu
para 17 votos. No terceiro, por milagre do Divino Espíri-
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to Santo, obtive 19. Digo que foi milagre porque, na ma-
nhã do dia da eleição, eu estava em casa, quando me li-
gou Dom Marcos Barbosa, pessoa da maior dignidade,
que me havia dito que não votaria em mim porque tinha
compromisso com outro candidato. Ele me disse: "Estou
lhe telefonando para dizer que vou lhe dar meu voto no
terceiro escrutínio". Tenho a impressão de que foi este
voto que completou os 19 de que eu precisava para ser
eleito. A partir daí, passei a ter a unanimidade da Acade-
mia, porque, no momento cm que você é eleito, todos
votaram em você...

Quanto a esse acadêmico que me combateu, eu era mui-
to amigo dele. Tinha todos os seus livros com dedicatT-
ria. De repente, ele começou a não me cumprimentar
mais, quase a me recusar a mão. Quando eu soube que
ele estava trabalhando contra mim, resolvi: "Vou ligar para
ele. Não há nada melhor para você saber o que está acon-
tecendo com um amigo seu do que lhe telefonar". Eu lhe
disse: "Professor Fulano de Tal..." "Quem quer falar com
ele?" "E o Professor Oscar Corrêa". "Pois não, Profes-
sor Oscar, aqui é o Fulano de Tal". "O senhor vai bem?"
"Vou bem, mas não vou votar no senhor". "E um direito
seu. O senhor vota cm quem quiser". "Eu não gosto mais
do senhor". "Eu tinha vontade de saber por que o senhor
não gosta mais de mim. Este é exatamente o motivo pelo
qual lhe estou telefonando. Não é para lhe pedir o voto".
"Ah, é porque em certa época, no Conselho Universitá-
rio, pleiteei a nomeação de uma pessoa, e o senhor votou
contra. E eu não consegui..." "Mas se votei contra e o
senhor não conseguiu, isso é sinal de que o senhor é que
estava fraco de prestígio, porque o meu voto é apenas
um " . "Não, o senhor deu um parecer contra, e é muito
difícil desconsiderar um parecer seu". "Então, é porque
o senhor não tinha razão mesmo. Se o meu parecer fosse
contra e o senhor tivesse razão, o senhor teria ganho. Mas
isso não tem nenhuma importância. O senhor continue
votando no Fulano de 'tal, de quem gosto muito, e é um
excelente candidato. \luitas felicidades. Que corra tudo
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bem. Passar bem". Ganhei a eleição. No dia seguinte,
ele veio aqui me trazer um livro, com dedicatória: "Ao
caro Oscar..."

HA - Segundo os jornais, o Deputado Ulisses Guima-
rãcs, antes de ligar para os três acadêmicos a que o se-
nhor se referiu, ligou para o Presidente Sarney, pedindo
'113010...

OSCAR CORRÊA - É, mas o Sarnev também foi meu
eleitor.

HA - O Sarnev chegou a fazer articulações?

OSCAR CORRÊA - \ão. O Josué Nlonteilo também vo-
tou em mim. Correu tudo bem. Hoje tenho um bom trân-
sito na Academia. Sou tini de bom convívio, des-
de ii.ie não me amolem.

01' - ",essa eleição houve V0t05 ideológicos

OSCAR CORRÊA - \ ãO sei. \O meu caso, não. Houve
apenas algumas pessoas que diziam que eu não era escri-
tor. Se eu não sou escritor, não sei quem é. Porque tenho
romance, poesia, ensaio, crítica. E tenho livro de Direito
e de Economia. Escritor não é só o que escreve roman-
ce, poesia. Achavam, no entanto, que ei nao era escritor
propriamente dito.

NA - No jornal 1o/hi'i de S. Paulo", o filólogo Antônio
Houaiss disse o seguinte: "Dessa vez venceu a persona-
lidade..."

OSCAR (X)RRÊ:\ - É.
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HA	Ele disse ainda: "Eu sou pelos escritores', referin-
do-se à divisão existente dentro da ABL...

OSCAR CORRÊA - Como já tinham sido eleitos quatro
ou cinco escritores, era muito justo que elegessem então
uma personalidade. Só que é uma personalidade que tem
20 livros publicados! Que tem livro de Direito, de Eco-
nomia, de ensaio e de crítica. Uma personalidade que tam-
bém escreveu romance e, agora, poesia. Então o sujeito
não é escritor? Você pode dizer que ele é um mau escri-
tor, que tudo o que ele escreve é uma porcaria, mas nio
diga que ele não escreve! Sou um homem que já tentou
tudo. Só não tentei o teatro, porque o acho muito esquisi-
to: você escreve uma peça, e eles lembram depois é do
intérprete, e não do autor. O sujeito nunca vai falar que a
peça é boa. Ele vai dizer: "Fulano de Tal é um ótimo
comediante... Beltrano é um ator trágico espetacular". O
sujeito pode dizer que não gosta da minha literatura. Isso
é outra coisa. Estou de pleno acordo. Eu também não
gosto de algumas de minhas obras, mas acho que outras
são boas. Estou até escolhendo algumas agora para a Aca-
demia, porque ela vai publicar rima antologia de todos os
ocupantes de cadeiras de todos os tempos. Cada um vai
indicar duas ou três obras. Estou indicando um capítulo
do

Ol' Em capítulo só:

OSCAR CORRÊA - Em capítulo do /3ras//io e um dis-
curso sobre Tiradentes. Cada um terá direito a cinco,
seis, oito ou dez páginas. Acho que tenho umas coisas
que podem perfeitamente ser publicadas em qualc ocr
1 ii r do ou o ri o...

Fl.\	l'\ise a questao ideol6ica nas eleições dii \ei- -
ri eu a:



OSCAR CORRÇA - Não. Praticamente não existe. Até
eu chegar lá, não tinha visto isso. Ultimamente, está ha-
vendo, infelizmente, um pouco de ideologização na es-
colha de candidatos e de prêmios.

01' - '\o caso, por exemplo, do livro do Fernando Mo-
rais e do livro do Roberto Campos...

OSCAR CORRÊA - Acho o Roberto Campos, às vezes,
muito chato. Mas é um homem competente e um bom
escritor. O Fernando Morais também escreve bem. Eu
daria o prêmio para um ou para outro. Apenas achei que
não deviam dar o Prêmio José Ermírio de Moroes para o
Fernando Morais, porque ele xinga a mãe do José Ermírio.

O'l' - Não é ele não. Quem xinga é o Lhatâ...

OSCAR CORRÊA - Pois é. Mas ele é o veículo. 1. m
negócio constrangedor. Não estou com isso diminuindo o
livro dele. Li os dois livros. O do Roberto Campos é muito
bom e muito chato. Só não é chato para um sujeito como
eu, que gosta de Direito Internacional, de Economia...
Quem não gosta disso tem que saltar metade do livro.
Quando ele começa a discutir um tema, a falar do plane-
amento, do plano que ele fez para o juscelino, etc., mes-
no eu tenho que dizer: "Roberto, com a sua licença, vou
saltar dez páginas!" Agora, você não pode negar que
mereça o prêmio. Eu acho isso de uma burrice total. O
sujeito pode ser de esquerda ou de direita, se ele tem
alor, reconheço.

Eu discordo das idéias, por exemplo, do Barbosa 1 dma.
Ninguém discorda mais dele do que eu. Mas é um ho-
mem respeitável, que sustenta as suas teses, e continua
sustentando-as bem, apesar de seus 98 anos. As vezes,
ele é até um pouco chato, e agora está voltando muito
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para trás, mas é um grande homem. m outro exemi)lO é
o João Ubaldo. De vez em quando, ele dá uma de
esquerdinha, mas escreve bem, é um homem agradável. O
Houaiss é um excelente escritor, também de esquerda. O
mesmo se pode dizer do Antônio Caliado. Não tem nada a
ver uma coisa com a outra.

O que acho ruim é quererem ideologizar o prêmio da Aca-
demia. Acho isso o fim da picada. Quando na Academia
surgir um tema desses, vou dar o maior coice da pará-
quia. Vou dizer que não entrei lá para fazer ideologia.
Entrei lá para, afinal de contas, premiar escritores. A Aca-
demia não é lugar para disputa ideológica. Nunca fui lá
para sustentar minhas teses. Fui lá para discutir literatu-
ra. E aprender. Fala, por exemplo, o Josué, e aprende-se
um colosso de coisas. Fala o Eduardo Portela, que é um
excelente crítico. Fala a Nélida, fala o Lêdo Ivo, Callado...
Qualquer um que fale, você aprende. Conta uma história
nova, é um convívio agradável. O sujeito não deve ir ki
para discutir, falar mal cio neoliberal ou dizer cjuc o comu-
nista é safado.

1-IA - Ao comentar o Lanteiwa mi Popa, de Roberto Cam-
pos, a revista Veja41 , além de ressaltar a disputa entre os
livros que concorriam ao prêmio Senador José Ermírio,
afirma que alguns livreiros...

OSCAR CORRÊA - A 1 (' /'(/ joga muito, sabe Essas re-
vistas são todas muito interesseiras, muito ïrresponsáveis.
Isso que cstoti falando é para constar no texto da entre-
vista. \iLV

- Segundo a 1 iíi, alguns livreiros que acompanharam
o desenrolar dessa questão na Academia ligam o impasse
criado com a premiação à sucessão presidencial na casa.
Os grupos que poderiam disputar as eleições para a Aca-
demia se desgastariam com esse impasse. possibilitando
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ao Presidente Josué \iontcilo interromper o SCL1 manda-
to por um ano, passando a direção da casa para o senhor.
Isso o deixaria livre para voltar ao comando em 1997,
quando a Academia irá comemorar cem anos...

OSCAR CORRÊA - Acho muita graça... Essa cambada...
Como eles botam o nome do sujeito na revista, sem este
saber de nada, envolvem-no numa manobra, deixam-no
mal, sem o conhecer, desrespeitando sua vida como se
ele fosse um capacho deles! Então, fico uma jaguatirica!
O negócio é o seguinte: a minha candidatura à presidên-
cia da Academia está lançada há cinco anos, pelo menos.
Logo que entrei, o Adonias Filho e a Raquel de Queirós
não me soltavam um minuto. Queriam que eu fosse o
sucessor do Austregésilo, porque eu não participo de pa-
nelinha, não preciso de emprego, não preciso do dinheiro
cia Academia, tenho automóvel, tenho apartamento, não
preciso de nada, sou um homem independente, um ho-
mem de bem. A Academia tem hoje um patrimônio que
significa muito. Um sujeito que entre para lá e queira
fazer safadeza, quando a gente chegar a descobrir, ele
já fez algumas. E claro que ninguém entra para a Aca-
demia para fazer safadeza. Quero deixar logo claro que
o Josué está fazendo uma grande administração na pre-
sidência. Está remodelando e restaurando a Academia.
E um excelente presidente! Então, como a Veja faz
uma coisa dessas? Primeiro, não quero ser candidato a
coisa alguma...

OT - O senhor foi convidado a ser candidato?

OSCAR CORRÊA - Sim. Pelo menos, há cinco anos. A
Raquel insiste nisso todo dia. E eu já cansei de dizer que
não sou candidato. Há muitas pessoas que querem entrar
para a Academia e acham que o presidente pode elegê-
Ias. Ficam sondando, achando que ele pode dar alguma
ajo da.
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O'l'	'1m (IUC participar de cOiTiiSSOes, da elaboração
de dicionários...

OSCAR CORRÊA - Não, essa é urna tarefa da Acade-
mia mesmo. Vou ter que comparecer à posse do Fulano
de Tal, ao lançamento do livro do Beltrano, etc., coisa
que hoje faço se quiser. Se eu fosse presidente, ficaria,
de certa maneira, vinculado a esses compromissos. A Aca-
demia é um órgão das letras nacionais. O seu presidente
deve comparecer a urna solenidade a que estão presen-
tes algumas autoridades.., e isso, para mim, não tem ne-
nhuma vantagem. O que quero dizer é que, se esta idéia
surgiu, foi na cabeça dos jornalistas da l'/a. E a Fja, que
a pariu, que a embale. [risos] Tenho birra dessa revista
porque ela fez urna safadeza com o Oscar júnior...

Quando houve o caso dos poços do Inocêncio, a 1ya aoi
procurando quem tinha furado poço. Em Bocaiúva, no
Norte de Minas, todo mundo que tem uma fazenda, um
sítio, teve que furar poços com o DNOCS 411 , porque só
ele fazia isso. Você pagava ao DNOCS para furar o poço.
Naquele tempo, não havia empresa... O avô da Diva - de
quem ela herdou um pedaço de terra - furou poço com o
I)NOCS. E o Oscarzinho, que toma conta das terras, fu-
rou poço com o DNOCS. Furou, pagou e tem o recibo.
Consta, porém, na Ueja que entre os que se beneficiaram
dos poços está o Deputado Oscar Dias Corrêa Filho, fi-
lho do ex-Ministro Oscar Dias Corrêa. Aí o Oscarzinho
ligou para lá e perguntou: "Por que vocês puseram meti
nome?" Alguém disse: "Deputado, estávamos com uma
lista com 43 mil nomes de gente que furou poço. O único
nome que conhecíamos era o seu. Então pusemos o seu".
Ele falou: "Eu tenho o recibo". "Nós sabemos que você
tem o recibo, que você pagou". Portanto, são uns irres-
ponsáveis. E urna imprensa marrom. E não adianta você
entrar com ação contra eles, porque o mínimo que vai
acontecer é prescre er.
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()T— A l'fri disse também que o Oscarzinho atuava como
lobista...

OSCAR CORRÊA - Ele está presidindo um instituto, o
1 BI)T (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento das Te-
lecomunicações), que está claramente lutando pela
privatização das telecomunicações. Se isto é lobbv, é um
lobbv claro, aberto, com telefone, endereço e reprcscn-
Linte. Há alguma indignidade nisso, no fato de ele defen-
der a privatização das telecomunicações e fazer uma
empresa para isso, da qual participa a l7eja, possivelmen-
te? Não! Não há. O Fstcido de S. Paulo e O Globo partici-
pam, a I',a deve participar também.

lIA	Setindo rima reportagem da I'o//ií de X. Pau/o
Alvaro Lins, .Jorge Amado e Barbosa Lima Sobrinho só
escaparam de serem cassados pelo governo Castelo Bran-
co por causa do fardão, por serem da Academia Brasileira
de Letras. O jornal destaca também a colaboração dos
Lovernos militares com a Academia. Castelo Branco ar-
rumou o espaço...

OSCAR CORRÊA — É... O \Iédici deu dinheiro... lt\Li-
tamente.

1IA - \lédici entrou com a concessão de uma licença es-
pecial para a construção do prédio. Figueiredo contribuiu
COM um generoso empréstimo para as obras da Acade-
mia. Getúlio Vargas havia concedido o domínio do terre-
no. Também Juscelino Kubitschek contribuiu. Como o
senhor analisa essa constante aproximação da Academia
Rradlcira de 1 ctm com o governo federal?

()S(.\k ()IIL\ — 1-. simples. .\ Acidcmia 6 o árgã()
mais alto nas letras brasileiras, reconhecido no mundo
inteiro como representante das letras nacionais. Um ár-
gÏ() q tie foi fundado há cem anos por Machado de Assis e
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Joaquim Nabuco, do qual Rui Barbosa foi convidado a
participar e que presidiu. Acho que o governo tem que
ter interesse em defender esse patrimônio. E mais do que
natural que ampare a Academia. O escritor que chega Li,
ainda que não seja um grande autor, é pelo menos um
homem que tem alguma obra importante publicada.As
pessoas que estão lá são da melhor categoria. Os grandes
literatos nacionais estão quase todos lá. E alguns ainda
vão para lá depois. Terrível seria se o governo não cola-
borasse com a Academia Brasileira de Letras.

O Josué Monteilo está botando ordem na casa, para os
próximos presidentes poderem desenvolver uma ação in-
telectual mais efetiva. Por exemplo: o dicionário da Aca-
demia ainda não foi publicado. Foi publicada apenas a
primeira edição do dicionário do Antenor Nascentes, que
depois o Bloch transformou em Dicionário Bloch... Esse
do Nascentes eu tenho, num formato grande. A Acade-
mia tem que fazer a defesa da língua! Há coisa mais im-
portante do que a defesa da língua? Não. Na hora de c
entender com Portugal, de lidar com a língua portuguesa,
de estabelecer o português oficial da comunidade, quem
é que vai falar? Não há de ser o Fernando Henrique Cai-
doso, que é sociólogo, nem a Da. Rute Cardoso, que .
antropóloga, por mais competência que tenham. Tem que
ser a Academia Brasileira de Letras, por intermédio de
seus membros, tanto os filólogos quanto os escritores.
Eles fazem a vida da língua.

EIA - Segundo Gianni Carta, da revista Isiü E , o senhor
e outros dois acadêmicos, João Scantimburgo e Arnaldo
Niskier, representaram a Academia Brasileira de Leria
em Lisboa, como integrantes do júri do Prêmio Camõc.
O semanário português Jorna/Literário noticiou o impasse
da premiação. Os três portugueses participantes do júri
eram favoráveis à entrega do prêmio de 70 mil dólares a
Jorge Amado, e os três brasileiros, a Raquel de (ueir6.
Como se dcii esse cpisádio
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OSCAR CORRÊA - Como esse sujeito está mal infor-
mado! Se o resultado fosse três a três, desempatava o
português, e tinha ganho o Jorge Amado. O problema é
(ILI C esse pessoal ouve o galo cantar e não sabe onde. O
negócio foi o seguinte: chegamos lá para discutir o Prê-
mio Camões. Como no ano anterior o prêmio tinha saído
para um português, achávamos que, dessa vez, os portu-
gueses iam nos pedir que indicássemos um brasileiro. Se
o prêmio vai ser dos brasileiros, quem é que deve indi-
car? Um brasileiro. Mas não. Eles começaram a propor
problemas. O primeiro era se o prêmio devia ser para al-
guém que escrevesse sobre qualquer tema •. literatura, fi-
losofia, ensaio, crítica, romance, poesia, direito internaci-
onal, sociologia... Um outro tema de discussão foi: de que
país devia ser o escritor a ser premiado. Ficou estabeleci-
do que ele podia ser de qualquer país, desde que escre-
vesse em língua portuguesa. E ficou mais ou menos re-
solvido que era a vez do Brasil, pois escritores de Portu-
gal e das colônias já haviam recebido o prêmio. No pri-
meiro ano, o prêmio foi do Brasil; no segundo, das ex-
colônias; no terceiro, de Portugal; no quarto, seria então
do Brasil de novo. O certo é que suspenderam a sessão,
e, quando esta começou de novo, verificamos que eles
vinham como Jorge Amado, que estava Li.

1 l\ - E 5tLl\i

A1{ CORRÇ;A - \o 1 lotei '1 ivoli, com a Zélia e a
Paloma. Mera coincidência... Então, começou novamen-
te a conversa. Um deles propôs o Jorge Amado. Come-
çou uma discussão. Dissemos: "O Jorge Amado é muito
bom, mas a Raquel também é muito boa". "Mas nós não
conhecemos a Raquel". "Se os senhores não conhecem
A Raquel, como é que propõem o Jorge Amado?" Aí dei o
IIe'lna Moura  para ele ler em casa. Eu disse: "O senhor
eia hoje, para amanhã já ter uma idéia melhor". No dia
seguinte, voltamos para "bater chapa'!
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- Fruiu quantos fl1eifll)ros

OSCAR CORRA - Eram seis. O desempate seria da
presidente, que era portuguesa. Aí o primeiro português
votou no Haroldo de Campos. O segundo e o terceiro
votaram no Jorge Amado. Nós votamos na Raquel. Três
a dois! Ou melhor: três, dois e um. O Maria líozi,w, da
Raquel de Queirós, era o grande romance do momento.
E um grande romance mesmo. Foi muito justo o prêmio.
E o Jorge Amado foi premiado agora.

Gostaria de dizer o seguinte: os portugueses não toram
tão gentis conosco quanto deviam ter sido. Se eles vies-
sem indicar aqui um prêmio para um autor português, eia
não iria dizer para eles: "Premiem o Manuel Torga ou o
Saramago, ou o Alçada Batista". EL1 diria: "Quem os se-
nhores indicam? Os senhores, que são portugueses, que
se entendam." Eles, não. Queriam nos impor um nome.
Foi um desaforo, mas depois eles mesmos, muito gentil-
mente, nos deram a sol tição.

01' - O voto no Haroldo de Campos...

OSCAR CORRÊA - "Já que tenho que votar, 5OLi obri-
gado a votar numa pessoa que, para mim, é o melhor po-
eta atualmente... Haroldo de Campos". Pensei: graças a
De is, já perdeu!

1 l;\	1 )o contrário, se criaria um upisse. Scrij uru i,iiiru
indelicado...

OSCAR CORRÊA - Ia ser três a três. \u rleselnpa'Le.
ganharia o Jorge Amado. Não estou dizendo que ele ria
merecesse. Apenas acho que eles não tiveram a gentile-
za que nós teríamos com eles. Essa esquerda está que-
rendo ganhar tudo agora na marra, sabe? Se ela começa
assim, depois nós ganhamos tudo, porque temos maioria.
Se eles começarem a botar ideologia nisso, vão perdei
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todas. Acho melhor terem Juízo e não colocarem esse pro-
blema. No quero ser obrigado a votar contra um escritor
porque é de esquerda. Quero votar a seu favor porque
dc escreve bem, seja de esquerda ou de direita.

21 CAI)  í1'[ 1,0

LIA - Como o senhor analisa o processo que, em 1992,
culminou com o impeí/C/lme)/t do Presidente Fernando
Collor de \lelo

OSCAR (X)RRÇA - Quando o Collor entrou, eu disse
( I UC ele era louco. 'Mas é aquela história: continuo sendo
um idiota, torcendo para tudo dar certo. Se o CoIlor foi
eleito presidente da República, quero que ele seja o me-
lhor presidente possível. Costumava brincar, dizendo o
seguinte: "Ele entrou para a Presidência da República
com 45 anos; se tiver juízo, sai com 50 anos. Volta com
55, sai com 60. Volta com 65, sai com 70". Por quê? Por-
que a verdade é que a vida pública brasileira estava mui-
to fraca. Se aparecesse um rapaz bem-falante, inteligen-
te, que tivesse boas intenções e agisse honestamente,
tomava conta do País! Como ele tomou. Numa eleiçáo,
ele tomou conta do País. Quando entrou e fez aquelas
loucuras todas, como o confisco, ainda assim no fiquei
contra ele... A verdade é que acredito muito em mulher.
Acho que mulher tem caráter. Um homem é capaz de
dobrar-se, de fazer concessão. Mulher, não. Mulher, quan-
do enfrenta um dever, enfrenta mesmo. E para fazer? Faz!
Se for preciso passar em cima do filho, ela passa. Chorando,
nas passa. Homem, não. Homem dá volta, foge... Por causa

da amante ele faz urna bobagem... Mulher nïo tem isso.

LIA	() senhor estí falando da Zdlia ( ardoso de \lclo?

OS( AR CORRÊA - I)as mii] li eres em geral. Quando a
/é1111 comecoti Com aj ode ncgúcio, falei: "I'ssa in iilher
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é louca! Ela não sabe aonde é que isso vai dar. Mas ela
está acreditando nisso. E se está acreditando é porque
está cercada de bons economistas. Deve saber." Achei
que estava tudo errado. Para mim, o Plano Coilor não era
jurídico, nem antijurídico. Era um plano louco, fora de
qualquer expectativa jurídica. Um plano que confisca to-
dos os ativos é um plano maluco. Não há texto constitu-
cional que impeça, porque é uma loucura tão grande que
um texto constitucional não pode prever isso.

01' - Ninguém se lembrou de prever isso...

