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Data: 25/09/1987 

 

 

Fita 1 – Lado A 

 

 

 

LO - 1987. Nós estamos na casa do senhor Francisco Luiz Torres de Oliveira, dando 

continuidade ao Projeto Memória da Previdência Social, Memória da Assistência Médica 

na Previdência Social, convênio FIOCRUZ, Casa de Oswaldo Cruz, INAMPS, com os 

pesquisadores Marcos Chor Maio e Luiz Octávio Coimbra. 

MC - Senhor Francisco, nós queremos começar logo, desde o início mesmo. É, onde é 

que o senhor nasceu, e em que ano? 

TO - Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 1916. 

MC - [19]16. 

TO - Quer dizer, estou com 71 anos. 

MC - 71. E qual é a sua origem familiar? 

TO - Bom, o que era a minha família? 

MC - É. 

TO - Meu pai era advogado, sempre foi advogado, e era paulista também, quer dizer, 

também ele nasceu em São Paulo, mas era filho de portugueses. E a minha mãe era 

mineira, professora, mas depois de casada ela não exerceu mais a profissão. 

MC - E o senhor queria falar alguma coisa? 

TO - Não. 

MC - Não. É, mas o senhor disse que o seu pai era filho de portugueses, e que seus avós 

faziam, que eles imigraram para cá? 

TO - Bom, eu não tenho lembrança, viu? Porque eu não conheci os meus avós… 

MC - Sim. 

TO - Paternos. O pai do meu pai chegou aqui como imigrante, e ele Bernardino José 

Torres de Oliveira. E começou... Ele era livreiro. 

MC - Livreiro. 
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TO - Vendia livros, e inclusive tinha um sebo, quer dizer, eram livros já usados, que ele 

trocava, vendia, ele trocava. Mas não tenho lembrança dele, porque eu não o conheci. 

Quando eu nasci ele já era falecido. 

MC - Já era falecido? 

TO - É. 

MC - E seu pai era advogado? 

TO - Meu pai foi advogado, formou-se em São Paulo na Academia de Direito de São 

Paulo. 

MC - Na faculdade… 

TO - Faculdade de Direito de São Paulo. 

MC - Qual é o nome da Faculdade, é Onze de Agosto? 

TO - É. Onze de Agosto é a data da fundação das faculdades de São Paulo e de Recife. 

MC - De Recife também? 

TO - Onze de Agosto. 

MC - E por parte de mãe, quer dizer, se a origem é mineira? 

TO - Da parte de mãe, o meu avô era médico, e a minha avó era de prendas domésticas, 

não tinha profissão. Mas eles eram mineiros, quer dizer, já as origens portuguesas ficavam 

mais distantes, não é? 

MC - E de que localidade de Minas, o senhor se lembra? 

TO - Era Barbacena. 

MC - Barbacena. 

TO - O nome de Barbacena. 

MC - E o senhor nasceu em que bairro em São Paulo? 

TO - Eu nasci no Bairro da Luz, era nos Campos Elíseos e que chamava. 

MC - A Luz era Campos Elíseos? 

TO - Não, é entre a Luz e Campos Elíseos, Rua Dino Bueno, atualmente Dino Bueno, 

naquele tempo era alameda dos Andradas, que chamava. E ficava próximo do Palácio do 

Governo, que era nos Campos Elíseos, o Palácio chamava Palácio dos Campos Elíseos. 
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Aliás, a minha casa, casa do meu pai, o que eu ia falar? A casa do meu pai ficava onde 

foi a estação de ônibus interestaduais, São Paulo e... 

LO - A rodoviária. 

MC - A rodoviária? 

TO - A rodoviária. 

MC - Ficava... Ah! Ficava ali? 

TO - A rodoviária foi construída no terreno da casa do meu pai. 

MC - Nossa! Então, não era uma casa, isso era um… 

TO - Era enorme, era muito grande. 

MC - Um latifúndio em São Paulo? 

TO - Não, não era um latifúndio, mas era bem grande, porque eles derrubaram a casa para 

fazer a rodoviária, e fizeram a rodoviária. Eu acho que foi só a casa do meu pai que a 

rodoviária ocupou ali. 

MC - Então era... 

TO - Alargaram também a Duque de Caxias, que era uma ruazinha estreita. 

MC - E o senhor nasceu lá, e se criou lá? 

TO - Nasci lá. 

MC - E se criou? 

TO - Me criei lá, nessa casa. 

MC - O senhor ficou até... 

TO - Eu fiquei até me casar, já era funcionário da Previdência quando eu saí de lá. Formei-

me lá também na Faculdade de Direito de São Paulo. 

MC - Faculdade de Direito. Agora, então, quer dizer, que o senhor morava perto, por 

exemplo, do bairro do Bom Retiro? 

TO - É, o Bom Retiro é continuação ali. 