OSCAR CORRÊA - Ninguém podia prever (I Lie hou\es-
SC um louco. De qualquer maneira o plano foi colocado
em prática, e o povo brasileiro é tão bom e queria tanto
se salvar que, durante um ano, agüentou calado. Quem C
que reclamava? Só foi a juízo reclamar uma mulher que
estava perdendo a casa porque não podia pagá-la, ou um
sujeito que estava doente, tinha que fazer uma opera(,.()
e estava com o dinheiro preso. Mas a grande maioria
99,99% da população - agüentou calada o confisco. S6
quando o pessoal viu que o menino era louco mesmo
que começou a reclamar, e o plano foi sendo posto abai-
xo. Mas o Colior tinha algumas boas idéias: abertura polí-
tica, abertura econômica... Tive com ele uns dois ou três
encontros em solenidades, e nos cumprimentávamos:
"Como vai, ministro?" "Como vai, presidente?" "O se-
nhor vai bem? Oscarzinho vai bem? Felicidades para o
senhor, ministro". "Felicidades para o senhor. Que o se-
nhor consiga ser um bom presidente!"

Senti profundamente quando houve o problema do Paulo
César Farias. Faltou ao Collor dizer uma palavra de
desautorização do PC Farias. Se ele fizesse isso, ficaria
na Presidência da República até o último dia. Faltou-lhe
a coragem de se desligar do companheiro de campanha.
Fie podia dizer ao Paulo César: "Vou jogar você na eu-
cicia, mas depois, como presidente cia República, tiro você



de Li. Agüenta a cadeia durante um tempo. Vou jogar tudo
em cima de você, depois resolvemos esse problema. Ago-
ra tenho é que salvar o meu, para salvar o nosso!"

A verdade é que, por mais que a gente torcesse a seu
favor, o Colior foi de bobagem em bobagem, até que a
ministra dele resolveu "cair na vida", fazer aquele livro
(lJC é uma das maiores indignidades que conheço na vida
pública brasileira. Como é que uma mLilher tem coragem
de publicar um livro daqueles e ainda encontra um escriba
para escrevê-lo? Aquilo é uma indignidade contra a Re-
pública e contra a mulher. E um negócio que não tem ex-
plicação. Aquela mulher estava louca. Fui a favor do
impeachment do ColIor, apenas achei qte não lhe deram a
defesa a que tinha direito.

O' 1' - O senhor então acha que ele poderia ter-se desem-
baraçado de seu tesoureiro de campanha, mandando-o para
a cadeia

OS( AR (X)RR1\ - Se o Colior dissesse o seguinte: 0
Sr. Paulo César Farias foi o chefe da minha campanha,
ele teve carta branca minha para fazer tudo, e eu aprovei
tudo o que ele fez. Esse homem, porém, traiu a minha
confiança. Esse homem furtou, roubou", o que aconte-
ceria? Todo mundo ia em cima do Paulo César, achando
que o pobre do Fernando ColIor não sabia o que ele esta-
va fazendo em seu nome. Não é justo que o candidato a
presidente da República fique controlando despesas, re-
cebimento de campanha, como vai pagar amanhã a conta
da Vox Populi, do Ibope, etc. Mas o CoIlor não fez isso.
FIe não deu, em nenhum momento, uma palavra contra o
Paulo César Farias. Embarcou em operações uruguaias e
em outras coisas que não posso analisar, porque adoto a
seguinte tese: só analiso a matéria e dou parecer sobre
ela vendo o processo. Se é ação penal ou ação cível, você
quer saber minha opinião? Traz o processo aqui, me con-
trata, e digo a você: "Tem razão, não tem razão; está cer-
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tu nISSO, estai errado nISSO " . Fntu), nio quero diver, ILIS,

ao que tudo indica, ele participou a 1 \am eu te de toda,,
aquelas falcatruas...

Apenas, achei que o proccsso de /mpf(/(//me)lr foi e\cCSsI-
vamente rápido para um processo dessa natureza. Na
minha opinião, o Collor deveria ter tido mais tempo para
fazer a sua defesa. Lembro-me de que o Supremo lhe
deu mais uns dias. Eu lhe teria dado mais uns dias ainda.
Em vez de ZO dias de prazo, lhe daria um mês, ouum
mês e meio ou dois meses de prazo. Acho que você não
tem o direito de sacrificar nenhum réu, menos ainda um
presidente da República. Eu disse isto numa conferência
no Tribunal de Contas da cidade de São Paulo, no dia em
que estava começando o irnpeachment. "Não estão dando
ao Sr. Fernando ColIor de Melo o devido processo le-
gal". Acho que tomaram do Coilor pelo menos 15 dias a
que ele tinha direito para trazer provas. Com  isso, não que-
ro anular o processo. Quero apenas dizer o seguinte: conde-
no o sujeito, mas quero condená-lo com toda a defesa.

A defesa do Collor, no momento em que se anunciou que
se ia passar à votação do impeachment, tinha que apresen-
tar a renúncia dele. Esperou começar a votação para re-
nunciar. Aí já não valia mais. Houve erros jurídicos da
defesa. Falta de experiência, ou melhor, excesso de po-
der. O ColIor estava convencido de que, como presiden-
te da República, era inatingível, era todo-poderoso. No
Brasil, o presidente da República é todo-poderoso. E
quando ele tem 44 anos fica mais todo-poderoso ainda.
Fica "todo-poderosíssimo". Aquela votação da Câmara
foi uma vergonha, não? "Voto pela minha filha, pela..."
Aquilo é um negócio de urna indignidade... demagogos
dando votação exclusivamente por motivo eleitoreiro. A
votação tinha que ser secreta, como foram todas as vota-
ções referentes aos deputados.

O'!' - Se fosse secreta, o senhor acha que ele seria Impe-
dl(-Io'
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OSCAR CORRLA - "Levava ferro" do mesmo jeito!
Apenas, não apareceria lá o Deputado Fulano de Tal para
lembrar: "A minha grande cidade, em favor de quem eu
dou a minha palavra e o meu sacrifício". 1isos7

01 - O senhor, votaria pela condenação do Col1or

OSCAR CORRÊA - Votaria, pelo que eu sei. Prevarica-
ção, enriquecimento ilícito, comprometimento da digni-
dade do cargo... Não era preciso mais nada: comprometi-
mento da dignidade do cargo. O presidente da República
é intocável moralmente. No momento em que faz uma
besteira, deve pagar caro. Se o ladrão de galinha paga
indo para a cadeia, o presidente da República tem que
pagar, no mínimo, perdendo o cargo e indo para a cadeia.
Acho que a pena do presidente tem que ser muito mais
grave, porque ele não é um ladrão de galinha. E um ho-
mem que tem a responsabilidade da Nação, que foi elei-
to para defender os interesses dos outros. No momento
em que é eleito para defender o interesse da Nação e
compromete esse 1 nrcresc, tem rie pagar tudo.

FIA Como o senhor analisa a participacão do Conreso
\acmna! nesse epiSódi()

OSCAR C()RRÊA - Aqnela hora foi unia hora de etuo-
ção generalizada, em que todo mundo estava querendo
tirar proveito. O pessoal na rua, o Colior cometendo erro
em cima de erro, como aquela convocação do "verde e
amarelo", que deu no "preto"... ele provocou. Foi inábil,
OLI melhor, quis ser todo-poderoso, quando já não era mais.
Lntão, acabou sendo o algoz de si próprio. O Congresso
agiu politicamente, como tinha que agir. O julgamento
do Congresso não é jurídico, é político. Como tal, é para
derrotar o adversário, tirá-lo do cargo. O impeachrnent não
é julgamento jurídico. Você não pode exigir que o Con-
gresso faça julgamento jurídico. Mesmo o Senado, qiian-
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do julga sob a presidência do presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, é órgão político. Você não pode exigir que
o senador vá lá verificar se o texto constitucional tem
que ser interpretado dessa ou daquela maneira. O presi-
dente do Supremo o preside para assegurar o cumprimento
da formalidade legal, não para se manifestar contra o
mérito ou contra o formalismo. O presidente está lá para
exigir que o processo legal estabelecido pelo /m/»w/lmeH/
seja eu m pri do rei igiosamen tC.

HA - A posteriori, quando o procurador entrou com o r 1.-
dido para julgar o processo, o Supremo alegou que este
tinha uma série de incorreções...

OSCAR CORRÊA - Eu não posso dizer, porqLIC nõo es-
tava lá, mas se o Supremo julgou que o processo estava
cheio de incorreções é porque devia estai mesmo. O Si,-
premo não pode querer fazer justiça ou fazer política por-
que a Nação condenou. Ele não é obrigado a condenar.
O Supremo julga de acordo com a lei, com a Constitui-
ção. O Congresso julga de acordo com a conveniência
política. Você não pode misturar o julgamento do Supre-
mo, que é jurídico, baseado em fatos, provas e
contraprovas, com o julgamento do Congresso, que d
baseado cm ciicintncias, con\eniências, impressões e
C i)OÇ005...

HA - Mesmo o Supremo se dividiu, nõo

OSCAR CORRÊA - É natural. Não sei como votaria. Sc
fosse presidente do Supremo, não admitiria a transmissão
da sessão. Sessão do Supremo não se transmite. Transmi-
te-se resultado, mesmo porque o pessoal que assiste à

sessão não entende nada. O que adianta o ministro ficar
falando uma, duas, três horas? O brasileiro não entende
conversa de novela de televisão, quanto mais conversa
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de ministro do Supremo Tribunal! Aquilo é de uma incon-
veniência sem lar.

HA - Qual o significado do iinpeac/lme/lt do presidente da
República para o País?

OSCAR CORRÊA - Acho que,tanto no plano nacional
como no internacional, foi da maior importância. Ficou
demonstrado que o Brasil é um país tão sério, tão madu-
o, que decreta o impeachment de um presidente da Repú-

blica, tira-o do poder sem nenhuma violência. Sem matar
ninguém, sem precisar tomar uma faca de qualquer sujei-
to. Coisa que nos Estados Unidos teria dado pelo menos
500 mil mortes, na Alemanha teria provocado 50 mil pri-
sões, e na França, 4 mil passeatas... Acho que foi uma
demonstração internacional da nossa maturidade. Tira-se
um presidente e coloca-se um vice-presidente, obedeci-
do o devido processo legal de Jmpeochment, constitucio-
nal. O Brasil subiu no conceito internacional naquele dia.

FIA - Como o senhor analisa a CPI do Orçamento, reali-
zada logo depois. em 1994?

OSCAR CORRÊA - O Orçamento, toda a vida, foi vota-
do na base de conveniências e entendimentos políticos.
No meu tempo, votava-se assim: apresentávamos as emen-
das que achávamos convenientes e depois combináva-
mos com o relator, de acordo com as verbas disponíveis,
quais eram as que queríamos que fossem aprovadas. Eu
apresentava, por exemplo, dez emendas. O relator me
dizia: "Oscar, só dá para aprovar emenda que importe em
despesa de dois mil cruzeiros". "Ah, então escolhe essa
que propõe a realização de obras no Rio São João, em
Itaúna, ou essa que propõe a construção de uma ponte
sobre o Rio Jequitinhonha, em Almenara". Mas tudo era
feito com a maior tra11c1üilidade. Nunca alguém falou que
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isso importasse em dinheiro, favor, nada! Você votava de
acordo com a conveniência nacional e com o que os com-
panheiros pediam. "Ah, Oscar, bota para mim aquela
emenda..." "Vou ver o que posso fazer". Tudo feito na
base da mais absoluta camaradagem, dentro das condi-
ções gerais do Orçamento.

O Manuel Novais, por exemplo, era "dono" do São Fran-
cisco, mas era dono por quê? Porque ele doava as verbas
para a região do São Francisco, para a área dele, fazia as
obras. Mas não havia corrupção, imoralidade,
favorecimento. Ele era o favorecido porque era o relator.
Ele é que apresentava, passava e aprovava a emenda.
Mas nunca houve corrupção, envolvendo empreiteiras,
por exemplo. Isso nunca passou pela cabeça de ninguém,
até 1967, enquanto estive na Câmara. Depois, pelo que
vi nos jornais, o negócio passou a ser uma verdadeira tro-
ca ou venda de favores. O sujeito botava a verba para sair
para a empreiteira tal, que iria dar 1 ()W para ele fazer sua
cam panha.

11A - Qual o significado da CPI do Orçamento para o
País?

OSCAR CORRÊA - Foi apontar muitas falhas. Ainda que
não tenham sido corrigidas todas, algumas já o foram.
De qualquer maneira, acho que dá para aprender mui-
Lis coisas.

1 IA - O senhor poderia fazer um paralelo entre a atUaçao
do Congresso no /mjxa(!lme/// do Coilor e na (TI do Or-
çamento?

OSCAR (X)RRL\ - Acho que a vida pública brasileira
tinha caminhado de tal maneira para a corrupção que aqui-
lo fez parte de um processo de depuração. Começou com
o Collor, e a Câmara sentiu que não adiantava tirar ape-
nas o Colior. Então, começou a depuração na Comissão
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do Orçamento. Parece que as coisas agora estão bem
melhores. E claro que na Comissão do Orçamento houve
abuso de toda ordem, houve deputados que dela se pre-
\alecerarn para ganhar dinheiro. Por outro lado, outros
usaram a CPI para fazer "cartaz", para vingança. 1-louve
muita injúria, muita difamação, muito abuso.

FIA () senhor acha (IL1C essa depLiração também che-
ga ao Judiciário?

OSCAR CORRÊA - Não. O problema do judiciário não
é de depuração, é completamente diferente. Temos que
conversar mais lentamente sobre esse problema. O judi-
ciário é um poder que, evidentemente, tem mazelas, a
pior das quais é a morosidade, aliada, às vezes, à incom-
petência do juiz. Essa incompetência e essa morosidade
são favorecidas pela falta de instrumentos. O grande pro-
blema do judiciário brasileiro é a incapacidade em que se
encontram o Poder Executivo e o Poder Legislativo de
darem ao Judiciário os meios de atuar. Em qualquer vara
federal a que você for hoje, em qualquer Estado do País,
você tem um juiz com pelo menos 10 mil processos.
Qual é o juiz que pode despachar, sumariar, sentenciar
10 mil processos? Nenhum. Costumo dizer que só o
Divino Espírito Santo, assessorado por Santo Ivo, jue
era advogado.

m juiz recebe, todo dia, 100, 200 feitos. Chega o pn-
meiro processo, ele diz: "junte-se. Conclusos". Chega o
segundo: "junte-se. Conclusos". Chega o terceiro: "Jun-
te-se. Conclusos". Enquanto ele faz isso, adianta a audi-
ência que tem hoje, na qual tem de ouvir cinco testem u-
nhas. Aí a parte quer mais cinco. Ele é obrigado a ouvir
mais cinco. Tem que tomar a audiência à máquina, as
vezes à mão. Na Bahia, no meu tempo de Supremo, ain-
da havia audiências escritas com caneta-tinteiro. A tinta
passava de um lado para o outro do papel, não dava para
você ler o otie estava escrito.
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O'I' - Era o amanuense que escrevia, não?

OSCAR CORRL-\ - Era o amanuense mesmo que es-
crevia, numa folha de papel almaço. O que o juiz faz? Ele
acaba sendo levado à loucura ou à morosidade. Quando
um sujeito lhe faz uma petição qualquer, sua tendência ?
dizer: "Defiro". Por quê? Porque ele vai ganhar mais um,
dois, três, cinco, dez dias. Uma demanda que normalmente
podia ser decidida em um, dois, três meses acaba levan-
do um, dois, três anos. Não sá no Bra,il (l UC ss) acon-
tece, é no mundo inteiro.

Alia-se a isso que temos ti tu tOCeSSO penal e u o r( )cc 5-

so civil que têm recurso para todo gosto. Qualquer advo-
gado medianamente inteligente consegue manter um pro-
cesso em andamento durante o tempo que ele quiser, con-
tando exatamente com as deficiências, as dificuldades.
Por exemplo: todos os despachos da justiça Federal do
Rio de janeiro têm que ser enviados para Brasília para
saírem publicados no Diário Oficial da União. E crívcl
isso? A corrupção no judiciário é minima minimorum. Em
geral, 99,99% dos juízes não são corruptos. m ou outro
nomeia um pente.

1-IA - O senhor falou anteriormente que, quando exer-
ceu a militância como advogado, encontroti um jtiit

corr ti l

OSCAR (ORRFI,\ -- \'ou lhe contar o caso. (omecei a
advogar com o Dr. Godói Gonçalves. Ele tinha urna briga
COM um juiz do interior. Como não podia ir lá, me manda-
va no lugar dele. Uma vez, tive uma grande discussão
com o advogado contrário, que era o Caio Monteiro de
Barros. Eu ainda era novo, com uns 30 anos. Foi um bom
debate, porque ele dizia uns desaforos de lá e eu dizia os
de cá. O certo é que a demanda correu. O juiz era velho,
de família tradicional, homem de bem, mas valetudinário:
já não estava cru condições de trabalhar. Em síntese, era
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Luz porque tinha que manter a família e porque o tribunal
não tinha se lembrado de aposentá-lo ainda. Quando saiu
a sentença, vi que ela tinha dez páginas. Eu sabia que ele
não estava em condições de escrever duas páginas. Pedi
a um secretário da empresa que eu defendia que acom-
panhasse o advogado para saber aonde ele ia. Ele Seguiu
o advogado, e então soubemos que a sentença ia ter dei,
páginas e ia ser datilografada. Ele viu quando o advoga-
do entrou num serviço de datilografia, entregou o origi-
nal e saiu. No dia seguinte, ele viu que o advogado vol-
tou lá; então, deu uma gorjeta à datilógrafa, que lhe deu
uma cópia do original da sentença e uma cópia do texto
datilografado. O advogado tinha feito a sentença para o
iiiiz. Então, foi muito simples o caso. Nós procuramos um
advogado, nosso amigo, demos a ele a cópia do original e
a cópia da sentença datilografada. E dissemos a ele: "Voci
diga ao Fulano de Tal o seguinte: ele deu a sentença,
tudo bem. Não queremos que ele morra de fome, nem
(l UCtO5 processá-lo. Ele já é valetudinário, coitado, esrí
no fim da vida e está sustentando com dificuldade a famí-
lia, que eu conheço, que é gente de bem. Sei que é um
homem de bem, mas é um fraco. Queremos apenas que
ele nos dê uma caução, com efeito suspensivo, para po-
dermos recorrer sem que os bens sejam entregues à P"-
te contrária. Para não haver dificuldade, damos corno fia-
dor o Banco da Lavoura. Ele nos dá uma caução, nós re-
corremos para o tribunal. Se ganharmos, tudo bem: se
perdermos, ele não terá nada'.

01'	O senhor queria tirar da insr?ncIa de julgamento
dele e jogar para uma instância superou.

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Ele, coitado, chorou...

01' - O advogado levou o papel para ele?

OSCAR CORRÊA - Levou e disse: "Eles não querem
lhe fazer mal nenhum. Isso vai ficar entre nós". Ninguém
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sOLibe disso nem saberá nunca o nome desse JLiii., que era
de uma família tradicional de Minas Gerais. Ele imedia-
tamente deu a caução, o Banco da Lavoura entrou como
fiador, ganhamos no tribunal. Pedra em cima! Esse foi o
único juiz corrupto que conheci.

Quando recorremos da sentença, pedimos ci ue fosse dado
efeito suspensivo na sua aplicação e não apenas
devolutivo, para que o tribunal julgasse antes que fossa
dada aplicação à sentença, porque era um caso de seqües-
tro de bens. Se o juiz desse o seqüestro de bens, o preju-
ízo seria enorme, porque os bens iriam imediatamente
para a parte contrária. Então, ele suspendeu o seqüestro,
tendo em vista a garantia dada pelo Banco da Lavoura, a
caução, que era razoável. Recorremos para o tribunal e
ganhamos. Não se falou mais nisso. Tempos depois, ele se
aposentou e logo depois morreu.

O1' - O senhor disse que ele chorou (111-,111d0 soube (Iria a
trama tinha sido descoberta...

OSCAR CORRÊA - Chorou muito, coitado. 'lenho dá
dele. Eu o respeito. O advogado ilaqueou a boa fé dele,
um homem fraco. O advogado era poderoso. Então, ele
se entregou. Agora, juiz errar é muito comum. O juiz tor-
cer, falsear um pouco, isso tudo é da natureza humana.

O problema do Judiciário não é corrupção. É lentidão,
devido a várias coisas. Primeiro, ausência de organização
judiciária competente. Veja, por exemplo, o caso do Rio
de Janeiro. Existe aqui um belo fórum, onde, todo dia,
andam 5 mil pessoas para baixo e para cima, para resol\ ar
uma demanda. O sujeito chega a uma vara de família, por
causa de uma adoção, de uma ação de alimentos, de um
desquite, e entra numa fila de 50 pessoas para falar com o
uiz. Não há juiz que agüente! Em vez de um único fóruin,
poderíamos ter dez fóruns descentralizados, para o
soai não ter cicie sair de onde está e para a s entença ser
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dada no próprio local em que ocorreu o caso. Então, terí-
amos um serviço judiciário descentralizado, que atende-
ria ao povo, com um processo simplificado, pelo menos
cru demandas. Por exemplo: se é uma demanda de
família, você elimina processo. Faz a audiência de conci-
liação. Não há conciliação? O juiz decide. Só há um re-
curso: para o Tribunal de Justiça. Ponto final. Hoje, não.
Hoje há o agravo, o agravo regimental, a apelação, os
embargos de declaração, os embargos de infringência, o
recurso especial, o recurso extraordinário, os embargos
de divergência...

VIA - Tudo isso não faz com que haja pedidos como "eu
te dou tanto, se você fizer com (111C  meu processo ande
rápido?"

OSCAR (X)RRF,\ - Sim. Isso pi-mocau corrupção, mas
iiao por parte do j tiiz.

1 l.-\ - Na tranutação?

OSCAR CORRÊA - Mais na tramitação. Por que deixei
de ir ao fórum do Rio de Janeiro? Porque estive lá com
meu sobrinho, que era advogado militante, filho do meu
irmão José Dias Corrêa Sobrinho, e um oficial de justiça
lhe disse: "Paulinho, aquele processo seu está pronto, viu
As custas são Cr$ 50, e a minha parte é Cr$ 150." Falei:
"Não dá, Paulinho. Como você vai cobrar do cliente
se está escrito nos autos que as custas são Cr$ 50 e
ocê dá mais Cr$ 15W Não da para você entrar mim

negócio desses".

Tive aqui um caso doloroso. Iàra um caso importante, em
(jUC só havia o recurso de embargos para o próprio juiz.
1 lavia muito interesse jurídico, mas era uma demanda l)e-
(liena. Um auxiliar meu foi ao cartório, e alguém de lã
lhe disse o seguinte: "Se vocês derem Cr$ 1.000, eu ga-
auto a sentença do juiz flOS embargos". 0 quc aconte-

9 () 9



ceu nesse caso? O juiz deve ter dado a sentença ao escri-
vau para ele bater....

O'I' - Ele já conhecia a sentença...

OSCAR CORRÊA - Ele já conhecia a sentença e falou:
"Vou pegar os Cr$ 1.000." E isso. O pobre do juiz fl()
tem nada com isso. Há casos em que o juiz está em seu
gabinete, e vêm lhe dizer: "Doutor, despacha para mim
esse negócio. Está aí um sujeito chorando, a mulher dele
está em dificuldades..." Quem diz isso já recebeu R$ 100
lá fora, mas o juiz não está sabendo. Ele diz: "Olha, são
R$ 100; R$ 50 eu vou dar para o juiz..." As vezes, o des-
graçado tem coragem de falar isso. Para todos os efeitos,
o juiz levou R$ 50. E claro que isso tem como consequ-
ência a corrupção do sistema, mas quero dizer que OS

juízes, em geral, são honestos.

1 lá alguns despreparados. Outros, muito cônscios, da sua
importância, não querem atender as partes. Há juiz de
primeiro grau com quem você tem dificuldade de falar.
Coisa que nunca acontece no Supremo Tribunal, no
você fala com qualquer ministro. Eu tive que brigar, há
algum tempo, porque um juiz disse que não recebia ad-
vogado. Eu disse: "Não recebe advogado?" "Não se-
nhor!" "Recebe agora!" E entrei na marra! "Eu sou ad-
vogado da parte, está correndo o prazo, e o senhor está
com os autos". "Ah, mas eu preciso..." "O senhor precisa
dos autos? Devolva-me o prazo! Dê-me o prazo em do-
bro, então". Mas não é todo advogado que está disposto
a brigar com o juiz.

NA - Se ele se indisptisci cem o iiiii, clepok pole fico
com receio da sentem

OSCAR CORRÊA -
tença contra, mas ganHei no tribiliLil. Pot que, as \ e/es, J
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justiça vai mal e não acontece nada? Porque o advogado
não quer brigar com o juiz. Tive um caso aqui que foi
gozadíssimo. Fui procurado por uma parte, que há um
ano estava entrando com petições, e o juiz despachava
todas assim: "Junte-se. Conclusos". Então, fui ao
corregedor de justiça e lhe disse: "Não quero mais 'jun-
te-se. Conclusos'. Quero sentença. A favor ou contra". O
corregedor imediatamente mandou uma carta para ele:
"Acabo de receber reclamação da parte tal dizendo que
há um ano está apresentando petições e V Exa. decide
assim: 'junte-se. Conclusos' ". Ele disse: "Quando che-
gou a petição de V Exa., havia acabado de proferir a sen-
tença do caso". /nsos/ No Supremo, era sempre assim.
Eu recebia uma reclamação dessas e a mandava para o
juiz, e, invariavelmente, ele respondia: "Quando chegou
a reclamação encaminhada por V. Exa., eu havia acabado
de dar a sentença no caso assim, assim..." Em geral, eles
davam a sentença contra. O que não era possível era ficar
sentado em cima do processo durante um ano. O advoga-
do não quer isso.

Eu me lembro do caso de um louco que encontrei no
Ministério da justiça. EU dava audiência lá a todo mundo
que me pedia. E havia um sujeito que estava metido nu-
mas complicações. Não sei se era no Paraná ou no Rio
Grande do Sul. Sei que ele tinha brigado com o tribunal
local e estava com ações em cima de todos os
descinbaigadorc. [ra urna loucura gcial!

()T - Não era o Governador Recjuião

OSCAR CORRÊA - Não. Era uma outra parte. Era um
louco que não era governador. /risos] Um dia, ele me
pediu uma audiência. Eu não ia poder dar audiência, mas
ele insistiu: "Ah! eu vim cá por isso..." Depois de anunci-
ar a audiência, quando me deram o nome do sujeito é que
verifiquei que ele era louco. Não deveria tê-lo recebido.
() certo é que ele chegou, sentou. Estávamos só ele e
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eu. Ele disse: " FLI vim cá para reclamar contra o juiz
Fulano de Tal". Eu disse: "O senhor está enganado. O
Ministério da justiça não tem nenhuma ação contra juiz_
nem contra tribunal. Eu sou membro do Poder Executi-
vo, e eles são membros do Poder Judiciário. O que tenho
é um entendimento com eles para a solução de seus pro-
blemas administrativos". "Quer dizer então que... é por-
que ele é um juiz safado". Eu disse: "Se ele é um juiz
safado, o senhor não deve pedir opinião, mas recorrer ao
corregedor..." "Ah, mas o corregedor também é safado".
Falei: "O senhor recorra lm o tribunal''. "O tribunal tam-
bém é safado".

HA - Estava difícil, não?

OSCAR CORRÊA - Pensei: agora é que vai ser o "pega
para capar". Falei: "Então o senhor faz o seguinte: recor-
re para o Supremo Tribunal Federal." Pensei: se ele dis-
ser que o Supremo é safado, meto a mão na cara dele.
['os] Ele falou: "Eu já vi que não adianta nada falar
com o senhor". "Não adianta nada. O senhor bateu na
porta errada. O senhor tem que ir para o Judiciário. E lí
que tem que cuidar da sua causa. Escolha um bom affi o-
gado, defenda-se, use dos seus direitos. Se o senhor tem
direito, acaba ganhando. Pode demorar. Ainda que o se-
nhor esteja sendo vítima de injustiça, como diz, acabai-,i
ganhando". Na hora em que acabei de falar, eu ouvi aquele
barulhinho de fita gravando. Falei: "O senhor gravou Li

conversa". "Gravei". "Sem a minha autorização". "Foi".
"Me dá a fita". "Não dou". "Me dá a fita, agora!" E e
meteu a mão no bolso, tirou a fita... Pensei: ele vai dizer
lá fora que tomei a fita dele porque tem coisas que nio
podia publicar. Depois que ele me entregou a fita, lhe
disse: "Agora, tome a fita e publique se o senhor for ho-
mem! E ponha-se daqui para fora, antes que eu o faça! O
senhor é indigno de entrar em meu gabinete". Ele pegou
a fita, foi embora e, pelo que sei, até hoje não publicou.
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OT - O senhor brigou fisicamente com alguém na vida
política? O senhor não tem, propriamente, a aparência de
um lutador de boxe...

OSCAR CORRÊA - Tive duas brigas por motivo políti-
co e urna por motivo pessoal, em banco, que já contei.

1 IA - O senhor poderia fazer Lima análise do governo do
Presidente Itamar Franco,

OSCAR CORRÊA - É muito difícil. O Itamar começou
um governo incerto, com aquelas manias e idiossincrasias
dele, e acabou fazendo um bom governo, criando o Plano
Real, ao qual, afinal de contas, bem ou mal, foi ele quem
deu sustentação. Chamou o Fernando Henrique, que con-
solidou o plano. Ajudou a eleger o Fernando Henrique.
Saiu como estadista, muto merecidamente. Acho que foi
um governo que começou inexpressivo, para não dizer
mal, e terminou muito bem.

liA - Que perfil o senhor faria de Itamar Franco.,

OSCAR CORRÊA - Ah, é muito difícil fazer. ELI o co-
nheço muito pouco. Ele, toda a vida, foi muito cordial
comigo, mas nunca tive com ele um contato que durasse
mais de 15 minutos. Nunca tive urna conversa com ele
para poder dizer que o conheço.

1 IA - A eleição para o governo de \linas cm 1990 foi
disputada por Hélio Garcia, Pimenta da Veiga...

OSCAR CORRÊA - Era melhor não falar nesse assLinto.

lélio Costa, Ronan ' l 'ito, Fernando Cabra! e Os-
car Dias Corrêa júnior. Como o senhor viu a intenção de
ei.i filho de candidatar-se ao governo de \ 1 mas?
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OSCAR CORRÊA - Quando o Oscar júnior mc comuni-
cou que queria ser candidato a governador, eu lhe disse:
"Meu filho, você sabe que tem 99% de chance de não
ser eleito". Ele disse: "Papai, não posso mais ser candi-
dato a deputado federal. Não agüento mais a Câmara. O
clima na Câmara está irrespirável". Ele já previa que esse
clima iria explodir. Então, eu lhe disse: "Muito bem, meu
filho, se você quer ser candidato, procure disputar no seu
partido". Achei que os partidos políticos eram como no
meu tempo. No momento em que um partido lança um
candidato, os homens do partido o apóiam e o levam à
vitória ou à derrota, mas com dignidade. Então, fui para a
convenção, que foi linda. Ele ganhou a convenção da
maneira mais limpa, derrotando o Alysson Paulinc111414.
Esperei que, a partir daí, o PFL o apoiasse, mas começa-
ram todas as traições. Todos foram traindo o Oscar Júnior,
UM por um. A começar do Sr. Aureliano Chaves, que,
numa entrevista 24 horas depois, disse que não participa-
va mais do partido. Quando o Aureliano foi candidato,
em 1989, o Oscarzinho se sacrificou, fez campanha em
Minas, foi aos comícios, subiu nos palanques... No mo-
mento em que o Aureliano estava com 2%, o Oscarzinho
estava no palanque defendendo-o... No momento em que
o Oscarzinho é lançado candidato, o Aureliano e o José
Monteiro de Castro, que era meu amigo, os dois saem do
partido nessa hora? E eu tinha procurado o Aureliano para
conversar a respeito do Oscarzinho. Falei que, se ele não
pudesse apoiar... Ele disse: "Não, eu não vou participar
da campanha. \ ão vou apoiar, mas também não vou..."

IR - Ele apoiava o Alysson Paulinelli?

OSCAR CORRÊA - Ele não apoiava ninguém. O
Aureliano não apóia ninguém. Ele apóia o Aureliano Cha-
ves! Então, começaram as traições, de toda ordem. O
Oscarzinho começou a campanha sozinho, eu e meia dú-
zia de amigos ajudando-o. O partido foi saindo, foram
deixando, aderindo ao Hélio Garcia, que podia pagar a
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eles a moeda da traição. O Estado de Minas só publicava o
SCLI nome no dia em que ele tinha a coluna paga. Foi tudo
pago a dinheiro, i vista.

()'[ - Para sair o quê?

OSCAR CORRÊA - Para sair o noticiário de campanha
(Inc Oscar Júnior mandava. Só saía notícia assim: "Oscar
Corrêa júnior foi ontem a Itaúna. Oscar Corrêa júnior
este\'e aniconten-i cm Guaratinguetá..."

ll\ - l'ora ISSO...

OSCAR CORRÊA - Saía Só matéria paga! Só! O
Oscarzinho pagou a despesa toda. 'Ièvc que fazer os pro-
gramas de televisão, caríssimos, inclusive pagando para o
Alvsson Paulinelli, que depois também lhe deu um calo-
te. O Oscarzinho não diz nada, estou dizendo isso sem
sua autorização. Nunca abriu a boca para dizer urna pala-
vra contra qualquer companheiro. Nunca fez acusação a
nenhum deles. Quem está fazendo sou eu, que não te-
nho nenhuma responsabilidade com esses traidores! Es-
tou dizendo para todos! Pode botar isso. Isso vai ficar!
lntão, ele agüentou a campanha. Nunca vi ninguém tão
determinado, tão obstinado, tão firme, tão seguro, tão leal,
tão digno! Nunca reclamou de ninguém, fez e perdeu a
campanha com o esforço dele, abandonado por todo mun-
do, a não ser meia dúzia de companheiros: Emílio Galo4.
Nílton \7eloso, Orlando Vaz... Mas a organização partidá-
ria aderiu, vendeu-se ao Hélio Garcia.

O' 1'	E o 1 lélio Costa nesse processo:

OSCAR (:0k R L\ - Hélio (:ostl era um outro candi-
dato, que estava ali por sua própria con ta. >aO teflhO
nada contra ele.
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OT - Quem exerceu esse poder de traçio sobre o 1)1:1

OSCAR CORRÊA - Foi o Hélio Garcia.	o tenho nidi
com os outros candidatos. Cada um age como quer.

OT - O P FT saiu todo para a candidatura do Hélio
Garcia...

OSCAR CORRA - \o\enta e nove por cento da che
-fia do PFL, a não ser no interior, onde alguns chefes se

mantiveram leais ao Oscar Júnior. Ele chegou até a ga-
nhar algumas eleições municipais, porque alguns chefes
do PFL do interior foram dignos e agiram bem. Teve
muito boa recepção no interior. Perdeu por força dos ou-
tros e do dinheiro dos outros. Por exemplo: ele pagou a
campanha do Alysson Paulinelli4u, e este só o reembol-
sou em parte. Não pagou o restante. Acho que até ontem
não tinha pago. Pode ser que pague agora, depois que
sair publicado este depoimento. Ele vendeu a fazenda,
podia ter aproveitado a oportunidade para pagar. Estou
dizendo isso para todo mundo ficar sabendo.

1-IA E sua participaçio na campanha?

OSCAR CORRÊA - Minha participação foi fazer o que
ele mandou. Não tomei uma providência. Então, encer-
rou a campanha, montou um escritório de advocacia. Tem
muito boa embocad ora, graças a Deus. Começou a advo-
gar bem.

FIA - l'le também saiu da vida pública, da política parti-
diria?

OSCAR CORRÊA - Não sei até quando. \cê nunca',abe
até quando alguém deixa a vida pública. A atração é mui-
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to grande. Fsse é um assunto em que não entro. Fie tem
sua própria experiência. E muito mais competente para a
vida pública e tem muito mais capacidade de conversar
do que eu. Ele é bom articulador, bom administrador. Se
ele quiser, tem categoria para ser um bom homem públi-
co. Apenas teve a infelicidade de ser cercado por uma
cambada.

1-IA - O senhor poderia fazer urna análise mais detalhada
sobre o ex-Governador Hélio Garcia?

OSCAR CORRÊA - Na primeira vez cm que o Hélio
Garcia entrou para o governo, começou um clima de
corrupção em Minas Gerais que nunca tinha havido an-
tes, instalado por ele, juntamente com o Sr. José Geraldo
Ribeiro 4 °, que depois foi premiado na Comissão do Or-
çamento. O José Geraldo Ribeiro foi o primeiro secretá-
rio para Assuntos Especiais. Foi aí que ele teve a sua
experiência inicial de assuntos especiais. E deu-se muito
Nem! /,vosJ Acabou cassado. Portanto, o Hélio Garcia
começou a corrupção em Minas Gerais. O Hélio foi "me-
nino da UDN", criado pela UDN, criado pelo Magalhães,
politicamente, depois deu no que deu. Não sei o que ele
está fazendo agora. Ele estabeleceu em Minas Gerais o
clima da corrupção. Foi: Hélio - Nílton - Hélio. Não sei
o que o Eduardo Azeredo está fazendo agora para ir
fim a isso. Fácil não está não!

1-IA - O senhor destacou que Minas, num certo momen-
to, deixou de ter condições de dar 1 ição de moral para a
Nação...

O.CAR CORRL\ Fxatamente por isso.

HA - Disse que a voz de Minas passou a não valer mais
nada. Não ficou claro se essa fase se iniciou com o gover-
no Francclino Pereira ou depois dele...
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OSCAR CORRÊA - Foi com o governo do Francelino,
(IU C era um fraco. Era não, é.

HA - Depois foi Eincredo e depois O H él i o , iO

OSCAR CORRÊA - Primeiro, entrou o Aureliano, que
incompetente. Depois o Francelino, que é um fraco. 1-
dos eles viveram do resto do governo do Rondon, que foi
um grande governo, das obras que o Rondon tinha come-
çado. O Tancredo não gostava de administração. O
Chichico Cambraia dizia que, quando alguém começava
a conversar sobre administração com Tancredo, ele co-
meçava a enrolar a gravata, vindo até mesmo a mordê-la.
Na hora em que você falava em política, ele imediata-
mente se animava. /nisosJ O Sanico, de Alfenas, também
dizia isso. Foram os dois chefes que ele botou lá para
cuidar de política: um do PSD e outro da UDN. Muito
espertamente. Saiu o Tancredo, e entrou o Hélio. Nesse
momento, Minas caiu. Em seguida veio o Nílton Cardo-
so. Agravou ainda mais a fama. Como Minas vai falar nos
Conselhos da República?

EIA	O senhor falou da minelrice do Nílton Cardoso,
diferente da mineiridade. Que diferença o senhor faz?

OSCAR CORRÊA - Mineirice é safadeza. Mineiridade
é o senso do mineiro, da ordem e da dignidade do minei-
ro, da importância de Minas Gerais. Mineirice é a mesma
coisa que mineirismo. E esperteza, sabedoria, safadeza e
malícia de mineiro! Não estou dizendo que é a esperteza
inteligente. A mineiridade admite o espírito, a inteligên-
cia, o golpe bem dado, perfeito, estabelecido direitinho,
com toda ética. Agora, mineirícc não, é só esperteza.

01'— Voltando à questão do .1 udiciário. da descentralização
da justiça, da simplificação do processo, etc.: quem, no
Judiciário, resiste a essa simplificação?



OSCAR CORRÊA - Não é o Judiciário que resiste. É o
Executivo e o Legislativo. O problema é que, para se
fazer isso, precisa-se de dinheiro. O Judiciário tem uma
das menores verbas da República. Todo o orçamento do
Poder judiciário nacional é menor do que o orçamento
do Poder Legislativo da União. Em vez de ter 0,3% ou
1 % do Orçamento, o Poder judiciário poderia ter 4% ou
5%. Em vez de termos 5 mil varas no Brasil, poderíamos
ter 20 mil. Teria que haver concurso para juiz. Como esse
concurso não é fácil, tudo isso levaria algum tempo. Es-
colas de magistratura estão surgindo agora. Essas escolas
poderiam ser aproveitadas no aperfeiçoamento de juízes.
Então, você iria descentralizando o sistema, aumentando
o número de varas e diminuindo o número de processos
para cada juiz.

Além do fórum na Avenida Antônio Carlos, haveria um
em Andaraí, outro em Copacabana... Nas grandes cida-
des, como o Rio de Janeiro, você não pode admitir que
um sujeito, para entrar com uma ação de despejo, tenha
de sair de onde está, em Andaraf, por exemplo, para vir
para a Avenida Antônio Carlos. O advogado dele tem que
vir para cá e por isso cobra mais caro. O oficial de justiça,
para fazer a intimação, tem que cobrar muito mais caro.
Ele, para vir cá, perde dois dias. Se não encontra o juiz,
ou se o fórum está cheio, tem de voltar no dia seguinte.
Um síntese, faltam condições materiais. Então, a primei-
ra coisa que precisaria ser feita seria um acordo entre o
Legislativo e o Executivo que visasse a dar verbas para a
ampliação do Poder judiciário.

É claro que o Poder judiciário faz bobagem. Por exem-
pio, ele fez um prédio como o do Superior Tribunal de
Justiça que não precisava ter sido feito agora, nem ser
daquele tamanho. Podia ter sido a metade, e ainda dava
para funcionar bem uns 50 anos. E não precisava ser tão
luxuoso. Mas aí a responsabilidade não é só do Judiciário.
E porque, quando se vai fazer alguma coisa em Brasília,
há uma figura genial, chamada Oscar Niemeyer, que se
sacrifica pela República, fazendo todos os projetos, tem-
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SC que seguir o projeto dele. Então, o que acontece? Ele
faz um projeto daqueles, e o administrador fica na dúvi-
da. Se ele não obedece, cria logo urna complicação. Eu
achava que o Niemeyer fazia de graça. E tudo pago, e
muito bem pago. Não se faz nada lá sem que o formato
seja traçado pelo Oscar Niemeyer.

Acho que o judiciário está mal. Veja o Supremo Tribunal.
Olhe a diferença! Por isso é que, quando falo em Supre-
mo, falo de boca cheia. O Supremo tem 11 ministros. Está
no mesmo prédio, que vai ter que ser aumentado. Eles já
estão reclamando. já não cabem mais os processos. En-
quanto isso, o Superior Tribunal de Justiça faz um prédio
daqueles... Não precisava fazer tão grande e tão suntuo-
so, com tanto espaço aberto, como o Niemeycr exige. Se
não tiver 500 metros de mármore branco ou bege que dê
para jogar futebol, onde se possa deslizar... Aquele negó-
cio é para você andar de patim. Brasília é uma cidade
infeliz porque está entregue a esses gênios. Não pode
fazer nada sem que o gênio aprove, e, de preferência,
tudo é feito debaixo da terra. Além do mais, ainda tem
que ter ar condicionado, luz indireta... Então, o grande
problema é este: o judiciário não tem verbas. As vezes,
gasta mal, aplica mal.

A verdade é que se precisava dar meios à .Justiça para
estimular a formação de pessoal qualificado. Há muito
advogado que pode ser bom juiz. Seria preciso criar esco-
la de magistratura e dar mais estímulo à magistratura. Hoje
a magistratura recebe razoavelmente bem. A não ser em
alguns Estados, onde os desembargadores costumam aper-
rar o governador, que precisa deles para julgamentos.
E ntão, eles aumentam os salários indiretos, ou seja, es-
sas... nomeações extras. Não estou dizendo que o judici-
ário é santo, mas é o menos corrompido dos Poderes. Ali-
ás, ele não tem como se corromper. Ele lida com pouca
verba. E uma verba em duodécimos, para pagar o pesso-
a]. Não há concorrência. O judiciário faz concorrência para
1ê? Só para comprar papel, fazer autos. Por que querem

o controle do judiciário?
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HA - O controle externo do judiciário...

OSCAR CORRÊA - Porque esses sujeitos não se con-
formam em perder demanda. Quando a pretensão dos pe-
troleiros não é acolhida pelo Tribunal Superior do Traba-
lho, o que eles querem fazer? Fechar o Tribunal! Se o
Tribunal decide a favor deles, passa a ser o melhor tribu-
nal do mundo! O controle externo que eles querem não é
o controle administrativo, que já existe. Não há nenhum
aro de um tribunal que não seja submetido ao Tribunal de
Contas do Estado ou ao Tribunal de Contas da Repúbli-
ca. Meu pedido de aposentadoria flO Supremo Tribunal
Federal, assinado pelo ministro-presidente do Supremo
Jabunal Federal, que, em tese, não praticaria uma ilega-
lidade, e subscrito pelo presidente da República, que, em
tese, também não praticaria uma ilegalidade, foi levado
ao Tribunal de Contas para ser analisado, para ser objeto
de um processo e de um parecer dizendo que ele estava
de acordo com a lei. Se eu, ministro do Supremo, para ser
aposentado, tive de me submeter a esse processo, quan-
to mais os outros funcionários...

Tido passa pelo Tribunal de Contas da União. Para que
outro controle administrativo? Todas as ações do judiciá-
rio hoje são abertas. Antigamente ainda havia sessão se-
creta. Hoje não há mais. Há sempre uma parte e outra
Parte. Cada uma com um advogado, havendo ainda um
promotor ou procurador para atrapalhar. Não há juiz que
não trabalhe com, pelo menos, três fiscais. Lá estão as
duas partes, uma tomando conta da outra, e o promotor
tomando conta das duas. Então, o que mais querem?
Querem () controle da sentença!

O'l' - O senhor acha que a idéia de controle externo é da
esquerda?

OSCAR CORRÊA - É idéia da esquerda, que quis aca-
bar com o Supremo Tribunal, não pôde, e agora quer con-
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trolar o judiciário. Para conseguir isso, a primeira coisa a
ser feita é o controle externo. Por que começa com o
controle externo? O que é controle externo? Nomeia-se
um órgão de controle. A primeira bobagem que esse ór-
gão fizer, sabe o que vai acontecer? Vai haver um recurso
para o Supremo Tribunal... O artigo 5°, inciso XXXV, da
Constituição diz (e é garantia pétrea, que não pode ser
alterada): "A lei não excluirá da apreciação do Poder ju-
diciário lesão ou ameaça a direito". Então, na primeira
vez que o controle externo fizer uma bobagem, recorro
para o Supremo Tribunal, e ele manda o controle externo
para as cucuias. O controle externo só pode ter juiz (no
máximo, juiz), promotor e advogado. E eu lhe pergunto:
quem é que escolhe os juízes? Eles são escolhidos por
meio de concurso de títulos e provas, do qual participam
a Ordem dos Advogados e o Ministério Público. Os úni-
cos que não são submetidos a concurso de títulos e pro-
vas são os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal. Quem vai mandá-los fazer concurso
de títulos e provas? Mas eles são indicados pelo presi-
dente da República e submetidos ao Congresso, onde o
PT pode sabatinar. E se houver qualquer irregularidade,
eles podem ser vetados.