MC - É continuação. 

TO - É. É a Luz, depois é o Campos Elíseos, e o Bom Retiro fica adiante. 
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MC - É pertinho. 

TO - É. São bairros contíguos uns aos outros. 

MC - Agora, fale um pouco assim, da sua infância. 

TO - Eu não tenho nada para... 

MC - O senhor brincava muito nessa casa, como é que era? 

TO - Não, não tenho nada... Infância comum, sem maiores... Sem problemas, também. 

MC - É. 

TO - Eu estudei, fiz todo o colégio no Colégio Stafford. 

MC - S…? 

TO - Stafford. 

MC - Stafford? 

TO - É. O nome era estrangeiro, porque a primeira dona do colégio era uma senhora 

inglesa. 

MC - Staffordes. 

TO - É, Stafford, com dois “F”. 

MC - Ah! 

TO - Mas quando eu entrei para o colégio, era dona Blandina Rato que era a diretora do 

colégio, era um colégio particular. O que ele tem de peculiar aí é que o colégio era 

predominantemente feminino. 

MC - Ah, é? Interessante. 

TO - Até eu fiz lá o curso primário, e fiz o curso secundário também. 

MC - E, por que o senhor foi fazer o primário e o secundário numa escola inglesa? 

TO - Não, não era inglesa, era brasileira. 

MC - Era brasileira, mas... 

TO - A primeira dona é que era inglesa. 

MC - Ah! Sei, sei. 
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TO - Era só a dona. 

MC - Mas só a dona que... 

TO - Do colégio, porque os professores eram todos brasileiros, não tinha… 

MC - Mas não tinha assim, uma… 

TO - Não tinha nada de influência. 

MC - Nada? Nenhuma influência do ensino inglês, ou uma coisa assim. 

TO - Nada, nada, nada. 

MC - Organização da escola? 

TO - Não, ela era dona, fundou esse colégio, e foi desenvolvendo, e depois ela vendeu o 

colégio para essa dona Blandina Rato, que era diretora. Ela foi desenvolvendo o colégio 

até fazer o ginásio, o… 

MC - Sei. 

TO - O curso científico, e o curso… 

LO - O senhor vem de uma família rica? 

TO - Como? 

LO - O seu pai tinha recursos? 

TO - Bom, não posso dizer que fosse rico, mas também não era pobre não, porque ele 

tinha essa casa, era uma casa grande, muito boa. Tinha outras propriedades também. 

Umas recebidas do pai dele, que o pai dele conseguiu se estabelecer bem, ganhar dinheiro, 

embora fosse um imigrante, quando chegou aqui. Mas deixou alguns bens para ele. Mas 

ele ganhou a vida como advogado, quer dizer, e não tinha fortuna propriamente. Ele 

ganhava, e com o que ele ganhou ele conseguiu construir… Construir não, mas comprou 

uma boa casa, onde criou a família toda nessa casa. Mas ele casou-se duas vezes, eu sou 

filho do segundo matrimônio. O meu pai casou-se duas vezes, eu tenho três irmãos do 

primeiro matrimônio, e duas irmãs do segundo matrimônio. Quer dizer, quando ele 

comprou essa casa em que eu nasci foi quando ele se casou com a minha mãe, foi o 

segundo casamento. De maneira que, eu não digo que ele fosse rico, mas era bem… Vivi 

uma vida confortável. De vez em quando toda pessoa que vive assim, da sua profissão, 

livre como advogado, tem altos e baixo, às vezes ele passava dificuldades, e tal, porque 

não tinha causas, mas de repente vinha uma causa boa, e tal, e ele se equilibrava. Nós 

nunca passamos necessidades, vivíamos confortavelmente, embora os meus irmãos não 

tivessem passado do ginásio, fui só eu que fiz o curso superior. 

MC - Os outros, todos os outros cinco, só o… 
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TO - Não, dos outros cinco, quatro eram três eram mulheres e dois rapazes. Os dois 

rapazes só fizeram o ginásio. Nem o ginásio, foi o comércio, porque eles foram bancários, 

os dois irmãos eram bancários, um no Banco Comercial, outro do Banco do Estado de 

São Paulo, eu só é que fiz o curso superior. 

MC - E as irmãs não, ninguém… 

TO - As irmãs não, só fizeram o ginásio também, pararam no… 

LO - Mas por que isso, doutor, por que o senhor foi o único a fazer o curso superior na 

sua casa? 

TO - Não sei. 

LO - O senhor acha que seu pai tinha alguma preferência, algum tipo de… 

TO - Não, eu acho que foi tendência, quer dizer, eu gostava de estudar, e meu pai podia 

sustentar a faculdade, de maneira que os outros irmãos não se interessavam por estudo, 

eles não gostavam de estudar. De maneira que, assim que eles puderam se empregar, se 

empregaram, e não quiseram mais saber de nada. E eu cursei porque foi uma rotina, assim, 

terminei o ginásio, fiz o vestibular, e entrei para a Faculdade de Direito. 