Querem que a sociedade civil controle... Quem é socie-
dade civil? Você é sociedade civil? E. Eu também sou.
Quem é que fala por nós? E o deputado. Então, a Câmara
é outro Poder. A Câmara não pode controlar o Judiciário.
O Executivo também não pode. Ele é independente.
Então, membros do Executivo e do Legislativo não po-
dem participar de um controle do Judiciário. Em países
de regime parlamentar, ou em que o Poder Judiciário não
é independente, autônomo - como na França ou na Itália
-, pode haver controle externo. No Brasil, onde o Exe-
cutivo, o Legislativo e o judiciário são poderes políticos
da República, autônomos, independentes e harmônicos,
um não bota a mão no outro. Salvo o Judiciário, porque,
quando eles fazem uma bobagem, não podem impedir a
apreciação do Poder .Judiciário. Agora, há um jeito, quan-
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do eles querem fazer uma bobagem. Quando o Supremo
toma uma decisão num sentido e a Câmara não concorda,
ela muda a lei. A Câmara muda a lei, o Supremo muda a
jurisprudência. Vai para o lado da lei.

HA - Vamos falar da eleição presidencial de 1994, da ali-
ança do PFL com o PSDB, das renúncias de Bisol, na
chapa de Lula, e de Guilherme Palmeira, na chapa de
Fernando Henrique Cardoso, substituídos por Aluísio
Mercadante e Marco Maciel...

OSCAR CORRÊA - Senti a saída do Guilherme Palmei-
ra porque gosto dele. E exultei com a saída do Bisol.

HA - O que o senhor achou da alteração nas pesquisas de
opinião quando, após o Plano Real, Fernando Henrique
Cardoso ultrapassou Lula e venceu as eleições? Que aná-
lise o senhor faz das eleições de 1994?

OSCAR CORRÊA - Acho que foram até muito normais,
muito razoáveis. Houve ameaças de impugnação. Che-
guei a dar um parecer, quando houve o episódio
Stepanenko e o episódio Ricúpero, sobre a repercussão
jurídica daqueles fatos. E dei um parecer a favor do
Fernando Henrique na época em que ele estava por bai-
xo - nem sei se ele leu. O processo acabou sendo arqui-
vado. A minha tese estava correta. Achei a eleição nor-
mal, não houve nada. Acho que foi uma eleição livre.
Evidentemente que, no Estado do Rio, houve aquelas
coisas que sempre acontecem aqui. A eleição no Rio sem-
pre é um problema muito grave, porque a desorganiza-
ção aqui é perfeita. Conseguem Lima desorganização que
você não consegue em lugar nenhum do Brasil. Sempre
achei que o Lula não teria o desempenho que teve da
primeira vez. E acho que, se ele for candidato pela ter-
ceira vez, seu desempenho vai ser pior do que na segun-
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da. Acabou o appea/, a novidade. Agora todo mundo já
sabe que ele é político profissional, sustentado pelo
partido.

O'I' - A sociedade esta a mais polarizada tamb6m, na
primeira eleição...

OSCAR CORRÏA - I verdade riue Lio Li muito candi-
dato solto por aí. E muito cedo para se prever, mas não há
muitos candidatos em condições de disputar.

HA - E o governo de Fernando Henrique Cardoso?

OSCAR CORRÊA - Estou rezando, ajoelhado em bago
de milho, para dar certo. Acho que ele já fez uma grande
coisa, que foi diminuir a inflação, a ponto de ela estar Li
um ano sob controle, sem controle de preços. Acho que
ISSO é uma grande coisa, que já redimiu o Fernando
Henrique Cardoso. Tenho que pedir agora a Deus que o
ajude para que continue assim e que nós, de fato, debele-
mos a inflação. Quando digo debelar, eu não quero dizer
acabar, porque a inflação não acaba nunca. Vemos que a
luta de todos os países é para diminuir a inflação. Se o
índice de inflação está a 0,1%, querem que ele caia para
0,01%. Nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, há
uma luta permanente contra a inflação, que é sempre um
mal. Acho ótimo que tenhamos passado de 80% para 60.
40%,20%,3%,2%... com o preço da cesta básica em queda.

Agora, não me falem em reeleição. Sou contra a reelei-
ção de qualquer mandatário do povo, mesmo que o
Fernando Henrique bote a inflação a 0,01%. Acho que o
Brasil não está em condições de ter reeleição, porque o
presidente da República vai usar dos poderes que tem
para se reeleger. Se os governadores de Estado usaram
dos poderes que tinham e não tinham para eleger os can-
didatos que eles queriam que lhes sucedessem, o que não
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acontecerá se eles forem candidatos à reeleição! Vão ser
todos candidatos, assim como todos os prefeitos, e va-
mos ter neste país a maior marmelada administrativa e
eleitoral do século. Estou de acordo com o João Barbalho,
que, escrevendo sobre a Constituição de 1891, dizia que,
embora nos Estados Unidos fosse admitida a reeleição,
no Brasil não havia condição para isso. E mais: estou com
aquela Constituição peruana que vigorou até 1954, se-
gundo a qual qualquer pessoa que propusesse a reeleição
do presidente da República teria os seus direitos políti-
cos cassados por dez anos! [risos]

HA - E as iniciativas em relação à privatização, às mu-
danças da Previdência Social?

OSCAR CORRÊA - Acho que está tudo bem. Estou de
acordo com a abertura. Confesso que sou a favor de que
o Brasil controle o petróleo, mas não sou a favor da
Petrobrás, porque ela virou um monstro, trabalhando con-
tra o Brasil. Eles passaram a trabalhar a favor deles e con-
tra o Brasil. Acho que o único monopólio do qual a União
não pode abrir mão é o nuclear, porque esse joga o gover-
no no chão.

HA - E a Vale do Rio Doce?

OSCAR CORRÊA - Ah, não. Tudo mais é privatizável.
Apenas, não quero que dêem nada a ninguém. O que vale
R$ 20,00 não deve ser vendido por R$ 19,99. Faz-se um
leilão, quem comprar comprou. O grande problema da
estatal é que, se ela está ganhando dinheiro, este é para
ela e para dar dividendo. Por exemplo: o Banco do Brasil,
do qual sou acionista. Quando a ação do Banco do Brasil
dá dividendo? Quando ele tomou dinheiro do ruralista,
em vez de emprestar barato; quando ele tomou dinheiro
do empresário, pois, em vez de cobrar 10% de juros, co-
brou 15%. Quando não dá lucro, quem é que paga? Eu,

987



que não recebo dividendo e ainda pago o Imposto de
Renda. Empresa particular dá prejuízo? "Lixe-se!" Em-
presa pública dá prejuízo? "Pagamos!"

OT - O senhor supõe, certamente, que o Estado exerça
uma vigilância para que as regras do jogo econômico se-
Jam observadas...

OSCAR CORRÊA - A minha tese é aquela: sou
neoliberal, mas não sou burro. Acho que o mercado fun-
ciona. Ninguém pode substituir o mercado, porque não
há ninguém que tenha competência para isso. Se você
intervém aqui, acaba intervindo ali, a conseqüência vai
dar acolá, então você "dá com os burros n'água". E me-
lhor deixar livre. No momento em que houver uma
distorção, o Estado: "pau na canjica", "pau na moleira"!
Para isso existe o Cade, a lei da intervenção no domínio
econômico. O Estado pode intervir quando há cartel,
monopólio, pool, quando há qualquer desvio de concor-
rência. Agora, não havendo, não há problema. Se :1

\olkswagen está batendo na Fiat, o que tenho com isso?
Se a Fiat está batendo na Volkswagen, o que tenho com
isso? Quero é que elas batam uma na outra e o consumi-
dor receba o \Jolksvagen e o Fiar mais baratos. Para mim,
isto é concorrência.

Em vez de socorrer a \ile do Rio Doce e a Petrobrás
para pagar petroleiro, que faz greve de 30 dias e deixa t

Nação na mão, o Estado devia pegar esse dinheiro e cui-
dar da educação e da saúde. Os hospitais são uma vergo-
nha! Eu lhe pergunto: qual é a prioridade que têm esses
prefeitos que vão fazer ciclovia, quando os hospitais não
têm lugar para atender rima criança que está morrendo,
porque não têm UTI? Para que arrancar árvore cio
Copacabana e tirar pedra portuguesa das calçadas pari
colocar cimento, quando há escola que está caindo, cliw
não tem professora, não tem carteira, não tem nada? l' o
1010 entendo. Nico conceito de prioridade é completo-
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mente diferente. Sou um idiota completo. Por isso é que
fui secretário de Educação, falei em 500 grupos e os fiz.
Qual era a minha prioridade: fazer um prédio bonito para
a Secretaria da Educação em vez de fazer 500 grupos
escolares?

OT - Mas no seu tempo não havia a mídia, que elege o
candidato...

OSCAR CORRÊA - O pior não é a mídia. Não havia
pessoas tão incompetentes, e eleitorado que as elegesse.

HA - Na eleição para o governo de Minas em 1994, cons-
tatou-se a liderança isolada nas pesquisas de opinião de
Hélio Costa, do PP. Depois, com a participação de Hélio
Garcia na campanha...

OSCAR CORRÊA - Veja você como, infelizmente, as
coisas acontecem. O Hélio Costa estava ganhando a elei-
ção. Na última hora, o Hélio Garcia comprou a eleição do
Eduardo Azeredo! Eu lhe pergunto: é justo que um can-
didato que tem quarenta e oito vírgula tantos por cento
no primeiro turno caia de repente para 43%, e um outro
que tem vinte e poucos por cento passe para 50%, por-
que o governador comprou a eleição? Isso é um negócio
que não me entra na cabeça. Se eu fosse do Eleitoral -
reclamei do pessoal do meu escritório em Belo Horizon-
te -, teria impugnado essa eleição. Se eu fosse o Hélio
Costa, iria até o inferno para anular essa eleição, e o
l-duardo Azeredo - não tenho nada contra ele - ia ficar
com o mandato durante 500 anos sub judice. O sujeito está
COM vinte e poucos por cento. De repente, anuncia-se
(jLIe o Hélio Garcia entrou, que os empreiteiros entra-
ram, e ele passa para 50%. Isso é um negócio decente em
qualquer país do mundo? Isso valoriza o sistema demo-
crítico? Não, isso desmoraliza o sistema democrático.



HA - O Oscar júnior apoiou Hélio Costa?

OSCAR CORRÊA - Apoiou. Eu também apoiei. Votei
nele.

1-IA - O senhor tem acompanhado a administração de
Eduardo Azeredo.,

OSCAR CORR1A - Não, no sei de nada.

HA Após ter participado do governo do Presidente
Sarney como ministro da justiça, o senhor voltou a traba-
lhar em seu escritório de advocacia. Como foi essa volta?

OSCAR CORRÊA - Foi da maneira mais tranqüila e que
resultou no maior êxito possível. Nunca pensei que pu-
desse ter tanto êxito na minha advocacia. Dou pareceres
para o Brasil inteiro, inclusive para lugares onde hi
"parece ris tas" da maior importância, como São Paulo e
Rio de janeiro. Em Minas tenho falado no Instituto dos
Advogados. O Raul Machado Horta me convida. O
Baracho me convidou uma vez. Na Faculdade de Direi-
to, só fui urna vez, quando estiveram lá uns professores
portugueses.

liA - O senhor tem um cscrit()r10 aqui e outro cm Belo
11 o ri z () o te?

OSCAR CORRÊA - Fenho um escritório em belo 1 -101-1
-zonte, do qual sou patrono, mas é o Oscar júnior quem o

dirige.

1-IA - Aqui também o senhor tem um escritório?
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OSCAR CORRÊA —Aqui, não. Aqui eu sou sozinho. I)ou
parecer. Excepcionalmente, acompanho urna demanda.

( )T - ( ) senhor trabalha em casa?

OSCAR CORRÊA - Faço tudo em casa, todo o meu tra-
balho é feito por mim. Ontem à noite, um amigo me tele-
fonou para falar sobre um memorial que eu tinha feito
para um julgamento no Espírito Santo. Ele estava todo
entusiasmado. Estávamos perdendo de um a zero, fiz o
memorial, ganhei de dois a um!

1 IA - 1 l algum parecer que o senhor queira comentar

OSCAR CORRÊA - Não. Não comento meus parece-
res. Gosto de dar o parecer e ganhar a causa. Não comen-
to nem publico parecer. Não publico porque o parecer é
da parte que o pediu; se alguém quiser outro, vem me
pedir, não? Se eu publicar, ele copia. /risosJ Portanto, es-
tou muito feliz, tenho uma vida profissional realizada.
Outro dia, um advogado brincou comigo: "Mas, profes-
sor, corno é que o senhor deu parecer para o outro? Eu a
pedir..." Falei: "Por que você não avisou antes?" Há ad-
ogados que, quando entram com a demanda agora, já

me pedem: "Olha, fica pre cuido aí porc rie vou lhe pedir
uru parecer."

1 IA O senhor acoinpaiiha os processos do escritório de
Belo Horizonte?

OSCAR CORRÊA - Acompanho quando o problema
importante, exige um estudo prolongado e eles acham
que posso colaborar. \ las o Oscar júnior é muito compe-
tente. 1 )C vez em quando, dou rima ajuda.

1 IA - O jornalista 1)ídirno Paiva, num artigo ptibiicado no
/ lI,,uir 4	afirmou que o senhor estaria prepa-
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rando o romance Vida de Cachorro, que, segundo seus
amigos, seria a continuação de Brasílio...

OSCAR CORRÊA - Exato. Grande figura, o Dídimo.
Gosto demais dele. Pensei em escrever Vida de cachorro,
aproveitando a vida do meti Keynes. O célebre
Keynes. A idéia era esta: contar a história da República
através do Keynes. Um pouco como no Quincas Borba de
Machado de Assis. Acho o tema fascinante, mas precisa-
ria de muito tempo para isso. Quanto às memórias, cujo
título provavelmente será Memórias que a (Minha) 21/Íemo-
r1'11 Guardou, já tenho umas 200 ou 300 páginas escritas.
Agora, com esse depoimento, espero que me venham
novas achegas.

1-IA - O senhor escreveu o B,ri.//io logo que saiu da vida
pública?

OSCAR CORRA - \?o, comecei a escrevê-lo antes.
Publiquei-o em 1968.

1 TA - O Brasílio é um político fracassado, teve sucesso na
vida, mas é indolente...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. E um político safado.

1-IA - Um menino que nasceu com urna estrela na testa,
mas era indolente...

OSCAR CORRÊA - Ele é um político brasileiro do meu
tempo. Tomei como modelo alguns dos políticos daquela
época. O Brasílio é uma figura compósita. A figura encarna
um político da época. A preocupação foi de fazer uma
caricatura.., de certa maneira, um anátema contra o polí-
tico da época. Aqui entre nós, o livro é um anátema. Dei-
xa mal OS políticos safados da época.
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HA - Por sinal, o político síntese do Brasílio enlouquece
no final...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Ele vai ficando lou-
co... Aliás, é engraçado. Esse livro teve mais repercussão
lá fora do que aqui. A primeira crítica que li sobre ele foi
feita por um professor americano, Earl W. Thomas: Brazil
Jn the Sixties, Proles.' in Novel and iiieater. Ele dedica ao
meu livro duas páginas, coisa que não faz com os outros.
Depois que escrevi o Brasílio, achei que precisava escre-
ver outro romance, com mais vagar, porque acho que mi-
nha responsabilidade agora é outra. Naquele tempo, fiz o
romance com a preocupação da caricatura.

OT - Fez rápido esse romance?

OSCAR CORRÊA - Foi rápido. Eu escrevia, parava, vi-
ajava... Eu me lembro de que cheguei em Jequitaí para
um comício que estava marcado para o meio-dia e foi
transferido para as oito horas da noite. Nesse tempo es-
crevi quatro capítulos. Onde eu estava, eu escrevia.

HA - O senhor mexeu com todo mundo: com os coro-
néis...

OSCAR CORRÊA - Achei que devia fazer um apanhan-
do geral da vida. Para mim, um dos melhores capítulos é
aquele em que o Brasílio pega uma gonorréia e diz: "E
ela parecia tão discreta!" /isosJ

O't' - Mas essa história é real, não?

OSCAR CORRA - Não sei se é real. Isso você é que
está dizendo. A minha preocupação era contar a história
para que o leitor ficasse sabendo. Antes de publicar o li-
vro, entreguei os originais ao Carlos Castelo Branco, se
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não me engano, para que ele os lesse. Ele me disse: "Os-
car, o livro não te acrescenta nada. Não publica não". Aí
o Guimarães Alves 4 ° pediu para ler. Ele foi da Imprensa
Oficial. Era um grande jornalista, um rapaz muito bom.
"Oscar, publica. Você tem obrigação de publicar, porque
é uma história da República que você está fazendo". Aí
fiquei nadúvida: publico ou não? Dei ao Ciro dos An-
jos'`. O Ciro falou: "Publica". Então, publiquei. Eu que-
ria um desempatador. Se o Ciro dissesse: "Não publica",
eu não Publicaria.

HA - 	que serviu de inspiração para o senhor

OSCAR CORRÊA - A inspiração foi a vida pública mi-
neira, com suas figuras, que eu espelhei em parte. O ro-
mance se fez, eu não o fiz. As personagens foram se fa-
zendo. Depois, no fim, ainda ride eu quisesse, não dava
para controlar.

FIA - A Inspiração maior de Biïis//io talvez seja o Benedi-
to Valadares...

OSCAR CORRA - Talvez. O Benedito é rima figura
impressionante, uma figura de romance. Ignorante Como
era, ele foi um homem que, de prefeito de Pará de Minas
passou a ser dono da República! E claro que aquele epi-
sódio da traição, relativo à venda de minério, não tem
nada a ver com ele. Eu não podia botar o Benedito como
ele era.

Uma preocupação: deixar todas as mulheres bem. Nao
há nenhuma mulher de homem público naquele romance
que não seja digna. Tive a preocupação de não misturar
vida particular com vida pública. O Brasílio é safado, mas
a mulher dele é digna.

O'I' - O senhor poderia falar como está vivendo hoje
Seus amigos, viagens, relações com Minas Gerais...
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OSCAR CORRÊA - Vivo muito bem.

OT - Suas esperanças para o futuro?

OSCAR CORRÊA - Ninguém acredita mais n 9 Brasil do
que eu. Não há país algum igual ao Brasil. O Brasil resiste
a todas as ruindades, a todos os maus governos. E um
país espetacular, tem uma gente de grande sabedoria, que
às vezes é iludida, comete erros, mas que está sempre
disposta ao sacrifício. E o melhor país do mundo, vai ser
uma grande nação. Já vai virar o século como uma grande
nação. Quando este livro for publicado, o Brasil já será
outra nação, e vou ver este país ser um grande país, se
Deus quiser! 'Tenho absoluta tranqüilidade quanto ao fu-
turo do Brasil. Levo uma vida perfeita, graças a Deus.
Minha mulher, meus filhos, meu genro, minha nora e meus
netos são adoráveis. Tudo cem por cento! Não tenho quei-
xa dos amigos, que me tratam com o maior carinho. Te-
nho tido na vida tudo o que quero. Fui professor na Fa-
culdade de Direito da Universidade de Minas Gerais. N a
Universidade Federal do Rio de janeiro, fui diretor de
faculdade, membro do Conselho Universitário, membro
de todos os conselhos e decano, durante dez anos, do
Centro de Ciências .Jurídicas e Econômicas. Na Univer-
sidade do Estado do Rio de janeiro, fui diretor da Facul-
dade de Direito e professor. E até hoje sou estimado e
chamado para tudo o que promovem lá. No Bennett, fui
diretor da Faculdade de Direito, diretor da Faculdade de
Economia e superintendente de Recursos Humanos. Só
saí de lá no dia em que quis, com choradeira geral.

Graças a Deus, sou um sujeito que tem tudo na vida. En-
trei para a Academia Brasileira de Letras e para a Acade-
mia Brasiliense de Letras. Meu antecessor na Academia
Brasiliense é o Ernâni Sátiro, uma grande figura da UDN.
Na Academia Mineira de Letras, sou estimadíssimo. Já
recebi lá o apreço de vários de seus integrantes, como o
presidente perpétuo Vivaldi Moreira, o Miguel Augusto
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Gonçalves de Sousa 421 , o Franzen de Lima, o Wilson Meio
da Silva 422 , o Murilo Badaró. Na Academia Carioca, te-
nho o melhor relacionamento possível. Então, não posso
me queixar. Sou um homem que tem tudo na vida. Só não
fui presidente da República.., ainda! frisos]

0'!' - E suas relações com Minas Gerais? O senhor tem
algum ressentimento?

OSCAR CORRÊA - Minhas relações com Minas são de
total doação. Se falarem comigo em Minas Gerais, em
Itaúna, estou para o que der e vier. Se falarem comigo
em Brasil, Minas Gerais e Itaúna, faço qualquer coisa.
Costumo dizer: "Embrulhem-me na bandeira nacional, e
eu caminho no atol de Mururoa, na hora do teste nuclear,
com a maior tranqüilidade, frisos! Se for preciso pegar
em armas, eu pego, tranqiltilamente'.

H1\ - Que avaliação o senhor faz ho1e de Oscar Dias
Corrêa?

OSCAR CORRÊA - Um homem feliz, realizado, que
quer que o mundo seja cada vez melhor e que a humani-
dade se compreenda. Por isso, meu livro é sobre o siste-
ma político-econômico do futuro. Já estou prevendo o
futuro do sistema político-econômico. No fundo, estou
praticamente prevendo a paz perpétua, o entendimento
entre os homens. O homem não pode ser feliz cercado
de infelicidade por todos os lados.

HA - O senhor quer falar mais alguma coisa?

OSCAR CORRÊA - Só quero que Minas cresça e volte
a ser o que era, para ajudar o Brasil a ser o que ele vai ser.
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NOTAS

Santanense - Companhia de Tecidos Santanense, fundada
em 1891, em Itaúna-MG.
- Pedro Aleixo (1901-1975). Político, advogado, escritor e
jornalista. Signatário do .Wanifesto dos Mineiros. Deputado federal
constituinte (1934). Deputado federal, foi presidente da Câmara
dos Deputados de maio de 1937 até o fechamento do Congresso
em 10 de novembro do mesmo ano. Deputado estadual. Secretá-
rio do Interior (1947-1950). Ministro da Educação e Cultura (1966).
Vice-presidente da República (1967-1969). Filiou-se ao PP, à UDN
e à Arena.

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1870-1946). Político,
advogado, promotor, magistrado e professor. Prefeito de Belo Ho-
rizonte, deputado federal, deputado federal constituinte (1934),
senador estadual, senador federal. Secretário das Finanças (1902-
1906). ministro da Fazenda (1917-1918) e presidente do Estado
(1926-1930). Participou das articulações da Aliança Liberal e da
Revolução de 1930. Filiou-se ao PRM e ao PP.

Oleg'írio Dias Maciel (1855-1933). Político, engenheiro e
fazendeiro. Deputado provincial (no Império). Deputado estadual
constituinte (1891) e à legislatura ordinária, deputado federal. Se-
nador estadual e presidente do Senado de 1924 a 1930. Senador
federal. Eleito presidente do Estado para o quatriênio 1930-1934,
participou da Revolução de 1930 e permaneceu à frente do Exe-
cutivo mineiro até sua morte. No Império, filiou-se ao Partido
Liberal. Na República, ao PRM e ao PP.

Benedito Valadares Ribeiro (1892-1973). Político e advoga-
do. Aderiu à Aliança Liberal e integrou as forças legalistas na Re-
volução de 1932. Deputado federal, senador, interventor em Mi-
nas Gerais (1933-1935) e governador eleito pela Assembléia Esta-
dual Constituinte (1935-1945). Filiou-se ao PRM, ao Partido Pro-
gressista, ao PSD e à Arena.

Refere-se ao Brigadeiro Eduardo Gomes.
Mílton Soares c(Inlpos (1900-1972). Político, advogado, pro-

fessor, escritor e jornalista. Redator e signatário do Manifesto dos
Mineiros. Deputado estadual, deputado estadual constituinte (1935),
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deputado federal, deputado federal constituinte (1946), governa-
dor do Estado (1947-1951). N'linistro da Justiça (1964-1965). Sena-
dor. Filiou-se ao PP, à UDN (foi presidente nacional) e à Arena.