MC - Essa escola que o senhor fez, quer dizer, o primário e o ginásio. 

TO - O secundário? 

MC - O secundário, era uma escola o que? De classe média? 

TO - Uma escola particular? 

MC - Particular. 

TO - Era uma escola particular, de classe média, de classe média. Mas como ela era 

predominantemente feminina. Isso é que é curioso, porque quando eu terminei o curso 

primário devia parar no curso primário, e mudar de escola. Mas eu gostava daquilo lá e 

insisti com a diretora, e tal, e como a diretora tinha um sobrinho, que ela ia permitir que 

fizesse o ginásio, ela também gostava de mim, deixou também eu fazer o ginásio. Então, 

nós éramos quatro homens e 20 mulheres na classe. 

MC - Na classe? 

TO - É. 

MC - Quatro… 

TO - No ginásio, no primário era misto mesmo, era homens e mulheres. 

MC - Ah! Só no ginásio é que a turma… 
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TO - Só no ginásio é que ela não queria homens. 

MC - Que não queria homens. E ela dava alguma justificativa? 

TO - Não, é que ela achava que aí já era uma idade de se começar a namorar, e tal, já 

criava problemas. Então, ela não queria, não queria rapazes não. Mas afinal nós fomos 

quatro até o fim. 

MC - O fim? 

TO - Até nos formarmos, é. 

MC - E como é que era a relação dos rapazes com as meninas? 

TO - Era muito boa, muito, sem problema nenhum. Eram todos rapazes educados 

também. 

MC - Sei. 

TO - Bem educados, gente de boa formação, muito selecionados, porque ela só permitia 

mesmo, que fôssemos nós quatro. 

MC - E era uma escola puxada? 

TO - Era uma escola boa, sabe? Era uma escola em que eu quase que fui direto da escola 

para a faculdade. Eu me formei lá, fiz um curso pré-vestibular com um dos professores 

da escola que já era meu professor. E entrei direto, naquela época não chamava cursinho 

propriamente, era assim, um pré-vestibular, a gente estudava, se preparava especialmente 

para a faculdade. 

MC - Mas a escola em que o senhor estudou era uma escola pequena, não? 

TO - Era pequena? 

MC - Pequena. 

TO - Era pequena. Porque cada classe tinha uns 20 alunos. 

MC - Ah! Na classe do senhor… 

TO - Na minha classe. 

MC - Tinha vinte. 

TO - É. 

MC - Mas tinha outras classes de primeiro ano? 
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TO - Tinha. Todo o ginásio, e tinha o outro curso, que era comércio, chamavam curso 

comercial. Então, havia esses dois cursos o curso comercial e o curso ginasial. Naquela 

época não existia esse científico, e o outro como é que é clássico? 

MC - Clássico. 

TO - Clássico e científico não existiam. Terminava no ginásio. 

MC - E, o senhor foi um bom aluno? 

TO - Eu fui um bom aluno. 

MC - O senhor foi bom aluno? 

TO - Eu, geralmente eu era dos primeiros da turma, da classe. Inclusive ganhei medalha 

de ouro, quando saí no último ano, quer dizer, eu fui bom aluno. Eu sempre gostei de 

estudar. 

MC - O senhor sempre gostou de estudar. 

TO - Sempre gostei… 

MC - E quais eram as matérias que o senhor mais gostava, no primário, no ginásio, assim? 

TO - Isso assim eu não me lembro, não. 

MC - Não se lembra não? Quais eram as matérias, que o senhor tinha mais assim… 

TO - Não, eu acho que não. 

MC - Simpática, mais interesse? 

TO - Acho que eu gostava de tudo. 

MC - Gostava de tudo? 

TO - É, não tinha assim, uma preferência não. 

MC - E em termos de professores, o senhor não tinha assim, professores que o senhor 

mais gostava, assim? 

TO - Não, eu tive bons professores, quer dizer, o que mais marcou foi o José Maria 

Marques da Cruz, porque ele foi professor de latim, de história e literatura, de maneira 

que depois ele também foi meu professor na preparação para a faculdade. Aí o latim, 

literatura, higiene que a… 

MC - Latim, literatura.  

TO - Latim, literatura, higiene, antropogeografia. 



 

11 

 

MC - Antropogeografia. 

TO - Essas eram as matérias do vestibular. 

MC - Eram essas… 

TO  - Da faculdade. Eram. Era literatura, latim, higiene, antropogeografia, filosofia. 

LO - Isso vestibular para Direito, doutor. 

TO - É, para Direito. 

MC - Não tinha, não era português. 

TO - Português, era literatura, literatura universal, brasileira e estrangeira. 