' Ernáni iVIaia. Nascido em 1912. Político, garçom,
comerciário e líder sindical. Deputado estadual. Filiou-se ao PR,
ao PTB, ao PCB, à UDN, ao NIDB e ao PMDB.

Querernista - Refere-se ao querernismo, movimento popu-
lar surgido em 1945. Sob o slogan "Queremos Getúlio", promovia
comícios e manifestações em que defendia a convocação de uma
Assembléia Nacional Constituinte e a permanência de Getúlio
Vargas à frente do governo.

O José Mar/a Alkmin (1901-1974). Político, advogado, pro-
fessor e jornalista. Deputado federal, deputado federal constituin-
te (1934 e 1946), secretário de Estado do Interior (1936-1939),
secretário das Finanças (1951-1953), ministro da Fazenda (1956-
1958), secretário de Estado da Fazenda (1964). vice-presidente da
República (1964-1967) e secretário de Estado da Educação (1967-
1970). Filiou-se ao PP, ao PSD e à Arena.

Arturda Silva Beiwardes (1875-1955). Político, advogado,
professor e fazendeiro. Presidente do Estado (1918-1922) e presi-
dente da República (1922-1926). Revolucionário em 1930, parti-
cipou da Revolução Constitucional ista de 1932 e assinou o IWani-
/r/to dos Mineiros. Filiou-se ao PRM, à UDNeao PR.

2 ('ar/os Góis (1881-1934). Advogado, escritor, poeta, filó-
sofo, teatrólogo e professor. Promotor em Muzambinho e profes-
sor de Português do Ginásio Mineiro. Foi membro e presidente da
Academia Mineira de Letras.

Mário Gonçalves de Matos (1891-1966). Político, advoga-
do, magistrado, professor, jornalista e escritor. Deputado estadual.
Deputado federal. Diretor da Imprensa Oficial do Estado. Conse-
lheiro do Tribunal de Contas do Estado. Secretário de Estado do
Interior (1939-1940). Vice-presidente do Tribunal de Apelação.
Filiou-se ao PRM.

4 Paulo Vezes de ('wvíi/ho. Nascido cm 1919 Advogado e
professor. Professor-fundador da Faculdade Mineira de Direito.
hoje pertencente à PUC-MG. Secretário de Estado da Administra-
ção (1963-1965; 1965-1966).

° Virgi'lio A/vim de Me/o Franco (1897-1948). Político, advo-
gado, empresário e jornalista. Deputado estadual. Participou da
articulação da Revolução de 1930 e permaneceu ao lado das forças
legalistas na Revolução de 1932. Signatário do .lL'inífesro dos 311-
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,ieiros. Deputado à Assembléia \acional Constituinte (1934) e
deputado federal. Durante a Segunda Guerra Mundial foi nomea-
do interventor no Banco-Alemão Transatlântico. Filiou-se ao PRM,
a(i PP e à UDN.

Gustano Gapanema (1900-1985). Político, advogado, pro-
fessore escritor, Participou das articulações da Revolução de 1930.
Interventor federal interino em Minas Gerais (setembro a dezem-
bro de 1933). Ministro da Educação e Saúde (1934-1945). Deputa-
do federal constituinte (1946) e deputado federal. Senador. Minis-
tro do Tribunal de Contas da União (1959-1962). Senador. Filiou-
se ao lR\1, ao PP, ao PSI) e à Arena.

Na realidade, tratava-se da lista de possíveis interventores
cm T\ li nas Gerais.

° Júlio Ferreiro de C'arua/ho (1894-1962). Político, promo-
tor, advogado e professor. Interventor federal em Minas Gerais
(agosto a novembro de 1946), deputado estadual constituinte (1947)

à legislatura ordinária. Filiou-se ao PR e ao PSD.
Abílio Moe/iodo (1855-1938). Político, advogado e jorna-

lista. Presidiu a Assembléia Estadual Constituinte de 1935. Filiou-
se ao PE

Dorinato de O/icei,(i l.imo (1886-1947). Político e médico.
1 )eputado estadual e presidente da Assembléia Legislativa. Filiou-
se ao PP.

21 Da. Odete Pinto Vaiadores era cunhada do Coronel E rncsu
1)ornelles, primo de Getúlio Vargas.

Fernando de Me/o Vinca (1878-1954). Político, advogado,
promotor e magistrado. Presidente do Estado (1924-1926), vice-
presidente da República (1926-1930) e presidente da Assembléia
Nacional Constituinte (1946). Filiou-se ao PRM e ao PSD.

23 PRP - Partido Republicano Paulista.
24 Francisco Luís da Silea Campos (1891-1968). Político, ad-

vogado, professor, jurista e fazendeiro. Secretário de Estado do
Interior e um dos articuladores da Revolução de 1930. Ministro
dos Negócios da Educação e Saúde Pública (1930.1931 e 1932).

orno ministro da justiça e Negócios Interiores (1937-1942), foi o
principal autor da Constituição de 1937, que instituiu o Estado
",,'ovo. Filiou-se ao PRM.

2 No Rio de janeiro, o movimento comunista restringiu-se
ao 3' RI da Praia \'crmclha cã Escola de Àviaçào \lilitar do C.impo
dos Af)n sus.
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a Armando Ziller(1908-1992). Político, bancário e líder sin-
dical. Deputado estadual e deputado estadual constituinte (1947),
teve seu mandato cassado, em janeiro de 1948, ao ser cancelado o
registro do PCB na justiça Eleitoral. Filiado ao PCB.

- a Mário Casasanta (1898-1963). Professor, advogado e es-
critor. Promotor. Reitor da Universidade de Minas Cenas. Diretor
da Imprensa Oficial. Advogado-geral cio Estado. Secretário do In-
terior ( 1 ()0,', ). Membro cia Academia Mineira de Letra,'. Filiou-se
ao PSP.

Pedia (/71.11(1/7/ .I1(1(½(/(10 W%5- 1944). Político, advogado.
professor, industrial e escritor. Promotor público. Senador estadu-
al. Deputado federal constituinte (1934) e deputado federal. Filiou-
se ao PRM.

Orlando Magalhães carvalho (1910-1998). Político, juris-
ta, professor e jornalista. Secretário da Educação e Saúde Pública
(1950-1951). Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais
(1961-1964). Filiou-se à UDN.
_.... Gera/do Freire da Silva. Nascido em 1912. Político, advo-
gado, promotor, professor e fazendeiro. Promotor de Justiça. De-
putado federal. Integrou a Ação Democrática Parlamentar. Filiou-
se à UDN e à Arena.

31 cândido Lara Ribeiro .Vi,ves (1898-1954). Advogado, ju-
rista, professor e banqueiro. Signatário do .Jlanifesto (los Mineiros.
Diretor e presidente do Banco Comércio e Indústria de Minas
Gerais. Diretor-geral do Tesouro e secretário de Estado das Finan-
ças (1950-1951). Presidente em Minas Gerais da Sociedade dos
Amigos da América.

Orozimbo Nonato da Silva (1891-1974). Magistrado. juris-
ta, advogado e professor. Advogado-geral do Estado. Consultor-
Geral da República. Ministro, vice-presidente (1951-1952 e 1954-
1955) e presidente do Supremo Tribunal Federal (1956-1960).

Wilson Abreu castelo Branco. Nascido em 1918. Escritor,
a(:adêmico, jornalista, advogado e professor. Oficial administrati-
vo e advogado da Rede Mineira de Viação. juiz paritário da Justiça
cio 'I'rabalho. Diretor regional do Departamento de Correios e Te-
légrafos. Procurador do Ministério das Comunicações e secretário
particular do governador José de Magalhães Pinto. Membro da
Academia Mineira de Letras.

4 Cai-los Álvares da Silva campos (1893-1955). Político, ad-
vogado. promotor de justiça e professor. Lecionou na Faculdade
de 1 )ircito da ni\ersidade de Minas Gerais. Deputado estadual e
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federal. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Filiou-se ao PRM e
ao PR.

Antônio Martins Vi/as-Boas. Nascido em 1896. Magistra-
do, professor, advogado, político. Promotor público, juiz munici-
pal e delegado de polícia. Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais. Procurador da República (1931-
1932) e procurador-geral do Estado (1932-1936). Secretário das
Finanças (1945-1946). Ministro do Supremo Tribunal Federal (no-
meado em 1957), juiz e presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(1965-1966).
___ Am//cai-Augusto de Castro (1892-1978). Magistrado, advo-
gado, professor e jurista. Vice-presidente do Tribunal de Apelação.
Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral (1957). Foi presidente do
Tribunal de justiça (1959-1962).

Linco/n Pi-ates (1889-1970). Magistrado, político, advoga-
do e professor. Professor da Faculdade de Direito e reitor da UFNIG.
Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e vice-
presidente do Conselho Seccional da OAB. Procurador-geral do
Estado. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Desembargador do
Tribunal de Apelação e membro do Tribunal Regional Eleitoral.
Foi também secretário de Estado do Amazonas (1924-1925) e de-
putado federal pelo mesmo Estado.

Francisco José de Almeida Brant (1866-1957). Magistrado.
professor e jornalista. Entre 1931 e 1941 ocupou, por três vezes, o
cargo de reitor da Universidade de Minas Gerais.

_.J Alberto DeodatolÍaia Barreto (1896-1978). Político, advo-
gado, professor, escritor e jornalista. Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Deputado estadual constituinte (1947), deputado estadu-
al (suplente) e deputado federal. Filiou-se ao PP, à UDN e à Arena.
_j Arda/no Fontes Bolic'ar (1873-1952). Advogado, jornalis-
ta, professor, escritor. Promotor de justiça. Professor da Faculdade
de Direito da Universidade de Minas Gerais, da Faculdade de
Filosofia de Minas Gerais e da Faculdade de Ciências Econômi-
cas de Belo Horizonte. Membro da Academia Mineira de Letras.

41 Artur Versiani Veloso (1906-1986). Escritor, filósofo e pro-
fessor. Professor do Curso Pré-jurídico da Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais. Um dos fundadores e diretor da
Faculdade de Filosofia de Nlinas Gerais, depois incorporada à Uni-
versidade de Minas Gerais. Membro da Academia Mineira de Le-
tras. Filiou-se às Associações Brasileiras de Escritores e das Facul-
dades de Filosofia.
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Olac'o Bilac Pinto (1908-1985). Político, advogado, ma-
gistrado, professor e fazendeiro. Assinou o Manifesto dos Mineiros.
Deputado estadual constituinte (1935), secretário de Estado das
Finanças (1961-1962), deputado federal e presidente da Câmara
Federal (1965-1966). Embaixador do Brasil na França. Ministro
do Supremo Tribunal Federal (1970-1978). Filiou-se ao PP, à 111)
e à Arena.

_` Ildefonso Mascare,i/ias da Siiea (1904-1969). Magistrado,
advogado, professor e escritor. Professor da Faculdade de Direito
da Universidade de Minas Gerais. Delegado de polícia. Advoga-
do-geral do Estado. Secretário da Educação e Saúde Pública (1946-
1947). juiz do Tribunal Superior Eleitoral (1955-1961).

° José de Maga/luZes Drummond (1883-1949). Político, ad
gado, professor e jornalista. Promotor de Justiça. Professor da Fa-
culdade Livre de Direito de Minas Gerais. Integrou o Conselho
Penitenciário do Estado e presidiu a seção mineira da OAB. Depu-
tado estadual. Filiou-se ao PRM.

4.5 líoacir Pimenta Bi-,int. Nascido em 1911. Magistrado e
promotor. Pai do deputado federal Roberto Brant.

46 fito Fulgên cio Alces Pereira (1862-1944). Político, advoga-
do, jurista, magistrado e professor. Deputado à Assembléia Provin-
cial. Promotor público, juiz municipal e juiz de Direito.
Desembargador e presidente do Tribunal de Relação.

._.° Washington Ferreira Pires (1892-1970). Político, médico
professor. Deputado estadual, deputado federal. Ministro da Edu-
cação e Saúde Pública (1932-1934), secretário de Estado da Saúde
e Assistência (1956-1958). Membro da Academia Mineira de Me-
dicina. Filiou-se ao PRM, ao PP, ao PSN, ao PTB e ao PR.

Rondou Pacheco. Nascido em 1919. Político e advogado.
Deputado estadual constituinte (1947), deputado estadual e depu-
tado federal. Secretário do Interior (1961-1962), Ministro da Casa
Civil (1967-1969). Governador do Estado (1971-1975), eleito pela
Assembléia Legislativa. Filiou-se à UDN, à Arena e ao PDS.
__ Abílio Machado Filho. Nascido em 1918. Advogado e ta-
helião. Chefe de gabinete do secretário das Finanças, secretário
particular do governador, subchefe do Gabinete Civil da Presidên-
cia da República e secretário de Estado de Governo (1971-1975).

À época, o depoente freqüentava o Curso Pré-jurídico da
Faculdade de Direito.

O Gera/do Ildefonso .ili-/s( y/renhas da Si/o,',. Nascido em 1906.
Político e promotor. l"oi deputado federal. 1 )iretor comercial da
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Rede Ferroviária Federal S.A. Promotor de justiça no 1)[.11t1110
Federal (Rio de janeiro).

52 Benedito Valada,es foi interventor em Minas Gerais de 12-
12-1933 a 4-4-1935, quando foi eleito governador pela Asseni-
hléia Constituinte Mineira.

Instituto dos Advogue/os Brasileiros.
Departamento de Imprensa e Propaganda. subordinado à Pre-

sidência da República, criado em 1939, durante o Estado Novo.

° Oscar Dias C'orrêa Júnior. Nascido em 1949. Político, ad-
vogado, funcionário público e bancário. Oficial de gabinete do
tovcrnador. Deputado estadual e deputado federal. Filiou-se
Arena, ao PDS e ao PFL.

Gilberto de Andrade Faria. Nascido em 1922. Político e
banqueiro. Deputado federal. Foi diretor do Banco da Lavoura de
Minas Gerais e presidente do Banco Bandei r,intes S.A. Fil ou-se
ao PSD e à Arena.

Américo R'c,i (»ercíti, (U Y)0- 1 1)54), Político. eneishci-
o e empresário. Como secretário da Agricultura, Indústria, Comér-

cio e Trabalho (1947-1951), foi o responsável pela concepção do
Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção, elabo-
rado no governo Mílton Campos. Prefeito de Belo Floniniite (1 1-
1954). Filiou-se à UDN.

Gabriel de Resende Passos (1901-1962). Político, adsotadu
e professor. Atuou na campanha da Aliança Liberal e nas articula-
ções da Revolução de 1930. Deputado federal e deputado federal
constituinte (1934 e 1946). Secretário do Interior (1935-1936) Pro-
curador-geral da República (1936-1945). Ministro das Minas
Fnergia (1961-1962). Filiou-se ao PP e à UDN.
_.......° José de Maga115'7es Pinto (1909-1996). Político, bancirio,
banqueiro e professor. Signatário do .Wanifesto dos Mineiros. Depu-
tado federal. Secretário de Estado das Finanças (1947-1950). Go-
ernador do Estado (1961-1966). Ministro das Relações Exterio-
es (1967-1968). Filiou-se à UDN, à Arena, ao Partido Popular e ao

PDS.

Dom Antônio é/os Santos (]abral foi o primeiro bispo di
Diocese de Belo Horizonte, criada pelo Papa Bento XV. em 11-2-
1921, e elevada pelo Papa Pio XI, cm 01-02-1924, à categoria de
arquidiocese. Dom Cabral governou a arquidiocese até 1957, quan-
do adoeceu e foi substituído pelo arcebispo Dom João de Resende

osta. Faleceu em 1967. 
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União Nacional dos Estudantes.
Simão Viana da Cunha Pereira (1919-1983). Político, ad-

vogado e empresário. Durante a Segunda Guerra Mundial, intc-
trou a direção da Sociedade Amigos da América. Deputado esta-
dual constituinte (1947) 0 à legislatura ordinária. Deputado fede-
ral, teve seu mandato cassado com base no A1-5. Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado (1983). Filiou-se à UDN, ao \IDB e
ao PMDB.

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva.
__ Afonso Arinos deMelo Franco (1905-1990). Político, escri-

tor, professor, historiador, jornalista e advogado. Signatário do Jhíi-

nifesto dos Mineiros. Deputado federal. Secretário de Estado (1964)
(sem pasta). Duas vezes ministro das Relações Exteriores (1961 e
1962). Senador (DF) e senador constituinte (1988) ( RJ) . Presidiu a
Comissão de Sistematização da Assembléia Nacional Constituin-
te (1987-1988). Filiou-se à UDN, à Arena, ao PFL e ao PSDB.

a Refere-se, provavelmente. à Revolução de 1930.
Odilon Duarte Braga (1894-1958). Político, advogado, ins-

petor de ensino, fazendeiro e banqueiro. Deputado estadual, de-
putado federal e deputado federal constituinte (1934). Secretário
da Segurança Pública e comandante-geral da Força Pública (1929-
1930). Participou da Revolução de 1930. Ministro da Agricultura
(1934-1937). Um dos redatores do Manifesto c/osjlineiros. Filiou-se
ao PRM, ao PP e à UDN.

67 Dano Paulo de Almeida .Wagalhões. Nascido em 1908. Po-
lítico, advogado e jornalista. Deputado federal e deputado federal
constituinte (1933). Diretor-geral dos Diários Associados em Mi-
nas Gerais e em todo o País. Signatário do Manifesto dos Minei' os.
Filiou-se ao PRM e ao PR.

João Franzen de Lima (1897-1994). Político, advogado,
promotor, magistrado e professor. Signatário do Manifesto dos Mi-
neii.os. Secretário de Estado das Finanças (1946). Prefeito de Belo
1-lorizonte (1947). Secretário Estadual de Interior e justiça (1962 e
1963), Filiou-se à UDN e à Arena.

Estêvão Leite de Magalhães Pinto (1870-1945). Advogado,
jurista, banqueiro e professor. Presidente da seção mineira da OAB
e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais.

José Monteiro de castro (1908-1994). Político, advogado e
empresário. Deputado federal, deputado federal constituinte
(1946). Chefe da Casa Civil (1954-1955) do presidente Café Filho.
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".() governo \lagLilhãCs Pinto ( l%l -1966) OCLIOLI as Secretarias
de Estado da Fazenda (1963), da Segurança Pública (1964-1965 e
1965-1966) edo Interior e justiça (1965) e foi um dos principais
articuladores do movimento de 31 de março de 1964. Filiou-se à
VDN e à Arena.

Ilacir Pereira Li,,ia (1915-1974). Político, industriário, lí-
der sindical e funcionário público. Deputado estadual constituinte
(1947), deputado estadual e deputado federal. Filiou-se ao PTB,
ao NITR e ao MI)B.

72 Sinz.'al Siqueira. Nascido em 1919. Político, jornalista e
industriário. Organizador da Federação dos Trabalhadores na In-
dústria de Fiação e Tecelagem do Estado de Minas Gerais. Depu-
tado estadual. Filiou-se ao PTB.

Ar/indo Zanini (1916-1970). Político e contador. Depura-
do estadual constituinte (1947). Deputado estadual. Auditor do
Tribunal de Contas. Filiou-se ao PTB.

° Unido Democ,zítica Brasileira.
Fa/jrícjo Soai-es da Siíc'-i. Nascido em 1913. Político e

advogado. Deputado estadual constituinte (1947) e em duas
legislaturas ordinárias. Filiou-se à UI)N, ao PTB, ao PTe ao PSB.

João de Almeida (1885-1970). Político, pedrista e fazen-
deiro. juiz municipal em Pedra Azul. Fundador e presidente da
Associação Rural de Pedra Azul. Deputado estadual. Filiou-se ao
PRM, PP e ao PSD.

° Garfos Fulgêncio da Cunha Peixoto. Nascido em 1911. Ad-
vogado e professor. Presidente do Instituto da Ordem dos Advoga-
dos, seção de Minas Gerais. Vice-presidente do Tribunal de justiça
(1973-1974). Secretário de Estado de Segurança Pública no gover-
no Tancredo de Almeida Neves. Ministro do Supremo Tribunal
Federal (1975-1981).

71 Nísio Baus/a de Olicei, y, ( 1889-1969). Bacharel em Direi-
to e magistrado. Promotor de justiça, procurador-geral do Estado,
desembargador e presidente do Tribunal de Apelação do Estado.
Interventor federal em Minas Gerais (novembro de 1945 a feve-
reiro de 1946). Ministro do Tribunal Federal de Recursos.

Associação Brasileira de Imprensa.
Gaio Nélson de Sena (1898-1963). Político e advogado.

Deputado estadual. Signatário do .Wanifesto dos Mineiros. Presiden-
te do Conselho Administrativo do Banco Hipotecário e Agrícola
do Estado de Minas Gerais, Conselheiro do Tribunal de Contas.
Filiou-se ao PR\l.
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-"Caio Nascido em 1913. Advogado
e professor. Signatário do Manifesto elos Mineiros. Consultor-geral
da República (1961) e advogado-geral do Estado (1962-1963).
Secretário de Estado da Segurança Pública (1963-1964). Chefe de
gabinete do ministro da Justiça (1964-1965) e do ministro da Edu-
cação e Cultura (1966). Filiou-se à UDN.

O Em São João dei-Rei, Tancredo Neves foi apenas verea-
dor e presidente da Câmara Municipal.

Darci Bessone de Oliveira Andrade (1910-1997). Político,
advogado, professor e empresário. Advogado-geral do Estado. Pro-
curador-geral da Prefeitura de Belo Horizonte. Signatário do Jlo-
,iifisto dos Minei,'os. Secretário das Finanças (1962-1963) e secretá-
rio de Estado do Desenvolvimento Econômico (1964-1965). Pre-
sidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e da seção
mineira da OAB. Consultor-geral da República. Filiou-se à UDN.

.,,. Em Barbacena. MG, as famílias Andrada e Bias Fortes
disputam, há mais de um século, a hegemonia política regional.

_'1.._ João Pimenta da Veiga Filho. Nascido em 1947. Político c
advogado. Deputado federal. Deputado federal constituinte (198$).
Prefeito de Belo Horizonte (1989-1990). Ministro das Comunica-
ções (nomeado em 1999). Filiou-se ao MDB, ao PMDB e ao PSDH.
_` José Francisco Bias Fortes (1891-1971). Político e advoga-

do. Deputado estadual, deputado federal, secretário da Segurança
e Assistência Pública e comandante da Força Pública (1926-1929).
prefeito nomeado de Barbacena (1937-1945), ministro da Justiça
Negócios do Interior (1950) e governador do Estado (P)56-1961 .
Filiou-se ao PRM, ao PSD e à Arena.

SILVA, Vera Alice Cardoso. DELGADO. Lucília dc
Almeida Neves, Tancredo Neves: a trajetória de um liberal. 2. ed.
Petrópolis: Vozes, Belo Horizonte: UFMG, 1985. p. 201.

Francehino Pereira dos Santos. Nascido em 1921- Político,
advogado e professor. Deputado federal. Governador do Estado
(1979-1983), eleito pela Assembléia Legislativa. Senador. Filiou-
se à UDN, à Arena, ao PDS e ao PFL.

José Sete C'2ma,'a Filho. Nascido em 1920. Político e diplo-
mata. Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República (1959-
60). Governador provisório do Estado da Guanabara (1960). Em-
baixador do Brasil no Canadá e na Suíça (1963-1964).

° Levindo Eduardo Coelho (1871-1961). Político, médico.
professor, jornalista e fazendeiro. Vereador, prefeito de Ubá. sena-
dor estadual, deputado federal, deputado federal constituinte (1934)
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e senador constituinte (1947). Secretário de Estado da Educação e
Saúde Pública (1930-1931). Filiou-se ao PRM e ao PSD.