MC - Essa matéria higiene, que… 

TO - É. 

MC - O senhor se lembra o conteúdo da matéria? 

TO - Como? 

MC - O senhor se lembra do conteúdo da matéria? 

TO - Bom, muito vagamente eu me lembro, viu? Eu sei que se estudavam as moléstias 

infecto-contagiosas; a maneira de se evitar o contágio, mais o que? Eu não estou bem 

lembrado assim não. E os cuidados primários de higiene e de saúde pública, de… 

MC - Interessante, que já faz parte, do vestibular, quer dizer, desse cursinho essa… 

TO - É, isso era. 

MC - Essa matéria? 

TO - Essa matéria. 

MC - O senhor é o primeiro que fala sobre isso, dessa… 

TO - É. 

MC - Dessa matéria higiene para o … 

TO - É, para o vestibular. 

MC - Para o vestibular. E na escola havia algum tipo de matéria, alguns professores 

comentavam? 
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TO - Não, nós só tivemos medicina legal. 

MC - Não, isso na faculdade. 

TO - Na faculdade. 

MC - Não, mas na… 

TO - Ah! Na… 

MC - Na escola. 

TO - Na escola? Não, na escola nós tínhamos a higiene, propriamente não havia na escola 

não, era história natural. 

MC - História natural, é? 

TO - Zoologia, botânica. Zoologia e botânica que tinha. 

LO - E entre os seus colegas do Colégio Stafford alguns deles o senhor acompanhou 

durante a carreira, quer dizer, o senhor continuou a ter contato? 

TO - Contato de amizade, porque eles não fizeram a faculdade, dois tentaram, mas não 

passaram no vestibular, e os outros dois tomaram rumo para outra carreira, não fizeram o 

curso superior não. 

LO - Sei. E das mulheres do colégio também poucas o senhor teve oportunidade de 

encontrar depois da faculdade. 

TO - Não, nenhuma foi para a faculdade. Naquela época era muito… Eu tinha na minha 

classe, na faculdade eram 300 alunos, sabe? 

MC - Numa sala? 

TO - Não, duas turmas, 150 cada uma, imenso! É um auditório e tinha quatro mulheres, 

todos os outros eram homens. 

LO - Em que ano o senhor entrou para a faculdade, o senhor lembra? Aproximadamente. 

TO - Não me lembro não. 

MC - Quantos anos o senhor tinha na época? 

TO - Também não me lembro não. Acho que foi [19]39. 

MC - [19]39? 

TO - É, [19]39. 
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MC - Deve ter sido antes, não? Por que o senhor entrou na escola com quantos anos, o 

senhor se lembra? 

TO - Vamos ver, aí… Foi bem antes. 

MC - Foi bem antes. 

TO - Bem antes. Não. Que nada, [19]39 coisa nenhuma. Eu entrei para o Instituto em 

1938, e eu estava no quarto ano. 

MC - Da faculdade? 

TO - Da faculdade. Então… 

MC - O senhor entrou em [19]35. 

TO - Deve ter sido em [19]34, que eu… 

MC - É, [19]34. O senhor deve ter feito concurso em [19]34 para entrar em [19]35, não 

era assim? 

TO - É. 

MC - Final de [19]34, uma coisa assim. 

TO - Eu terminei, eu já estava há um ano no instituto, quando eu terminei o curso, quer 

dizer, e o instituto começou a funcionar em primeiro de janeiro de [19]38, o IAPI. 

MC - O IAPI, [19]38. Então, o senhor já tinha um ano de formado? 

TO - Eu não, eu… 

MC - Faltava um ano? 

TO - Faltava um ano. 

MC - Eram cinco. 

TO - No quinto ano é que… 

MC - É, o senhor começou em [19]35. 

TO - É. Em [19]30 e… é [19]35. 

LO - Antes de chegar nesse período, ainda na escola o senhor passa por um momento 

marcante lá no estado de São Paulo, que é a Revolução Constitucionalista de [19]32. O 

senhor acompanhou isso lá da escola? Quer dizer, se mobilizavam as pessoas em torno 

de… 
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TO - Bom, eu queria me meter na Revolução, mas meu pai não permitiu que eu… Então, 

eu fui trabalhar com o meu irmão mais velho, que tinha sido chamado para o 

Departamento Central de Munições, e ele me levou para lá, para eu sossegar. Então, eu 

fui trabalhar lá. Andava fardado até, entusiasmado com a… 

MC - O senhor andava fardado? 

TO - Com a Revolução. Eu trabalhava fardado. 

MC - Mas quem é que deu a farda para o senhor? 

TO - Eu comprei. Eu achava bonito aquilo, que todo mundo, todos os rapazes andavam 

fardados em São Paulo. Eu trabalhei lá, mas em função puramente burocrática, embora o 

Departamento de Munições fosse um órgão criado pelas indústrias, que se transformaram 

em indústrias armamentistas. 

MC - Elas tiveram… 

TO - Elas fabricavam mesmo as granadas, e balas de fuzil. As indústrias se converteram 

em… 

MC - Eram indústrias de guerra? 

TO - Indústrias de guerra. 

MC - Interessante. 

TO - Eu inclusive eu acompanhei, fui a várias indústrias assim, ver a fabricação da bala 

de fuzil, por exemplo. 

MC - Sim. 

TO - Eu achei aquilo curioso, porque a bala de fuzil, ela tem dois furinhos no cartucho, 

dois furinhos juntos assim, no cartucho. E onde põem o fulminato, e na hora que dá a 

pancada ali, o fulminato pega a pólvora. E esse dois furinhos eram feitos numa fábrica de 

botão. 

MC - De botão? É. 

TO - Eu achei engraçado isso, essa adaptação que eles fizeram, porque fazia justamente… 

MC - É, aqueles dois furinhos. 

TO - Os dois furinhos como o botão, então, era uma fábrica de botão, que foi adaptada 

para fazer cada parte da bala de fuzil era fabricada num estabelecimento próprio, de 

maneira que agora, essa, quer dizer, a participação, digamos assim, na Revolução de 

[19]32, foi espiritual, quer dizer, tomar conhecimento do que se passava, e… 

MC - O senhor tinha consciência do que acontecia? 
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TO - Eu acho que sim, viu? Eu acho que tinha, embora fosse muito jovem. Mas como 

aquilo foi um movimento que empolgou São Paulo todo, a gente acompanhava. E o rádio 

estava no início, de maneira que ouvia-se muito rádio, e as notícias todas da Revolução. 

E eu tive amigos, que participaram ativamente, entraram mesmo em combate. 

MC - Em combate, quer dizer… 

TO - Foram presos. 

MC - Foram presos. 

TO - Um deles veio aqui para a Ilha Grande. 

MC - Para Ilha Grande. O senhor se lembra do nome dele? 

TO - Era Leo Dias Garcia. Era companheiro de rua, quer dizer, eu o conhecia de 

vizinhança, ele trabalhava num jornal, na Folha da Noite. 

MC - Folha da Noite. O senhor andava muito por São Paulo, quando o senhor era 

adolescente, assim, menino mesmo o senhor passeava por ali por aquelas redondezas, a 

Luz, Estação da Luz, e os bairros? 

TO - Pela cidade? 

MC - É, pela cidade. O senhor tinha se… 

TO - A cidade eu conhecia toda, toda a cidade. 

MC - Quando menino, quando adolescente o senhor… 

TO - É, estou como garoto, como adolescente eu andava pelos bairros todos, conhecia… 

Cidade pequena naquela época. 

MC - Naquela época era pequena. 

TO - De maneira que era o bonde, a gente se deslocava de bonde, e às vezes até para 

passear, tomava um bonde, e ia até o fim da linha para ver. Para ver como é que era. 

Então, conhecia bem a cidade. 

MC - O seu pai dava liberdade para o senhor? 

TO - Dava muita liberdade, sempre me deu muita liberdade. 

MC - Agora, e o seu avô era livreiro? 

TO - Como? 

MC - O seu avô era livreiro? 
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TO - Era livreiro. 

MC - Havia uma tradição na família de leitura, as pessoas liam muito na sua casa, a sua 

mãe, seu pai? 

TO - Não, papai tinha uma grande biblioteca, ele até quando ele faleceu, ele me transferiu 

a biblioteca dele, eu herdei. Mas eu não pude trazer a biblioteca, porque num apartamento 

não cabe. De maneira que eu escolhi uns livros assim, a dedo, aqueles que eu achei que 

eram mais preciosos, e os mais eu vendi por qualquer coisa, procurei lá um livreiro, e 

avaliou aquilo, e eu nem participei, que eu estava já morando no Rio quando ele faleceu. 

E o meu sobrinho lá é que se incumbiu de vender a biblioteca. Tanto o meu pai quanto a 

minha mãe liam muito, minha irmã mais velha também lia bastante. Mas os rapazes não... 

 

Fita 1 - Lado B 

 

MC - Nossa. Agora, que tipo de literatura se lia na sua casa, sua mãe o que  ela lia, e o 

que seu pai lia? 

TO - De meu pai? 

MC - É, o que se lia? 

TO - Meu pai, ele tinha muito livro de Direito. 

MC - Ele lia muito na parte de Direito? 

TO - Lia na parte de Direito. E gostava de livro, quer dizer, pessoa que gosta de colecionar 

livro, ele tem um livro de um bom autor, e tal, ele comprava. E de literatura também. 

Tanto minha mãe quanto meu pai liam romances, liam os portugueses. 