RaulBernardo Nélson de Sena. Nascido em 1931. Político,
advogado e jornalista. Deputado estadual. Secretário de estado de
Governo (1967-1968 e 1%8-1970). Deputado federal. Filiou-se à
Arena e ao PDS.

Cai-los (oim/,a da í.ii 1894-1961 ). Político, advogado,
professor, jornalista e banqueiro. Revolucionário em 1930. Prefei-
to de Leopoldina (1931-1932). Secretário da Agricultura, Viação e
Obras Públicas (1932-1933), secretário do Interior e comandante-
geral da Força Pública (1933-1935), ministro da justiça e Negóci-
os do Interior (1946). Deputado federal. Na condição de presiden-
te da Câmara dos Deputados, assumiu por duas vezes, interina-
mente, a Presidência da República (20 a 29 de abril e 9 a 11 de
novembro de 1955). Filiou-se ao PP e ao PSD.

O Noralc/inoL,,,,a (1885-1951). Político, bacharel em Direi-
to, professor, funcionário público e escritor. Deputado estadual,
deputado federal, secretário da Educação e Saúde Pública (1931-
1935) e interventor federal em Minas Gerais (novembro a dezem-
bro de 1946). Filiou-se ao PRM e ao PSD.

94 OvídioXavierdeAbreu. Nascido em 1898. Político, bancá-
rio e professor. Chefe de gabinete do governador, secretário das
Finanças (1934-1941), secretário do Interior (1941-1944), presi-
dente do Banco do Brasil (1949-1950), secretário de Estado ela
Fazenda (1967-1970) e ministro interino da Fazenda. Depurado
federal. Filiou-se ao PSD e à Arena.

" Herdc/ito Mourão de JI,, yn,c/z, 1909-1 989). Político e ad-
vogado. Advogado-geral da Prefeitura de Belo Horizonte, ocupou
interinamente o cargo de prefeito da capital (1946). Advogado-
geral do Estado (1967-1970). Secretário de Estado da Educação
(1970-1971). Filiou-se ao PTN e ao PSD.

9,' João Pimenta ela Veiga (1910-1960). Político, advogado e
professor. Chefe de polícia (1946) e chefe da Casa Civil do gover-
no do Estado (1956-1961). Deputado federal. Filiou-se ao PSD.

0 Amintas Ferreira de Bai-ros (1906-1979). Político e advo-
gado. Prefeito de Belo Horizonte (1959-1962). Filiou-se ao PRM.
ao PTB, ao PSD e à Arena.

" Otaeiano Ribeiro de Almeida (1895-1940). Médico e pro-
fessor. Lecionou na Faculdade Livre de Medicina, depois incor-
porada à Universidade de Minas Gerais - UMG, da qual também
foi reitor. Membro da Academia Nacional de Medicina.
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-- Gudesten de Sã Pires (1890-1948). Político, professor e ad-
vogado. Membro do Conselho Deliberativo Municipal de Belo
Horizonte (vereador) em 1920. Deputado estadual e federal. Ad-
vogado-geral do Estado (1924-1925). Secretário das Finanças (1926-
1929). Signatário do Manifesto dos Mineiros. Diretor do Banco do
Brasil. Filiou-se ao PRM.
-- °° Manuel Tacein'i deSousa. Nascido em 1917. Político, advo-
gado e magistrado. Deputado estadual constituinte (1947) e deputa-
do estadual. Deputado federal. Secretário de Estado do Interior e
Justiça (1964-1965) e de Segurança Pública (1965). Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado. Filiou-se à UDN e à Arena.

1)1 Raul Machado Horta. Nascido em 1923. Escriucr, advo-
gado e professor. Professor titular dos cursos de pós-graduação da
UFMG e professor de Direito Constitucional da Universidade
Católica de Minas Gerais. Diretor da Faculdade de Direito da
UFMG. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito (onsti-
tucional. Membro da Academia Mineira de Letras.

luZ Denominou-se PSD Independente a dissidência que Se
formou, em 1946, contra a homologação de José Francisco 131 ,11 11

 para candidato do PSD ao governo de Minas.
_m Último de Carvalho (1899-1980). Político, engenheiro.

médico veterinário e agricultor. Prefeito nomeado de Rio Pomba
(1945). Deputado estadual constituinte (1947) e à legislatura ordi-
nária. Deputado federal. Integrante da Frente Parlamentar Nacio-
nalista. Filiou-se ao PSD e à Arena.

lUZ Dna,' Mendes Ferreira. Nascido em 1910. Político, advo-
gado e professor. Deputado estadual constituinte (1947) e à legislatura
ordinária. Deputado federal. Filiou-se à ITDN e à Arena.

ESTADO 1)I' \llNr\. lelo 1 loruiontc, 13 out, 1646,6

1. e. 6-7, p. 4, e. 5-6.
Lucas Lopcs (1911-1694). Político, engenheiro. econo-

mista e professor. Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho (1943-1945), secretário da Viação e Obras Públicas (1946),
ministro da Viação e Obras Públicas (1954-1955 e 1955-1956) e
minktro da Fazenda (1958-1959).

1 G Israel Pinheiro da Si/za (1896-1973). Político, engenlZei-
ro e industrial. Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas
(1933-1935) e da Agricultura. Indústria, Comércio e Trabalho
(1935-1942). Deputado federal. Presidente da Companhia
1 rbanizadora da Nova (capital do Hrasil (\ovacap) e prefeito no-
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meado de Brasília (1959-1961). Governador do Estado (1966-1971).
Filiou-se ao PRM, ao PI ao PSD e à Arena.

° Luís Aíartins Soares (1888-1948). Político, advogado e
promotor. Promotor público em Ponte Nova. Agente executivo
municipal. Deputado estadual. Deputado federal constituinte
(1946) e à legislatura ordinária. Chefe de polícia (1942-1945). Se-
cretário do Interior (1946). Filiou-se ao PP e ao PSD. Liderou a
Ala Liberal, constituída no PSD após as eleições de 1947 para dar
sustentação parlamentar ao governo Mílton Campos.

o Antônio Simões de Almeida (1902-1952). Político, advoga-
do e professor. Deputado estadual constituinte (1947) e à legislatura
ordinária. Filiou-se ao PR.

Antônio Caetano de Sonsa. Falecido em 1958. Político e
médico. Deputado estadual e constituinte em 1947. Filiou-se ao
PSD.

Vences/au BreísPe,'eii yi Comes (1868-1966). Político, advo-
gado e empresário. Deputado estadual, prefeito de Belo Horizon-
te (1898-1899), secretário do Interior, presidente do Estado (1907-
1910), vice-presidente da República (1910-1919) e presidente da
República (1919-1920). Filiou-se ao PRM e ao PSD.

e Guilhermino de Olinein'i (1907-1977). Político, médico e
advogado. Prefeito de Inhapim (1939-1946). Deputado estadual
constituinte (1947) e deputado estadual. Deputado federal. Minis-
tro do Tribunal de Contas da União. Filiou-se ao PSD e à Arena.

Antônio Simões de Almeida era filiado ao PR e não integrou
oPSD Independente.

° Antônio Mou,ão Cuimarões (1888-1965). Político, médi-
co, industrial e banqueiro. Secretário da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho (1945-1946). Deputado estadual constituinte
(1947) e à legislatura ordinária. Um dos fundadores e presidente
do Banco de Minas Gerais S.A. Em diversos períodos foi presiden-
te do Sindicato dos Bancos do Estado de Minas Gerais. Filiou-se
ao PR.

C'oligaçõo Democrática —Aliança partidária que, em 1946,
reuniu UDN, PSD Independente, PR, PTN e outros pequenos
partidos, visando à eleição de NIílton Campos para o governo de

li nas.
Mateus Sa/oméde Olieei,a (1907-1955). Político e advo-

gado. Deputado estadual constituinte (1947) e deputado estadual.
Filiou-se à 1 )N.
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Lii l/itora/ (a/ó/iu,.

José Grossi (1897-1963). Político. advogado e jornahsta
Signatário do Manifesto dosMineiros. Deputado estadual. Filiou-se

UDN.
Edgarde Godói da junta Machado (1913-1995). Polínco,

advogado, professor, escritor e jornalista. Chefe do Gabinete Civil
do governador Mílton Campos e secretário de Estado do Trabalho
e Cultura Popular (1963-1964). Deputado estadual, deputado te-
deral (cassado com base no AI-5) e senador. Filiou-se à UD\. ao
\IDB, ao PMDB e ao PSDB.

°° Antônio Pedro Braga. Nascido cm 1908. Político, ads oga-
do e magistrado. Deputado estadual e deputado estadual constltLi-
inte (1947). Secretário do Interior e justiça (1951-1952). Presiden-
te do Tribunal Regional Eleitoral. Presidente do Tribunal de Justi-
ça (1967-1968). Filiou-se ao PSI).

121 Alberto 7ixeira dos Santos Fi/lio (1904-1996). Político.
advogado e professor. Prefeito nomeado de São Domingos do Pra-
ta. Deputado estadual constituinte (1947) e à legislatura ordinária.
"iliou-se ao PTN.

122 Xenofonte Mercadante (1897-1957). Político, advogado e
professor. Deputado estadual constituinte (1947) e deputado esta-
dual. Filiou-se ao PSD.
- Urielde Resende A/c'im (1913-1972). Político e advogado.
Prefeito nomeado de Bueno Brandão e de Parreiras (Caldas). 1 )e-
putado estadual constituinte (1947) e deputado estadual. Depura-
do federal. Filiou-se ao PSD.

N Feliciano de Oliueira Pena (1901-1978). Político, profes-
sor e advogado. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Presidiu a
Assembléia Estadual Constituinte de 1947. Deputado estadual e
deputado federal. Secretário da Viação e Obras Públicas (195b-
1958). Filiou-se ao PRNJ e ao PR.

125 José Maurício de Andrade. Nascido em 1913. Político e
industrial. Deputado estadual constituinte (1947), depondo esoi-
dual e deputado federal. Filiou-se ao PSD e à Arena.

26 zWiguelBatista Vieira (1889-1971). Político, múdico. Nio-
nueiro e empresário. Deputado estadual e deputado estadual coo'-
tituinte (1935). Após a Revolução de 1930, foi nomeado prefeito.
sucessivamente. de Piranga e Alto Rio Doce. Presidente do P.inco
\lineiro da Produção S.A. Filiou-se ao PP e  UDN.

177 Trata-se da I/o /,iTrin//o JtS'/). dissidência inie e COnstO

1 () 10



ruiu neste partido, após as eleições de 1947, para dar sustentação
parlamentar ao governo \lílton Campos.

121
 OscarBote/ho (1884-1955). Político e médico. Deputado

estadual constituinte (1947) e deputado estadual. Filiou-se à UD\.
2) Alcides Luis (1891-1969). Político, engenheiro e fazen-

deiro. Prefeito nomeado de Belo Horizonte (novembro 1929 a
setembro de 1930) e interventor federal em \linas Gerais (dezem-
bro de 1946 a março de 1947).

3)) Antônio Augusto Soaiec ('a,iiz/o (1906-1 959). Político e
médico. Deputado estadual e deputado estadual constituinte
(1947). Prefeito dc Muriaé (1954). Filiou-se-ao PR e ao PSD.

Américo Brasi/Mart,ns da Costa (1891-1956). Político e
médico. Prefeito nomeado de Aimorés (1934-1946). Deputado
estadual constituinte (1947) e a duas legislaturas ordinárias. Filiou-
e ao PSD.

32 E/ias de Sonsa ('armo. Nascido em 1909- Político, advo-
.ado, promotor, tabelião e fazendeiro. Deputado estadual consti-
tuinte (1947), deputado estadual e deputado federal. Presidiu a
Caixa Econômica Estadual. Secretário de Estado do Interior e jus-
tiça (1978-1979). Filiou-se à UDN, à Arena e ao PDS.

JaederSoares deu/he, gana (1904-1981). Político, módico
e fazendeiro. Prefeito de Tarun3irim (1942-1946). Deputado esta-
dual constituinte (1947) e depurado estadual. Deputado federal.
1 iliou-se ao PSD e à Arena.

0 Asto/fo Dutra A'azíio ,V(io. Político. 1 )eputado estadual
constituinte (1947) e à legislatura ordinória. Suplente de deputado
federal. Filiou-se ao PSD.

'35 Gabrie/deResene/e passos foi candidato ao governo de Mi-
nas em 1950.

131, Olavo Bilac Pinto foi candidato ao governo de Minas em
1955. 

e JoséRihe,ro Pena (1900-1969). Político, advogado, profes-
sor e jornalista. Deputado estadual constituinte (1947) e à legislatura
ordinária. Secretário do Interior (1956-1958), secretário da Segu-
rança Pública (1958-1959) e secretário da Viação e Obras Públicas
(1961). Vice-governador do Estado (1947-1951). Filiou-se ao PSI).

13' JoséAndrédeA/me,da (1902-1979). Político e advogado.
Promotor de justiça. Deputado estadual constituinte (1947) e de-
putado estadual. Filiou-se ao PRM e ao PR.

Refere-se a íl/be,jo Teixeira elos Santos Filho.
JO35 CAaiS'oizigi (191 5-1 997). Político e ads ogado. De-
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putado à Assembléia Estadual Constituinte (1947) e à legislatura
ordinária. Filiou-se ao PRP.

141 João Nascimento Godói. Nascido em 1911. Político e ad-
vogado. Deputado estadual constituinte (1947) e à legislatura or-
dinária, perdeu o mandato para Jason Soares de Albergaria, por
força das eleições suplementares de 13-4-1947. Filiou-se ao PDC.

42 João Limo Guimarães (1893-1960). Político, farmacêuti-
co, advogado, professor e jornalista. Participou da campanha da
Aliança Liberal e da Revolução de 1930. Deputado estadual Cons-
tituinte (1947), deputado estadual e senador. Filiou-se ao PP e ao
PTB.

43 Fidelcino Viena de Araújo Filho (1911-1976). Polftico,
médico e pecuarista. Deputado estadual constituinte (1947) c de-
putado estadual. Filiou-se à UDN.

44 José Maria Lopes cançado (1901-1982). Político, profes-
sor, advogado e industrial. Deputado estadual constituinte (1935)
e deputado estadual. Deputado federal constituinte (1946) e de-
putado federal. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Filiou-se

PRM e à UDN.
° Alcides Gonçaives de Sonsa (1888-1957). Político, advoga-

do e empresário. Deputado estadual. Advogado-geral do Fscado.
Secretário da Agricultura. Indústria, Comércio e 'flaha)ho 1942-
1943).  Filiou-se ao PRM.

46 Paulo Pinheiro (¼i'is (1 )O6-1 3). Político. médico.
advogado, jornalista, escritor. Revolucionário em 1930, participou
também das articulações da Revolução Constitucionalista de 1932.
Deputado estadual constituinte (1935). Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Deputado federal. Secretário da Segurança Pública (1956-
1)58). Ministro da Saúde (1963). Membro da Academia Mineira
de Letras. Filiou-se ao PRNl, à UDN, ao PSD, à Arena e ao PDS.

147 Na 2' legislatura (1951-1955) a bancada da UDN era
composta por 21 deputados. O PDC tinha dois deputados.

146 Cai-los Horta Pereira. Nascido em 1913. Político, magis-
trado, advogado e professor. Signatário do Manifesto dos Mineiros.
Deputado estadual. Desembargador do Tribunal de Justiça. Filiou-
se à UDN.

4') Otelino Ferreiro Sol. Nascido em 1916. Político, advoga-
do e magistrado. Prefeito de Jacinto, primeiro nomeado e depois
eleito. Deputado estadual. Conselheiro do 'l'r,bunal de Lontas do
Estado. Filiou-se ao PSD.
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José :1 agosto í'erreira Pilho (1913-1990). Político advoga-
do. industrial e fazendeiro. Deputado estadual constituinte (1947).
Secretário de Estado da Viação e Obras Públicas (1955-1956). Con-
selheiro do Tribunal de Contas do Estado. Filiou-se ao PSD. à
Arena e ao PDS.

Ar/auto i,ií cio Cardoso (1904-1974). Político, magistrado,
advogado e jornalista. Signatário do .Iíanifesto dos Mineiros. Presi-
dente da Câmara dos Deputados (1956). Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (1967-1971). Filiou-se à UDN e à Arena.

José Alencar Comes da Siba. Nascido em 1931. Empresá-
rio e político. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais e do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecela-
gem.

-
 Diretor da Associação Comercial de Minas. Vice-presidente

da Confederação Nacional rIa 1 ndúsrria (\ 1. Senador. biliou-se
ao PMDB.

MINAS (;ERAIS. Constituição (1947). (.énsii1o47o do
Istado de Minas Gerais: 1947. Belo Horizonte: Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, 1965. Art. 104, § 2- § 4.
irt. 6.

Hélio 6'arz'a115o Garcia. Nascido em 1931. Político, advo-
gado, cafeicultor e empresário. Deputado estadual, deputado fe-
deral. Secretário de Estado do Interior e justiça (1965). Vice-go-
scrnador do Estado e prefeito de Belo Horizonte (1983-1984).
Governador do Estado (1984-1987e 1991-1995). Filiou-se à I)N.
à Arena, ao Partido Popular, ao PMDB, ao PRS e ao PTU.

' José Remuzá Re,inó (1903-1990). Político e funcionário
público. Deputado estadual constituinte (1947) e deputado esta-
dual. Filiou-se ao PTB.

°' Na realidade, o PSI) possuía 29 deputados, e a UDN, 16.
MINAS GERAIS. Constituição (1947), op. cit. Art. 104. § 4.

158 MINAS GERAIS. Constituição (1947), op. cit .Art. 27.
incisos III e IV

6 ESTADO DE MINAS, op. cit. 15 jul.1947.
Dilerinando .tíarti,is da Costa Cruz Filho (1 907-1'(71).

Político, médico e empresário. Prefeito de juiz de Fora. Deputado
estadual constituinte (1947). deputado estadual e deputado fede-
ral. Secretário da Viação e Obras Públicas (1952-1953). Filiou-se
.50 PR e à Arena.

161 Dja/ma ;1 nd,rv/ (1895-1975). Escritor, acadêmico, jorna-
lista e advogado. Escreveu no Jornal deMinas, no Estado deiWinas
e no D,,'írio d' limas. Foi correspondente do Cor, cio do' :ian/o'J.
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- (2 Otac,'/io Negrão de Li,,iri (1897-1960). Político, engenhei-
ro, empresário e jornalista. Revolucionário em 1930. Prefeito no-
meado de Belo Horizonte (1935-1938), Ministro do Trabalho, Co-
mércio e Indústria (1946), deputado estadual constituinte (1947) c
deputado estadual. Novamente prefeito de Belo Horizonte, desta
vez por voto popular (1948-1951). Deputado federal. Filiou-se ao
PP, ao PTB, ao PTN e ao PSD.
- Mário lVerneck de Alencar 1./ma (1904-1976). Engenheiro,
professor e empresário. Vice-reitor e reitor da Universidade de
Minas Gerais. Secretário de Comunicações e Obras Públicas da
Prefeitura de Belo Horizonte (1970-1971).

Em 10 de janeiro de 1948, a Mesa da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, tendo em vista o cancelamento do
registro do Partido Comunista do Brasil na justiça Eleitoral, extin-
guiu o mandato do Deputado Armando Zi!ler, eleito sob aquela
legenda.

- MINAS (ilRAlS Assembléia (ontituunte (1947). Anais
e/a Assembléia Constituinte de 1947, Belo Horizonte: Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, 1947.v. 2. p. 8 1-82.

Depoimento do Deputado Fabrício Soares da Silva na
(A/eção .'Wemória Política de Min(is:
"5H - Os deputados se dedicavam exclusivamente aos trabalhos

constituintes, ou mantinham, paralelamente, suas atividades pro-
fissionais?
FABRÍCIO SOARES - Não havia condições de se ter atividade
profissional. Lembro-me de uma pergunta que um deputado do
PSD me fez, já depois de algum tempo de funcionamento da As-
sembléia, talvez na 2 Legislatura: 'Onde é que vocês da UDN se
metem? A gente não vê vocês na rua, vocês não participam das
rodas.....Era isso: a gente se entregava ao exercício do mandato
vinte e quatro horas por dia. Não havia tempo - não apenas de
exercer a atividade profissional: não havia tempo sequer de parti-
cipar de reuniões sociais, de rodas, o que seria muito agradável.
sem dúvida, com companheiros da Assembléia, de nosso partido
ou não."
FABRÍCIO Soares da Silva. Belo Horizonte: Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, 19%. v. 2. p. 123. (Coleç2u
Memória Política de Minas).

u7 Quintino Iiirgas (1891-1949). Político, comerciante, fa-
zendeiro e empresário. Prefeito (nomeado) de Paracatu. Vereador.
Deputado estadual constituinte (1947) e deputado estadual. Presi-
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dente da Comissão Especial de Aproveitamento do Vale do Rio
São Francisco. Faleceu no exercício do mandato. Filiou-se à UDN.

Moac,'rde Resende (1902-1962). Político e médico. Depu-
tado estadual constituinte (1947) e à 1 legislatura. Filiou-se à UDN.
-	I() Amadeu A ndiïsda de Lacerdei Rodrigues (1911-1982). Po 1 í-
tico e advogado. Prefeito de Barbaccna. Deputado estadual e de-
putado estadual constituinte (1947). Filiou-se ao PP e à UDN.

— 1711 José de Faria 'lares. Nascido em 1914. Político, magis-
trado, advogado e professor. Deputado estadual constituinte (1947)
e deputado estadual. Secretário de Segurança Pública (1961-1962).
Educação (1962-1964) e Interior e justiça (1965). Senador. Presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado. Filiou-se à UDN.

171 Gnipo Executivo da Industria A utomobiibiica.
171 carío.ç Pena Boto (almirante) foi fundador, presidente e

porta-voz da Cruzada Brasileira Anticomunista, entidade ligada a
organizações congêneres internacionais.

FABRÍCIO..., 1996, op. cit. p. 8 i.
74 Nílton Moreira Feioso. Nascido em 1 11)20. Político e em-

presário. Presidente da Caixa Econômica do Estado de Minas Cc-
ais. Deputado federal. Filiou-se à UDN, à Arena e ao PDS.

Gabriel Passos foi nomeado procurador-geral da Repúbli-
ca cio 1036 e permaneceu no cargo até maio de 1945.

Celso Gabriel de Resende Passos. Nascido em 1927. Político
e advoi.ado. Deputado federal, teve seu mandara cassado em 1960
com base no AI-5. Filiou-se à UDN e ao NIJ)B.

77 Provavelmente, refere-se ao fato de o candidato do P51),
Rias Fortes, já ter sido considerado eleito.
- 	17 Q depoente refere-se ao fato de ter postulado, em 1965.
a indicação como candidato da UDN ao governo de Minas.

Roberto Ribeiro de Oliveira Resende. Nascido em 1917.
Político, médico e fazendeiro. Secretário de Estado de Saúde e
Assistência (1961-1962), da Agricultura, Indústria, Comércio e 'Fra-
l)alho (1962-1964) e de Governo (1964-1965). Filiou-se à UDN.
-	° SILVA & DELGADO, op. cir. p. 201.

' AníbalJÍarques Gontio (1889-1962). Político e empresá-
rio. Deputado estadual constituinte (1947) e à legislatura ordiná-
ia. Diretor do Banca 1 lipotecário de \liiias Gerais. Filiou-se ao

151).

511 ,V;\ & 1 )El ,GAJ)O, op. cir. P. 2071.
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Getúlio Vargas nomeou João Goulart ministro do Traba-
lho em maio de 1953.

I14 Mílton Sa/o,no,i Sales (1916-1982). Político e advogado.
Deputado estadual. Presidente da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais. Filiou-se à UDN e à Arena.