MC - Os portugueses? 

TO - Julio de Liz, o Carrete, Castilho. 

MC - Sim. E o senhor, qual era a literatura que o senhor lia, ou que... 

TO - Eu também lia tudo, tudo que me caía na mão eu lia. Agora, eu gosto mais das coisas 

históricas. 

MC - É? 

TO - Gosto, gosto de história. E também ou mesmo romances. Por exemplo, agora eu li, 

e gostei muito Ventos de Guerra. 

MC - Ventos de Guerra? 
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TO - É. É do Herman Wouk, mas li na… 

LO - Como se escreve Herman? 

MC - Herman Wouk. W O U K. É, Lembranças de guerra? 

TO - É. 

MC - Mas que guerra foi essa? 

TO - É a guerra, a última guerra. 

MC - Não, é Ventos de Guerra mesmo. 

TO - É Ventos de Guerra, e o outro é… 

MC - Lembranças de Guerra. 

TO - Lembranças de Guerra. Quer dizer, começa lá no princípio da guerra, e vai até o 

fim. Quer dizer, é um romance, é romanceado, mas o fundo é história mesmo da guerra. 

Ele faz muito bem, escreve muito bem. 

MC - O senhor estava colocando, quer dizer, da sua participação na Revolução de [19]32. 

Como é que foi, quer dizer, o senhor se lembra assim, da Revolução de [19]30? O senhor 

se lembra alguma coisa relativa à Revolução de [19]30? 

TO - Eu me lembro, quer dizer, episódios assim, me lembro da chegada do Getúlio em 

São Paulo. 

LO - De trem? 

TO - De trem, porque a estação era ali pertinho de casa, a chegada do João Alberto a 

cavalo lá, uma festança tremenda, e a tendência do meu pai era Revolucionária, quer 

dizer, ele… 

MC - É. 

TO - Achava que devia sair mesmo Washington Luiz, e tal, precisava mudar a política. 

Arrependeu-se mais tarde, com o Getúlio. Mas na época em 1930 a nossa família era toda 

a favor da oposição, que era oposição naquela época, não era o partido Democrático, de 

São Paulo, tinha o Partido Republicano e o Partido Democrático. O Republicano apoiava 

o governo, apoiava o… 

MC - Do Washington Luiz? 

TO - Do Washington Luiz. 

MC - E Júlio Prestes? 
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TO - Júlio Prestes. O Júlio Prestes e, que era paulista. E era… Mas meu pai era contra 

ele. 

LO - Seu pai era um homem que tinha se desenvolvido na ação política, tinha opções 

partidárias, era ligado a algum partido? 

TO - Não, não era não. Ele tomava conhecimento só, mas não tinha, não era inscrito em 

partido não. Não tinha inscrição partidária. 

MC - Não, mas ele apoiava o Partido Democrático? 

TO - Partido Democrático. 

MC - Sei. Está certo. 

TO - Quer dizer, tinha simpatia, não era... 

MC - Simpatia. 

TO - Porque não tinha ação política nenhuma, não… 

LO - E o senhor na faculdade, o senhor não se envolvia com questões políticas? 

TO - Olha, na faculdade naquela época era a época dos extremos, dos extremismos. É que 

eu tinha colegas comunistas, e colegas integralistas. E eu nunca me bandeei nem para um 

lado, nem para o outro não, sempre me conservei assim, como liberal digamos. Naquela 

ocasião era, embora tenha assistido a comícios do Plínio Salgado, do Gustavo Barroso. 

MC - E, o senhor assistiu? 

TO - Integralista, todo mundo de camisa verde. Isso eu assisti, levado pelos colegas que 

eram integralistas também, tinha vários integralistas. E alguns poucos comunistas 

também. 

MC - E nunca esses comunistas puxaram o senhor para uma manifestação da Aliança 

Nacional Libertadora? 

TO - Não, não. Engraçado os integralistas eram assim, mais ativos, mais… E os 

comunistas, embora a gente soubesse que eles eram comunistas, e eles manifestavam a 

idéia, mas não aliciavam, não aliciavam pés, eu nunca assisti nada. Pelo menos não tenho 

lembrança, assim, de ter assistido algum… 

MC - Da ANL? 

TO - Como? 

MC - Da Aliança Nacional Libertadora. 

TO - Da Aliança Nacional Libertadora. 
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MC - O senhor não se lembra? 

TO - Eu não tenho lembrança de ter… 

MC - Aí por julho? 

TO - É possível que eu tenha participado, porque eu ia, gostava de assistir, queria tomar 

conhecimento do que se passava, mas sem me engajar. E até os meus amigos mais íntimos 

eram integralistas. 

MC - Integralistas? 

TO - É. Mas não me convenceram não. 

MC - Mas quando o senhor ia lá ver o comício que o Plínio Salgado falava, o Gustavo 

Barroso falava. 

TO - Gustavo Barroso. 

MC - Miguel Reale também falava? 

TO - Não, Miguel Reale não me lembro de ter visto falar, mas ele era ativo também. E 

ele era da faculdade, mas ele ainda não era professor não, quando eu cursei. 

MC - Ele já tinha se formado quando o senhor entrou? 

TO - Já, já tinha se formado. Eu o conheci através de um outro amigo, que também não 

era da faculdade não. 

MC - Mas era integralista? 

TO - Mas ele... Ele Reale, era integralista. 

MC - Sim, mas o amigo, quando o senhor está falando desse… 

TO - Não, não era não. 

MC - Ou foi depois? 

TO - Era, aliás, era um colega do meu pai na faculdade, que era desembargador na 

ocasião, e que era muito amigo do Miguel Reale. De maneira que o Reale freqüentava a 

casa dele, e eu também freqüentava a casa, e eu o vi mais de uma vez lá. Mas nunca falei 

com ele, nem nada não. E esse desembargador não tinha nada de integralista também, era 

um intelectual, não é?  

MC - Quer dizer, que não empolgava o senhor o integralismo, mesmo o senhor vendo lá 

o Plínio falando, o Gustavo… 

TO - Não, não me empolgava. Não me empolgava não. 
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MC - Por que? 

TO - Não! Não sei. 

LO - É… essa não… 

TO - Eu me lembro de uma dessas reuniões lá, que eu compareci, e que um colega com 

quem eu me dava muito: Bom, hoje você vai se inscrever. Eu digo: “De jeito nenhum”, 

“Vai sim! Depois de você ouvir o Barroso”, que era dia… 

MC - Do Barroso? 

TO - Que o Gustavo Barroso. Digo: Não! Não vou me inscrever coisa nenhuma, não 

quero saber de… 

MC - O Barroso era bom orador? O Gustavo Barroso era bom orador? 

TO - Mais ou menos, viu? Não era de empolgar não. 

MC - Não. 

TO - Ele falava com desembaraço, e falava uma linguagem simples para ser acessível. 

Que ele queria era… Mas não era de empolgar não. Não era um Carlos Lacerda, nenhum. 

LO - Agora, essa ação política universitária. O senhor, no período que o senhor está na 

faculdade, ela se dava através do Grêmio 11 de Agosto? 

TO - E do Grêmio 11 de Agosto, o Grêmio não tinha tendência extremista não. 

LO - Não? 

TO - O grêmio era do centro, não é? 

LO - E o senhor participava do grêmio? 

TO - Não participava também. Eu nunca fui de sociedade, viu? De ser assim, de 

agremiações, e tal. Não participei de nada do Centro 11 de Agosto não. 

LO - Mas a… 

TO - O Jânio foi meu colega de… 

LO - Jânio Quadros. 

TO - De faculdade, que se formou junto comigo. 

MC - É? 

TO - O Jânio Quadros e o Montoro também é da mesma turma também. Franco Montoro. 
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MC - E eles já eram atuantes? 

TO - Mas eles já eram atuantes, eles já eram lá no Centro. 

LO - Lá no Centro Acadêmico 11 de Agosto? 

TO - É, no Centro Acadêmico 11 de Agosto. Eles sempre foram… 

MC - Quer dizer, que eles já eram atuantes? 

TO - Atuantes, gostavam mesmo da política, disputavam o cargo lá, os cargos no Centro 

Acadêmico. 

MC - Então, mas o senhor disse que o Centro Acadêmico não tomava posição nem para 

um lado, nem para o outro. 

TO - Não, não era… Não tomava para os extremos. 

MC - Para os extremos. 

TO - Ele era liberal. 

MC - Liberal. 

LO - É, e os professores discutiam com o senhor política? Quer dizer, havia… 

TO - Não. 

MC - Na sala de aula? 

TO - Nas aulas não. Eles defendiam idéias, mas dentro do estudo do Direito. Por exemplo: 

Direito Constitucional tem que discutir teoricamente as correntes de pensamento: 

comunismo, marxismo e liberalismo, isso tem, mas faz parte do estudo, da matéria. Eles 

mesmos não forçavam a mão não. Criticavam, não é? Criticavam o marxismo, criticavam 

o fascismo, mas é uma coisa até que me surpreende um pouco, foi na Academia, foi o 

respeito, viu, que os alunos tinham pelos professores. Quer dizer, eles não debatiam, não 

provocavam os professores, nunca vi isso na… Hoje é completamente diferente, não é? 

Mas eles não discutiam com os professores não, ninguém. Era, aliás, a posição dos alunos 

era muito passiva, porque era como se assistia uma conferência, as aulas consistiam de 

conferências. A gente chegava, ouvia uma conferência, e acabou. Sobre um ponto de 

Direito, é claro. 