' Francisco deGastro Rodrigues campos (1872-1939). Magis-
trado. Promotor de justiça e juiz de Direito. Procurador-geral do
Estado e desembargador. Presidiu o Tribunal de Relação. Pai de
Mílton Soares Campos.

Adolfo de Oiieeira Portela (1906-1966). Político, médico
e magistrado. Prefeito de Ibiá. Deputado estadual e deputado es-
tadual constituinte (1947). Presidente do Tribunal de Contas do
Estado (1956-1958). Filiou-se ao PP e ao PSD.

"' Artur Bernardes Pilho (1906-1981). Político, advogado e
empresário. Apoiou a Revolução de 1930. Em 1932. foi um dos
chefes da Revolução Constitucionalista em Minas Gerais. Signatá-
rio do Manifesto dos Mineiros. Vice-governador do Estado (1956-
1961) e ministro da Indústria e Comércio (1962). Filiou-se ao PR,
à Arena e ao PDS.

0/110 CletI//o de 5oiis(1 não pertenceu ao P51) Inde-
pendente.
-	18) Li//do 01/1/m ("oe//lo ( 1 1)14-1984), Político e advoga-
do. Promotor de Justiça. Prefeito nomeado de Ubá (1939-1946).
Deputado estadual constituinte (1947), deputado estadual e depu-
tado federal. Vice-governador do Estado (1975-1978), escolhido
pelo Colégio Eleitoral, assumiu o governo cm 1978. Filiou-se à
UDN, ao PSD, à Arena e ao PDS.

Clóvis Salgado da Gama (1906-1978). Político, médico
professor. Vice-governador (1951-1955), governador do Estado
(1955), ministro da Educação e Cultura (1956-1961). Filiou-se ,io
PRM, ao PRe à Arena.

IS Gera/do Sta,!ini Soe//es. Nascido em 1911. Político, ad-
vogado e magistrado. Promotor de Justiça. Prefeito (nomeado) de
Nluriaé (1937-1939) e de Passos (1939-1946). Deputado estadual
constituinte (1947) e deputado estadual. Chefe de polícia. Secre-
tário (interino) do Interior. Deputado federal. Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho (1979-1980). Filiou-se ao PSD.

IS! De,'meva/ José Pimenta. Nascido em 1893. Engenheiro,
empresário e historiador. Engenheiro-chefe cia construção da Es-
trada de Ferro Central cio Brasil. Diretor-geral, administrador-ge-
r.il e diretor-superintendente da Rede Mineira de Viação. lrcsi-
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dente da Companhia Vale do Rio Doce (1946-1951). Secretário de
Estado da Viação e Obras Públicas (1943-1945).

__'° José 'abra/. Nascido em 1911. Político, advogado e pro-
fessor. Deputado estadual. Presidente do Banco do Estado de Mi-
nas Gerais. Juiz do Trabalho. Filiou-se à UDN.

94 Hermelindo Paixão (1901-1977). Político e advogado.
Deputado estadual. Presidente da Caixa Econômica Estadual, da
Junta Comercial e do Banco da Produção S.A. Filiou-se ao PSD.

' A/vimariVlourao. Nascido cm 1911. Político e empresá-
rio. Vereador, prefeito nomeado de Divinópolis e deputado esta-
dual. Filiou-se à UDN e à Arena.

'9' Paulo canpos Guimar'7es (1918-1980). Político, servidor
público, advogado e professor. Deputado estadual. Filiou-se à
UDN, a cuja seção mineira presidiu, e à Arena.

' ESTADO DE MINAS, op. cit. 6 mar. 1953.
' João Hercu/ino de Sousa Lopes. Nascido em 1927. Político,

bacharel em Direito, agropecuarista, funcionário público e profes-
sor. Prefeito de Sete Lagoas. Deputado estadual. Deputado fede-
ral, cassado em 1969 com base no AI-5. Filiou-se ao PTB, ao MDB
e ao PMDB.

' DULCI. Otávio Soares. A UDNe o anti-popu/ismO no B,ïi-
si/. Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986. p. 36. (Teses)

200 Abg'irde ('asilo An'u210 Renau/t(1903-1 995). Político, ma-
gistrado, professor e escritor. Secretário de Estado da Educação e
Saúde Pública (1947 a 1950)e secretário de Educação (1956-1959).
Filiou-se ao PRM.

21 José Raimundo Soa,-es,-1,,i Si/a-i (1914-1976). Político, mé-
dico e advogado. Prefeito de Itabirito. Deputado estadual, deputa-
do federal. Filiou-se ao PSD, ao PTI3 e ao NIDB.

('ar/osA/berto Li/aio Bittencourt (191 1-1955). Político, ad-
ogado, funcionário público, professor, jornalista e banqueiro.

Deputado federal, senador. Filiou-se ao PTB.
2(0 Francisco S-í (1862-1936). Político, engenheiro, jornalis-

ta e escritor. Deputado provincial. Secretário da Agricultura. Co-
mércio e Obras Públicas (1894-1897). Ministro da Viação (1909-
1910 e 1922-1926). Senador pelo Ceará. Filiou-se ao PR cearense.

24 SILVA & DELGADO, op. cit. p. 241.

Refere-se a José de Faria 'uivares.
Va/domiro Agostinho Lobo (1905-1970). Político, radialis-

ci j ornalista e sindicalista. Revolucionário ciii 1930. Depurado
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estadual. lundador e primeiro presidente do Sindicato dos Radia-
listas Mineiros. Filiou-se ao PTB.

Os deputados eleitos para a 2 Legislatura da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais foram empossados em 1' de fevereiro
de 1951.

O Cai/os Faria 'I»wares. Nascido em 1912. Político, advo-
gado e empresário. Deputado estadual. Presidente da Caixa Eco-
nômica do Estado de Minas Gerais. Filiou-se ao PSP.
- 2)) Sebastião Puas de Almeida (1912-1975). Político, advoga-
do, banqueiro, empresário e fazendeiro. Secretário da Fazenda, de
Governo e da Agricultura do Estado de São Paulo. Presidente do
Banco do Estado de São Paulo e do Banco do Brasil. Governador
do Brasil junto ao FMI e ao Banco Mundial. Ministro da Fazenda
(1959-1961). Deputado federal. Candidato a governador de Minas
em 1965, teve o registro de sua candidatura cancelado pela justiça
Eleitoral. Filiado ao PSD.

Antônio Peixoto Lucena Cunlu'i (1896-1962). Político e ad-
vogado. Prefeito nomeado de Jequitinhonha. Deputado federal.
Sobrinho de Orozimbo da Cunha Peixoto —Ccl. Zimbu. Filiou-se
à MN.

(1871-1917). Político, magis-
trado e advogado. Participou das campanhas da Abolição e da Re-
pública. Deputado estadual. Deputado federal. Presidente da Câ-
mara dos Deputados (1907-1909). Filiou-se ao PRM.

212 Provavelmente, refere-se às eleições suplementares ocor-
ridas em 23-01-1955.
- 215 Cristiano Monteiro Jíachado (1893-1953). Político, advo-
gado e embaixador. Deputado estadual. Prefeito nomeado de Belo
Horizonte (1926-1929). Por ocasião da Revolução de 1930, acu-
mulava os cargos de secretário de Estado do Interior, chefe de
polícia e comandante-geral da Força Pública. Secretário da Educa-
ção e Saúde Pública (1936-1945). Embaixador junto à Santa 56
(1951-1953). Filiou-se ao PP e ao PSD.

20 Afonso Augusto Moreira Pena Júnior (1879-1968). Políti-
co, advogado, professor e escritor. Secretário do Interior (191)-
1922). Ministro da justiça (1925-1926). Participou da campanha da
Aliança Liberal e foi signatário do zWanfasto dos Mineitos. Filiou-c
ao PRM.

20 ESTADO DE MINAS, op. cit. 24 mar. 1950.
DI A Cl, op. cit. p. 102.
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217 Ibidem. p. 136.
218 ItamarAiigusto (7autie,'o Franco. Nascido em 1931. Políti-

co, engenheiro e empresário. Prefeito de juiz de Fora (1967-1971
e 1973-1975). Senador. Vice-presidente da República (1990-1992).
Presidente da República (1992-1994). Governador do Estado de
Minas Gerais (eleito em 1998). Pertenceu ao NIDB, PMDB, PL,
PRN, PTB.

217 Osvaldo Pieriíccetti (1909-1990). Político e advogado. Pre-
feito de Araguari. Deputado estadual. Secretário do Interior e jus-
tiça (1964). Duas vezes prefeito de Belo Horizonte, urna vez por
eleição da Câmara dos \crcadores (1965-1967), outra por nomca-
ção do O\ cinador Rondou Paci2eco (1971 -1)75). lidou-se d 11 )\
e à Arena,

(dto .1/e/o do :1eess/o. \ascido em 1915. Político, cnc-
nheiro e empresário. Prefeito de Belo Horizonte (1955-1950.
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (1964) e
de Obras Públicas. Filiou-se ao PDC, à UDN, à Arena e ao PDS.

221 JORNAL DO BRASIL, Rio de j aneiro. 2 dez. 1994.
122 Refere-se a Aíírcia Kiihitschek, filha de Juscelino kuhíts-

chek de Oliveira.
223 José Bonifócio í.afai'ette de Andi yida (1904 -1986). Pol ít 1 -

co. advogado e professor. Revolucionário em 1930. Prefeito no-
tocado dc Barbacena (1931-1934). Deputado estadual constituin-
te (1935). Deputado estadual. Signatário cio. dos .lime,ros.
Deputado federal constituinte (1946). Deputado federal. 111(111-

se à UDN, à Arena e ao PDS.
224 1'7bllna1 Superior do íraba//ir.
227 Refere-se ao discurso feito pelo Coronel jurandir de Bi-

/.arria Niamede durante o sepultamento do General Canrobert Pe-
reira da Costa. Na ocasião, o Coronel. Niarnede propôs que não se
desse posse a Juscelino Kubitschek e João Goulart, recém-eleitos
para a presidência e a vice-presidência da República. O ministro
da Guerra, General Henrique Teixeira Lott, considerou que o dis-
curso desrespeitava a hierarquia militar e solicitou ao presidente
da República, João Café Filho, autorização para punir o militar.
Eni meio à crise que então se desencadeou, o presidente Cafd
Filho se internou no Hospital dos Servidores do Estado do Rio dc
Janeiro, alegando problemas de saúde, e a presidência da Repúbli-
ca foi assumida pelo Deputado Carlos Luz, que não autorizou a
punição do coronel. Sentindo-se desprestigiado, o ministro da
(;uerra renunciou ao car4o, o que 1 (1 1- 3 V011 ainda iliaisac risc
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institucional. Em 11 de novembro, o Congresso Nacional dechi-
rou o impedimento de Carlos Luz e empossou na presidência da
República o senador Nereu Ramos, o qual, em 31 de janeiro de
1956, transferiu finalmente o cargo a Juscelino Kubitschek.

22( No início de março de 1956, o presidente da República,
Juscelino Kubitschek, enviou ao Congresso Nacional projeto de
lei concedendo anistia ampla e irrestrita a todos os civis e militares
que, entre 10 de novembro de 1955 e 1 de março de 1956, hou-
vessem participado de movimentos políticos ou militares. O pro-
jeto foi transformado em lei, pelo Congresso, no dia 6 de março de
1956.

-	A Espada de Ouro
(Manuel Bandeira)
Excelentíssimo General
Henrique Duffles Teixeira Lott,
A espada de ouro que, por escote,
Os seus cupinchas lhe vão brindar.
Não vale nada (não leve a mal
Que assim lhe fale) se comparada
Com a velha espada
De aço forjada,
Como as demais.
- Espadas estas
Que a Pátria pobre, de mãos honestas.
Dá aos seus soldados e generais.
Seu aço limpo vem das raízes
Batalhadoras da nossa história:
Aço que fala dos que, felizes.
Tombaram puros flO chão da glória!
O ouro da outra é ouro tirado.
Ouro raspado
Pelas mãos sujas da pelegada.
Do bolso gordo dos salafrários.
Do bolso raso dos operários.
Não vale nada!
E ouro sinistro,
Ouro mareado:
Mancha o Ministro.
Niancha o Soldado.

28 DULCI. op. cit. p. 144.
ZZ') Antônio Ferreiro de O/iz'ei, y, 13, y to foi minisrr de Educa-

ção e Cultura do Gabinete Tancredo Neves, no período parla-
mentarista do governo João Goulart.
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:o DULCI, op. cit. p. 145.
231 "Realistas" - Udenistas para OS quais a negociaç3o políti-

ca, e no o confronto, levaria o partido io poder.
- 232 "chapas-brancas" - Apelido depreciativo com que eram
qualificados certos parlamentares da UDN que, segundo seus ad-
vcrsórios, trocariam favores políticos ou pessoais por apoio ao go-
verno,

233 Provavelmente, refere-se ao programa aprovado na 3
reunião do diretório nacional da UDN. em 19 de agosto de 1945.

234 DIÁRIO DO CONGRESSO N:\CIC\ ÀL. Brasíh2:Con-
gresso Nacional, 13 jun. 1965. p. 3.044.

23 DULCI, op. cit. p.147.
23( Federaçfo das Indústria. /o Fst(u/o / .S/o l'íii,/o.
237 John ReginaldCotrim nasceu em Manchester(Inglaterra).

em 10-1-1915.
2311 Francisco Badaró Ji2nior (1892-1970). Político e médico.

Prefeito nomeado de Minas Novas (1937-1945). Deputado esta-
dual constituinte (1947), deputado estadual e deputado federal.
Duas vezes ministro interino da justiça e Negócios do Interior
(1951-1952). Filiou-se ao PP e ao PSI).

239 Jí,iri/o Paulino Radaró. Nascido cm 1931. Político e ad-
vogado. Deputado estadual e deputado federal. Secret3rio dc Es-
udo do Governo (1966). Senador indicado pela Arena. Ministro da
Indústria e Comércio (1 04- 1 ()85). lilioii-se ao P81). Arena. ao
PDS, ao I3 PR e ao PPI(.

2411 Osvaldo íjuiiia 1'(wi(/o. \asc ido em 1008. Político, ad'.o-
gado e professor. Promotor de Justiça. Professor da Faculdade
Nacional de Filosofia do Brasil. Chefiou a (asa(iv ii da Presiddri-
cia da República (1960). Filiou-se ao PSD.

241 ESTADO DE MINAS, op. cit.13 mar. 1058, p. 3. e. 4.
- 242 iJ'Janue/ França campos (1913-1973). Político e advoga-
do. Foi advogado da Prefeitura de Belo Horizonte. Deputado es-
tadual. Procurador-geral junto ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal. Filiou-se ao PS[).

243 ESTADO DE MINAS, op. cit. 8 mar. 1959, p. 3, c.7, p. 4.
c.4-0.

244 BENEVIDES. Maria \'ictória de Mesquita. A (JDX o
iidenismo.ambig//ida/íu (/0 /,/,ci/ismo /.'iisi/ri,o. Rir) de janeiro: Paz
e 'Irra. 1081. 3.1 ((8.
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-b Vicente de :luiujo (1912-1976). Bancário, banqueiro e em-
presário. Presidente do Banco Mercantil do Brasil S/A.

Luís Maranha (1913-1984). Político e médico. Deputado
estadual constituinte (1947) e deputado estadual. Filiou-se ao PTN,
ao PSD, ao PR, à UDN e à Arena.

DULCI, Otávio. op.cit.; p. 161.
_.._. José Aparecido de O/d'eira. Nascido em 1929. Político e
jornalista. Trabalhou na R'ídio Inconfidência  e nos jornais Correio da
Manhíl, Estado de Minas. Diíírio do Comércio e (ireio do Dia. Presi-
dente do Diá,-io de Minas. Chefe de gabinete do prefeito de Belo
Horizonte, secretário particular do presidente da República, Jânio
Quadros. Secretário de Estado do Governo (1963-1964) e, posteri-
ormente, secretário de Estado do Interior e Justiça (1964). Deputa-
do federal. Secretário de Estado da Cultura (1984). Ministro da
Cultura (1985). Prefeito de Brasília (1985-1988). Filiou-se à UDN,
ao Partido Popular, ao PMDB e ao PRN.

24) Maga/hões Pinto foi empossado no cargo de governador
de Minas em 31 de janeiro de 1961.

° Abel Rafae/Pinto. Nascido em 1914. Político, professor e
advogado. Deputado federal. Secretário de Estado da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho (1961). Filiou-se ao PRP, à Ação
Integralista Brasileira e à Arena.

Edgar de Godói da Mata Machado, Trabalho e Cultura
Popular (1963-1964). José Aparecido de Oliveira, Gouerno (1963-
1964).

No governo Magalhães Pinto, a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico foi ocupada por Celso Melo de
Azevedo (1964), Darei Bessone (1964-1965). José Cabral (1965) e
Jarbas Medeiros (1965-1966), sucessivamente. Paulo Camilo de
Oliveira Pena foi secretário particular do governador (1961-1962)
e presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(1963-1966).

Nílson Gonti,m dos Santos. Nascido em 1925. Político e
servidor público. Deputado estadual. Filiou-se à UDN, ao MDB e
ao PMDB.

Augusto Mório caldeira Brant (1876-1968). Político, ad-
vogado, escritor e jornalista. Participou das articulações da Revo-
lução de 1930 e apoiou a Revolução Constitucional ista de 1932.
Signatário do íWanifd'to dos Mineiros. Deputado estadual, deputado
federal e deputado federal constituinte (194(-». Secretário de Esta-
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do das Finanças (1922-1925) e, mais tarde, da Educação (1947).
Filiou-se ao PRM e ao PR.

255 W.'/son chaves. Nascido em 1928. Político e professor.
Chefiou o gabinete do secretário de Educação (1961-1962). De-
putado estadual. Foi secretário de Estado para Assuntos de Ação
Social (1965-1966). Em 1980 assumiu a Coordenadoria de Cultura
do governo estadual. Filiou-se ao PL.

('irodeAluiar.Wacje/. Nascido em 1919. Político e advo-
gado. Deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado
da Educação (1959-1961). Filiou-se ao PR, à Arena e ao PDS.

257 Boniftício José Tamm ele iludrada, Nascido em 1930. Polí-
tico, advogado e professor. Deputado estadual, deputado federal,
secretário de Estado da Educação (1965-1966), do Interior ejusti-
ça (1975-1978) e de Recursos Humanos e Administração (199]-
1994). Filiou-se à UDN, à Arena, ao PDS, ao PPR, ao PTB e ao
IPB.

258 Refere-se a Crispiin laques Rias Fortes (Neto). Nascido em
1923. Político e advogado. Deputado estadual, deputado federal.
secretário de Estado da Segurança Pública (1966) e secretário de
Estado de Obras Públicas (1075~1 1 )78). Filiou-se ao P51). à Al cila,
ao PDS e ao PMDB.

25') Osvaldo P/C/7/(c(tt/ C Rúfleloil Pac//C(O foram. como secretá-
rios do Interior, responsáveis pela articulação política do governo
Magalhães Pinto.

250 DULCI, op. cit. p169.

BENEVIDES, Maria \ ictória de Mesquita. op. cir.: p.l 17.
202 José de Sousa Nobre. Nascido em 1918. Sacerdote, político

c professor. Assistente-geral da Ação Católica Arquidiocesana e
assessor do arcebispo Dom Antônio dos Santos Cabral. Vice-reitor
da UCMG. Deputado federal. Filiou-se ao PTB e ao NIDB.

263 BELOCH. Israel e ABREU, Alzira Alves de (coord.).
Diioiuír,o histórico -biogi zifico brasileiro (1930-1983). Rio de janei-
ro: Forense Universitária, 1984. p. 2.755.

264 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, op. cit. 10
jun. 1962.

265 Francisco clementino de San Tiago Dantas (1911-11)04).
Político, advogado, jurista, professor, escritor e jornalista. Deputa-
do federal. Ministro das Relações Exteriores (1961-1962) e da
Fazenda (1963). Filiou-se à Ação Integralista Brasileira e ao PTB.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. op. cir. 1.3
ju1.1962.

 Idem. 24 no\1962.
- 28 STARLING, Heloísa Maria Murgel. Os Senhores e/as Ge-
rais: os novos inconfidentes e ogo/pe mi//tarde 1964. Petrópolis: Vo-
zes, 1986. p.365-366.
-	Instituto Brasileiro de Ação Democrática.

Ação Democrática Popular.
-	271 Ação Democrática Parlamentar.

 Gerai-do Grossi. Nascido em 1908. Político e advogado.
Deputado estadual. Filiou-se à UDN e à Arena.

271 JoséHumbem'to Rodrigues da Cunha. Nascido em 1911. Po-
lít i co e médico. Deputado federal. Filiou-se à UDN e à Arena.

274 DULCI, op. cit. p.181.
GORDON. Lincoln. Castelio perdeu a batalha. l'ja, São

Paulo, n.444, 9 mar. 1977.
27(, Na eleição de 1962 para a Assembléia Legislativa, a

I T DN elegeu 26 deputados. Na eleição anterior (1958), elegera 11
deputados.

277 Celso Furtado foi ministro extraordinário para Assuntos
de Desenvolvimento Econômico do governo João Goulart.

27M DULCI, op. cit. p. 187.
271 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, op. cit. 9maio

1963.
280 Pedro Maciel Vidigal (Padre Vidigal). Religioso, político,

professor e escritor. Deputado estadual e deputado federal. Filiou-
se ao PSD e à Arena.

281 Bento Gonçalves Filho (1912-1984). Político, industrial e
fazendeiro. Participou das campanhas que culminaram com as re-
voluções de 1930 e 1932. Vice-prefeito de Belo Horizonte (1947),
ocupou a Prefeitura em 1951. Filiou-se ao PR, ao PSP, ao PSD. a
Arena, ao Partido Popular e ao PMDB.
- 282 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. op.cit. 8 out.
1963 e 12 out. 1963.
-	18.1 Superiitendência de Política Agrámi.

284 João Pinheiro Neto. Nascido em 1928. Político, advogado
e economista. Ministro do Trabalho e Previdência Social (1962). Em
abril de 1964 teve seus direitos políticos suspensos por dez anos.
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Joao Pinheiro (1(1 Si/ou (1860-1908). Político, advogado,
professor e industrial. Senador federal e presidente do Estado
(1906-1908). Pertenceu ao PRM.

' Paulo Subo. Nascido em 1910. Político e engenheiro
agrônomo. Prefeito de Curvelo e deputado estadual. Secretário da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho (1961-1962). Filiou-
se à UDN.
___ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, op. cit. 26ju1.
1963.

218 central Illte///gence Agenv.
Instituto de Pesquisas e Lstiidos Swiais.
José Gera/do de O/iz,eira. Nascido em 1914. Político, ad-

vogado e militar. Comandante-geral da Polícia Militar, teve parti-
cipação decisiva na preparação e desencadeamento do movimen-
to que culminou, em 1964, com a deposição do presidente joan
Goulart. Deputado estadual. Filiou-se à Arena e ao PDS.

Olímpio iWourõo Filho (1900-1972). Oficial do Exército.
No comando da 4 Região e da 4 a Divisão de Infantaria, com sede
cm Juiz de Fora, MG, teve papel decisivo na deflagração do movi-
mento que, em 1964, derrubou o governo João Goulart. Ministro e
presidente do Superior Tribunal Militar.

292 Refere-se ao GeneinI Carlos Luís Guedes.
20 Afonso Ar/nos de Melo Franco foi nomeado secretário de

Estado sem pasta no dia 01-04-1964. ficando no cargo até 06-04-
1964.

254 S1ARLING, op. cit. p.89-91.
2)5 Josaf'í Macedo (1896-1977). Político, farmacêutico, mé-

dico e líder ruralista. Prefeito nomeado de Mariana. Um dos funda-
dores e primeiro presidente da Federação das Associações Rurais
de Minas Gerais. Presidente da Federação da Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais. Filiou-se ao PSI).

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, op. cit. 25
mar. 1966.
____ Pio Soares ('anedo (1909-1999). Político e advogado.
Prefeito nomeado de M uriaé (1943). Secretário estadual do Interior
e justiça (1946) e da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
(1946). Presidente da Assembléia Legislativa (1962). \7 ice-govcr-
nador (1966-1971). Filiou-se ao PRM. ao PSD. à Arena e ao PDS.

2)8 HIPPÓLITO, Lúcia. PSD - De raposas e reformistas: o
[> YD e a experiência democrática hrasi/eira 1945-64. Rio dc Janeiro:
Pai e Terra, 1985. p. 214. (Estudos brasileiros. $5).
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Voyieiiw da (iiia (1 9-1 76). Político, adsogt-
do, jurista e professor. Deputado federal e senador. Filiou-se ao
PTB e ao MDB.
- 300 José Gomes Pimenta (Dazinho). Nascido em 1922. Político,
operário e líder sindical. Presidente do Sindicato dos Trabalhado-
res na Indústria de Exploração do Ouro e Metais Preciosos de Nova
Lima. Deputado estadual, teve seu mandato cassado em 1964.
Filiou-se ao PTB. ao PDC e ao PT

:I C/odsmith Ria,,i. Nascido cm 1920. Político, industriário,
tecelão, eletricista e líder sindical. Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Indústria (1962-1964) e, no mesmo
período, da Central Geral dos Trabalhadores. Deputado estadual,
cassado em 1964, com base no AI-1. Anistiado, reelegeu-se depu-
tado estadual em 1983. Filiou-se ao PSP, ao PTB e ao PMDB.

:7 Sinva/de Oliveira Rambirra. Nascido em 1933. Político,
tecelão, sindicalista e jornalista. Presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Belo Horizon-
te e da respectiva federação estadual. Deputado estadual, teve seu
mandato cassado em 1964 com base no AI-1. Filiou-se ao PTB e
ao PDT

Gé,:çon deBito Me/o Boson. Nascido em 1914. Professor e
advogado. juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Advogado-geral
do Estado, secretário de Estado da Educação (1966-1967). Reitor
da UFMG, aposentado compulsoriamente pelo AI-5. Secretário
de Estado da Casa Civil no governo Nílton Cardoso. Filiou-se ao
PSD e à Arena.

301 Refere-se a José Bonifácio Lafayette de Afld/'ada.
ESTADO DE MINAS, op. cit. 10 fev. 1965, p. 3.

3(0, ESTADO DE MINAS. op. cit. 3 nov. 1964.
-	José de Faria liaxires sucedeu a Paulo Campos Gui,narões
na presidência do diretório regional da UDN de Minas Gerais.

300 0/avo Bilac Pinto foi presidente da Câmara dos Deputa-
dos de 1965 a 1966.

:os Antônio Aureliano GhavesdeMendonça. Nascido cm 1929.
Político, engenheiro e professor. Deputado estadual e deputado
federal. Secretário de Estado da Educação (1964-1965) e das Co-
municações e Obras Públicas (1965-1966). Governador do Estado
(1975-1978), eleito pela Assembléia Legislativa. Vice-presidente
da República (1979-1985), eleito pelo Colégio Eleitoral. Ministro
das Minas e Energia (1985-1989). Filiou-se à UDN, à Arena, ao
PDS e ao PFI
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210 ESTADO DE MINAS, op. cit. 17 nov. 1964.
Gera/do Paulino Santana. Nascido em 1925. Político,

pecuarista, serventuário da justiça. Vereador e prefeito de Salinas
(1957-1963). Deputado estadual. Secretário extraordinário de Es-
tado para Assuntos Políticos (1986-1987), secretário de Estado de
Minas e Energia (1987-1988) e secretário de Estado de Assuntos
Municipais (1989-1990). Filiou-se ao PMDB. ao PR e à Arena.

3)2 ESTADO DE MINAS, op. cit. 7 fev. 1965 e 14 mar.
1965.

ESTADO DE MINAS, op. cit. 16 maio 1965.
Idem. 21 mar. 1965.

PERU. Constituição (1939). Artigo 142. (infor11]aç5o do
depoente)

2)6 ESTADO DE MINAS, op. cit. 16 maio 11)63.

Antônio Azueliano Chaves de:Wendouça elegeu-se depura-
do estadual para a 5 legislatura (1963-1967). Licenciou-sede fe-
\ereiro de 1964 a julho de 1965 para exercer o cargo de secretário
de Estado da Educação, e de agosto de 1965 a fevereiro de 1966
dirigiu a Secretaria de Estado das Comunicações e Obras Públicas.
A partir dessa última data, retornou à Assembléia Legislativa e
cumpriu o período final do seu mandato.

310 Euro Luí A/antes. Nascido cm 1927. Político, advogado
e jornalista. Deputado estadual. Um dos fundadores e diretor do
j ornal Binômio. Filiou-se à UDN.

06 ESTADO DE MINAS, op. cir. 23 maio 1965. Coluna
"'sotas Políticas da Semana'.

0)) Idem. 23 jun. 1965.
.21 .\7/ton Gardoso. Nascido cru 19,38. Político e empresário.

Prefeito de Contagem (1973-1977, 1983-1986 e 1996-1997), de-
putado federal, governador (1987-1990) e vice-governador do l's-
Lido (eleito em 1998). Filiou-se ao PR, ao \l DB e ao PMDB.

322 Eduardo Brand/jo deAzeredo .Nascido em 1948. Político.
engenheiro, analista de sistemas. Prefeito de Belo Horizonte (19(0-
1992) e governador do Estado (1995-1998). Filiou-se ao PSDB.

323 Lúcio de Sonsa (','nz. Nascido em 1920. Político e advoga-
do. Deputado estadual. Secretário de Viação e Obras PuNI
(1963-1965). Filiou-se ao PR, à Arena e ao PDS.
-	324 Né/son Huiigi'ia Hoffbauer (1891-1969). Ad voga do. ni a -
gisrrado, promotor, delegado e professor. Ministro do Supremo
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Tribunal Federal (nomeado cru 	e presidente do Superior
Tribunal Eleitoral (1959-1961).

° ESTADO DE MINAS, op. cit. 17 ser. 1965.
321, Refere-se a Antônio Luciano, proprietário do referido

hotel.
327 FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 9 abr. 1989- Perfil, p.

d , 15.
_ CORRÊA. Oscar Dias. A Constituição de 1967: (0,/t/

çõo crítica. Rio de Janeiro: Forense, 1 1)68.p. 138.
32') BENEVIDES, op. cit. p.13.

Ovídio Jolio Paulo de And//Ide (1883-1939). Político e
advogado. Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas
(1932). Deputado estadual constituinte (1935) e deputado estadu-
al. Signatário do Man/esto dos Mineiros. Filiou-se ao PRM e ao PR.

Joõo Edmundo 6'aldeira Brant(1878-1967). Político, ad-
vogado e magistrado. Promotor público, juiz municipal. Partici-
pou da campanha da Aliança Liberal, da Revolução de 1930 e
apoiou o movimento constitucional ista de 1932. Deputado esta-
dual constituinte (1935) e deputado estadual. Conselheiro do 'lvi-
hunal de Contas do Estado. Filiou-se ao PRNl.

332 Tristão Ferreira ela Cunha (1890-1974). Político, advoga-
do, professor. Promotor de justiça. Signatário do Manifesto dos Mi-
,ieiros. Deputado estadual constituinte (1935) e deputado estadual.
Deputado federal. Secretário de Estado da Educação e Saúde Pú-
blica (1946), da Agricultura. Indústria. Comércio e Trabalho (1951-
1952) e das Finanças (1933-1936 e 1936-1958). Hliou-sc ao P R\l
e ao PR.

CORREA, Oscar Dias. O liste/uIpo//t10-rronômio
taro: o societarismo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994. p.
231.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, op. cit. 2 out.
1 1) 65. 

:5 Dia 2 de setembro de 1968. na Câmara dos Deputados,
cm discurso contra a invasão da UnB por forças militares, o Depu-
tado Federal Márcio Moreira Alves, do MDB do Estado da
(Cianabara, conclamou o povo a realizar um "boicote ao militaris-
mo" e a não participar dos festejos comemorativos da indepen-
dência do Brasil. O discurso gerou uma profunda crise institucional,
cuj o desenlace foi o fechamento do Congresso Nacional e a cdi-
çï() do A1-5.

1028



JOS( 0//nipio ('(iStio I'i//iü . NLSCIdO em 1915. Advoga-
do, jurista, professor e jornalista. Advogado-geral do Estado e pro-
curador-geral do Estado. Conselheiro federal e da seção mineira
da OAB.

07 Vk'a/di Vences/au Moreira. Nascido em 1912. Escritor, ma-
gistrado, advogado, professor e jornalista. Chefe de gabinete da
Secretaria de Finanças. Conselheiro e, por dois períodos, presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado (1968-1970 e 1980-1982).
Diretor da Imprensa Oficial do Estado. Presidente da Academia
Mineira de Letras.

:rM VítorNunes I.ea/. Nascido em 1914. Magistrado, advoga-
do, professor, jornalista e escritor. Diretor dos Diários Associados e
da Agência Nacional, do governo federal. Oficial de gabinete do
ministro da Educação e Saúde Pública, procurador-geral da Justiça
do Distrito Federal, chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica (1956-1959) e consultor-gera! da República (1960). Ministro
do Supremo Tribunal Federal (empossado em 1960). Membro da
Academia Mineira de Letras.

:s Antônio Gon1yi/ee.ç de O/ieei, yi. Nascido em 1910. Magis-
trado, advogado e professor. Consultor jurídico do Ministério da
Viação e Obras Públicas. Consultor-geral da República. Presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral (a partir de 1966) e do Supremo
Tribunal Federal.

340 JoséiWaiia.11agíi/hõs. Nascido em 1922. Político e médi-
co. Deputado estadual. Deputado federal, cassado cm 1969, com
base no AI-5. Filiou-se à UDN, ao \IDB e ao PMDB.

Nas eleições presidenciais de 1950, o sIoíin do Briga-
deiro Eduardo Comes, candidato da LTDN , era 'Vote no Brigadei-
ro, que é bonito e é solteiro".
- :0 A/a Moça do PSD - Facção surgida dentro do Partido
Social Democrático (PSD), vinculada à campanha presidencial de
1955 e ao governo Juscelino Kubitsehek (1956-1961). Defendia a
renovação dos métodos políticos do partido e a discussão de teses
nacionalistas e modernizantes,

O Grupo Compacto, ligado principalmente à ala jovem do
PTB, queria redirecionar a ação do partido para uma prática mais
nacionalista e defendia a adoção de um programa voltado para as
reformas de base.

ISTO É SENHOR. São Paulo, n. 1015, p. 31, 1 mar. 1989.
José chaves Ribeiro. Nascido em 1914. Político, advogado

e empresário. Deputado estadual constituinte (1947) e deputado
estadual. Filiou-se ao PSl).
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Gilberto Antune de ,1/meida. Nascido em 1916. Político,
professor e engenheiro. Deputado estadual e deputado federal.
Secretário de Estado da Educação (1966)e de Viação e Obras Pú-
blicas (1978-1979). Filiou-se ao PSD e à Arena.
__ Celso Poiffrío de Araújo Machado (1895-1974). Político,
advogado, funcionário público e jornalista. Deputado estadual,
deputado federal e deputado federal constituinte (1946). Secretá-
rio de Estado do Interior (1945) e da Segurança Pública (1959-
1961). Vice-governador do Estado (1971-1974). Filiou-se ao PRM,
ao PP, ao PSD e à Arena.

2 CORRÊA, Oscar Dias. Vultos e retratos. Brasília, Senado
Federal, 1985. p. 151 -178: Discurso de posse na Academia Cario-
ca de Letras: Carlos de Laet, Henrique Lagden, Oscar Tenório.
(Discurso proferido na sessão de posse do Dr. Oscar Dias Corrêa,
no dia 27-11-1979, na Academia Carioca de Letras).

4 Hélio Caíixto da Costa. Nascido em 1939. Político, locu-
tor, repórter, publicitário, tradutor, redator e jornalista profissional.
Deputado federal constituinte (1988) e deputado federal. Filiou-
se ao PMDB, ao PRN, ao PFL e novamente ao PMDB.
- °°Renato 4M i.Q de AvelarAzeredo (1919-1983). Político, ad-
vogado e funcionário público. Prefeito nomeado de Santo Antônio
do Monte (1945-1946). Deputado estadual. Subchefe da Casa Ci-
vil da Presidência da República. Deputado federal. Secretário de
Estado de Governo e Coordenação Política (1983). Filiou-se ao
P51). ao MDB, ao Partido Popular e ao PMDB.

2 Partido Popular.
252 FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 9 abr. 1989, Perfil, p.

cl' 15.
Refere-se, provavelmente, a Carlos Fulgêncio da Cunha

Psixoto.
Refere-se a Adema,'Perei,'a de Barros, governador de São

Paulo.
O ESTADO DE S. PAULO, São Paulo, 27 abr. 1982.

' João Camilo Pena. Nascido em 1925. Engenheiro. Secre-
«trio de Estado da Fazenda (1975-1979). Ministro da Indústria e
Comércio (1979-1985).

ISTO É SENHOR, op. cit. n.1015, p. 31, 1 mar. 1989.
No Rio de janeiro, em 30 de abril de 1981, véspera do

Dia do Trabalho, duas bombas explodiram no Riocentro, durante
s/zow, comemorativo promovido pelo Centro Brasil Democrático.
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Na ocasião, morreu o sargento do Exército Guilherme Pereira do
Rosário e ficou gravemente ferido o capitão Wilson Luís Chaves
Niachado, que se encontravam num carro em cujo interior uma das
bombas explodiu.
_ GOIÁS. Tribunal Pleno. Habeascoiyus 61.923-1. Relator:
Sr. Ministro Djaci Falcão. I.ex —.JurispiwdênciadoSupremo Tribunal
Pederal, São Paulo, v. 6, n. 69, p. 375-377, set.1984.

Ge-m-do Henrique Machado Renault. Nascido em 1929.
Político e advogado. Vice-presidente da União Estadual dos Estu-
dantes e da União Nacional dos Estudantes (UNE). Deputado es-
tadual. Deputado federal. Secretário de Estado da Agricultura
(1979-1982). Filiou-se à UDN, ao PSP, à Arena e ao PDS.

' SÃO PAULO. Tribunal Pleno. Recurso de habeas coipus
59.518. Relator: Sr. Ministro Cordeiro Guerra. RevLçt€', Trimestral de
Jurisprudência, Brasília, v. 104, t. 2, p. 558-585. maio 1983.

FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 23 ago.1988.
Candidato às eleições presidenciais de 1989, pelo PSP.
José Paulo Sepá/veda Pertence. Nascido em 1937. Advoga-

do e professor. Procurador-adjunto do Tribunal de Contas do Dis-
trito Federal, afastado do cargo por força do AI-5. Procurador de
Justiça do Distrito Federal. Procurador-geral da República. Minis-
tro e presidente do Supremo Tribunal Federal (1995-1997).

FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 21 ago. 1988.
ISTO É SENHOR, op. cit. n. 1015, p. 32, 1 mar.
Francisco Osvaldo iVves Dome//es. Nascido em 1935. Polí-

tico, advogado, professor e servidor público. Deputado federal
constituinte pelo Estado do Rio de janeiro. Procurador-geral da
Fazenda Nacional, secretário da Receita Federal (1979-1985),
subprocurador-geral da Fazenda Nacional e presidente do Conse-
lho Monetário Nacional. Ministro da Fazenda (1985). Ministro cio
Trabalho e Emprego, foi nomeado em 1999. Filiado ao PFL.

Foi o Projeto 4.050, de 29.11.1966.
-	Imposto Provisório sobre Movimentações financeiras.

Contribuição Provisória sobre Movimentações 17inanrc11 y/3.

FOLHA DE S. PAULO, op. cit.19 fev.1989, p. A-6 c 22
fev. 1989.

372 Refere-se à Comissão Provisória de Estudos Co113 ti/moio-
nais, constituída pelo Decreto n 91.450/85 e instalada em 3-9-
1985.

! FOLHA DE S. PAULO, op.cit. 9 igo. 1988. Política, p. A-
6 e 10 ago. 1988.



S Idem. 9 ago. 1988, Política, p. A-6.
Ronan Tito dei-l/meida. Nascido em 1931- Político, em-

presário e fazendeiro. Deputado federal, senador e senador consti-
tuinte (1988). Secretário de Estado do Trabalho e Ação Social (1983-
1984). Pertenceu ao MDB e ao PMDB.

(' FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 9 ago. 1988, Política, p.
A-6.
_ BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil: 1988. Brasília: Senado Federal, 1994. Art. 5,
incisos XL, XLI, XLII, XLVI.
_	Conselho Adniinistrativo de Defesa Econômica.

FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 3 mar. 1989.
:o João Batista de Abreu. Nascido em 1943. Economista e

professor. Secretário-geral do Ministério da Fazenda. Secretário
de Estado da Fazenda (1987-1988). Ministro do Planejamento.

Ronaldo Costa Conto. Nascido em 1942. Professor e pes-
quisador. Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral do Estado do Rio de janeiro. Superintendente do Instituto
de Planejamento da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República. Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral (1983-1985). Governador do Distrito Federal (1985), minis-
tro do Interior (1985), ministro do Trabalho (1988-1989), ministro-
chefe do Gabinete Civil da Presidência da República (1987-1989).
Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

: VEJA, São Paulo, n. 1383. p. 98, 15 mar. 1989.
_	FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 26 jan. 1989.

Idem. 14 jul. 1989.
Idem. 24 jan. 1989.

: ESTADO DE MINAS, op. cit. 22 jan. 1989. p. 1.
FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 14 mar. 1989.
Idem. 1 ago. 1989.

_ Idem. 1 ago. 1989.
Idem. 21 fev. 1989.
Idem. 23 jan. 1989.

_° Refere-se a Romeu lúma. diretor-geral da Polícia Federal
à época em que foi gravado o depoimento.

Na ocasião do depoimento. Felipe Co,icí/ez .11íiqiica eia
o primeiro-ministro da Espanha.

IS'I'() E SENHOR, op. cir. n. 1015, 1 mar. 1989.
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Cian/eiêncie X,cio,m/ dos Bispos do Bisisil.
Associação Bras,le,ra de Rádio e Televisão.

-	FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 11 mar. 1989, Política, p.
A- 7.

° Idem. 21 mar. 1989.
Refere-se a José Carlos da Mata Machado, filho de Edgar

de Godói da Mata Machado.
400 FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 1 ago. 1989.

-	401 Idem. 12 jul. 1989.
FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 13 jul. 1989, Opinião, p.

A-2.

GAZETA MERCANTIL. São Paulo. 1 ago. 1989, p. 1.
0 FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 12 jul. 1989, Política. p.

A-5.
Di/son Foomo. Ministro da Fazenda do governo José

Sarney, responsável pelo Plano Cruzado, de estabilização econô-
mica.

— 4111 Celso Teixeira Brant. Nascido em 1920. Político, jornalis-
ta e professor. Secretário particular e chefe de gabinete do gover-
nador Clóvis Salgado da Gama. No Ministério da Educação, exer-
ceu interinamente a pasta no impedimento do titular. Deputado
federal. Filiou-se ao PRN.

FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 1 ago. 1989.
408 Mário de Ascensão Palmério (1916-1996). Político, escri-

tor, professor e fazendeiro. Deputado federal. Embaixador do Bra-
sil no Paraguai. Membro da Academia Brasileira de Letras. Filiou-
se ao PTB.

409 FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 7 abr. 1989.
410 VEJA, op. cit. n. 1388, p132, 19 abr. 1995.

-	40 Departamento Nacional de Obras Contra as &(,i-is.
412 FOLHA DE S. PAULO, op. cit. 7 abr. 1989.
413 ISTO É, São Paulo, n. 1241, 14jul. 1993, p. 83.
414 Alysson Paulinelli. Nascido em 1936. Político, engenhei-

ro-agrônomo e professor. Secretário de Estado da Agricultura (1971-
1974). Ministro da Agricultura (1974-1977). Deputado federal cons-
tituinte (1988). Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (1991-1995). Filiou-se ao PSD. à Arena, ao PDS e
ao PFL.
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4i5 Ernílio Edstone Duarte Galo. Nascido em 1935. Político e
advogado. Deputado estadual. Deputado federal. Pertenceu à Are-
na e ao PDS.

4l( Alysson Pau/me/li foi candidato ao Senado pelo PFL em
1990.

j ' José Gera/do Ribeiro. Nascido em 1940. Político, enge-
nheiro e professor. Secretário municipal de Assuntos Especiais
(1983-1984). Secretário de Estado de Assuntos Especiais (1984-
1987). Deputado federal constituinte (1988) e à legislatura ordiná-
ria. Filiou-se ao PMDB e ao PL.

ESTADO DE MINAS, op. cit. 19 nos'. 1987.
j19 José Guimarões Alues. Nascido em 1910. Jornalista, escri-

tor e professor. Trabalhou em diversos órgãos da imprensa mineira.
Na condição de cronista parlamentar da Rádio Guarani, acompa-
nhou os trabalhos da Constituinte mineira de 1947 e da Assem-
bléia Legislativa Estadual. Dirigiu a Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais. Filiou-se à UDN e à Arena.

__..j ° Giro Version/dos Anjos (1906-1994). Escritor, servidor pú-
blico e jornalista. Trabalhou em diversos órgãos da imprensa mi-
neira. Oficial de gabinete do governador. Assessor do ministro da
Justiça. Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado. Subchefe do Gabinete Civil da Presidência
da República. Ministro do Tribunal de Contas do Distrito Federal
(1960). Membro da Academia Mineira de Letras e da Academia
Brasileira de Letras. Filiou-se ao PSD.
_ Miguel Augusto Gonçalves de Sonsa. Nascido em 1926.
Advogado, empresário. Secretário de Estado da Fazenda (1964-
1965). Secretário de Estado do Governo e Coordenação Política.
Presidente do Conselho de Administração do BDNIG. Presidente
da Associação Comercial de Minas e da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado de Minas Gerias. Presidente do Banco
de Crédito Real. Diretor-presidente da Fiat Automóveis S.A. Di-
retor-presidente da Companhia Industrial Itaunense.
_ Wilson Melo da Silva. Nascido em 1911. Escritor, advoga-
do e professor. Consultor jurídico e procurador-geral da Prefeitura
de Belo Horizonte. Diretor da Faculdade de Direito da UFMG e
da UC\IG. Membro da Academia Mineira de Letras.
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PARTIDOS POLÍTICOS

ARENA - Aliança Renovadora Nacional
MDB - Movimento Democrático Brasileiro
MTR - Movimento Trabalhista Renovador
PCB - Partido Comunista do Brasil. Após 1961,
Partido Comunista Brasileiro
PDC - Partido Democrata Cristão
PDS - Partido Democrático Social
PDT - Partido Democrático Trabalhista
PFL - Partido da Frente Liberal
PJ - Partido da Juventude
PMDB - Partido do Movimento Democrático
Brasileiro
PMN - Partido da Mobilização Nacional
PP - Partido Popular
PP - Partido Progressista
PPB - Partido Progressista Brasileiro
PPR - Partido Progressista Reformador
PR - Partido Republicano
PRN - Partido da Renovação Nacional
PRM - Partido Republicano Mineiro
PRP - Partido Republicano Paulista
PRP - Partido de Representação Popular
PRS - Partido das Reformas Sociais
PSB - Partido Socialista Brasileiro
PSD - Partido Social Democrático
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
PSP - Partido Social Progressista
PT - Partido dos Trabalhadores
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
PTN - Partido Trabalhista Nacional
UDN - União Democrática Nacional
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