LO - Não tinha discussão, debate? 

TO - Debate, discussão, nada. 

LO - Agora, o senhor teve alguns bons professores, não é? A faculdade é conhecida 

como… 
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TO - Muito bons, muito bons. 

MC - A faculdade foi boa? O senhor teve… 

TO - Foi, foi boa sim, porque me abriu o panorama, que além das matérias de Direito, 

Direito Civil, Direito Comercial, Direito Penal, nós tínhamos Economia Política também. 

E o Direito Constitucional, que é aberto, e a introdução à Ciência do Direito, que também 

é Sociologia. Porque são os fundamentos do Direito, e Direito Romano. De maneira que, 

era uma perspectiva muito ampla no campo do conhecimento. E eu aprendi lá, que passar 

de ano não é estudar não. No primeiro ano, eu estava saindo do ginásio, não tinha costume 

de... Eu não sei se eu estou gastando tempo de vocês aqui, porque… 

MC - Vamos lá, mas e… 

TO - Não tem nada que ver com a Previdência Social. Mas… 

MC - O senhor disse… 

TO - Quer dizer, como eu tinha os livros de meu pai, e ele tinha muito livro de Direito, 

eu pensei que pudesse ler os livros de Direito e passar de ano, mas não passava não. 

Porque a matéria era muito limitada, quer dizer, você tinha aquelas preleções, que eles 

faziam, e depois aquilo era impresso, e distribuído, não é? E é por ali que o sujeito tinha 

que estudar, porque o Direito é muito amplo. Quer dizer, se você pega um livro de Direito 

Romano, e vai querer conhecer Direito Romano através de um livro, não consegue não. 

Quer dizer, tem é que se guiar pelas apostilas, como chamava. De maneira que, depois eu 

aprendi, que uma coisa é eu estudar para mim, outra coisa era estudar para passar de ano. 

Aí eu tinha era que ir nas apostilas, e… 

LO - O senhor aprendeu isso logo, então? 

TO - Como? 

LO - O senhor aprendeu isso logo? Estudava sozinho… 

TO - Aprendi no primeiro ano. 

LO - No primeiro ano? 

TO - Porque quase que eu fui reprovado no primeiro ano. Depois eu fiz até segunda época. 

Mas aí na segunda época eu já estava escolado, já era nas apostilas, na base das apostilas, 

do que os professores davam, a matéria era aquela. 

LO - Agora, o senhor estava na escola, na faculdade, quando ocorreu o Golpe contra os 

integralistas, o golpe do integralista que afastou os integralistas então, do poder. O Getúlio 

aproveitou para afastar. Isso repercutiu dentro da faculdade? O senhor está dizendo que 

tinha um setor de integralistas, e tal. Seus amigos integralistas, como é que eles ficaram? 

TO - Olha, eu não tenho lembrança assim, de maior repercussão não, viu? Eles ficaram 

desapontados, mas não se meteram a fogueteiro não, quer dizer, aquela coragem toda 

fascista, integralista, quando chega na hora da briga mesmo desaparece, porque o Getúlio 
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acabou aí com o fascismo, e acabou mesmo. Foi como na Revolução de [19]64, aí que a 

gente pensava que o Brasil ia pegar fogo, e sumiu a oposição, em [19]64 sumiu. Quer 

dizer, cadê o seu Brizola, os grupos dos 11, não sei mais o que? Também na época foi a 

mesma coisa, sumiram os integralistas, não se falou mais neles, tiraram as camisas, 

mandaram guardar as camisas. 

MC - Tingiram de outra cor? 

TO - Tingiram de outra cor. E sumiram. Agora, isso a gente só soube porque o movimento 

foi aqui, não é? Lá em São Paulo não teve assim, maior repercussão não. 

MC - E aquele, aquela, aquela tentativa também dos comunistas em [19]35? 

TO - É, também. Isso não tenho lembrança, viu? De… 

MC - Não tem lembrança de repercussão… 

TO - De [19]35 não, não tenho lembrança, só de falarem, mas não no ato assim, não, não 

tenho lembrança não. 

LO - O senhor nos falou que veio de uma escola com uma tradição liberal, de centro. 

Agora, em [19]37 essa escola, quer dizer, o país é submetido à ditadura do Estado Novo. 

TO - É. 

LO - Houve algum tipo de manifestação contra o Estado Novo, ou a favor do Estado... 

Como é que se posicionavam aqueles setores de universidades paulistas, pela faculdade 

paulista? 

TO - Ora, eu não… Em [19]37, não é? 

MC - Porque tinha uma candidatura muito forte na época, do Armando Salles de Oliveira. 

TO - É. 

MC - Que ele era candidato à Presidência da República. 

TO - O Armando Salles, que ele era muito querido lá. 

MC - Era muito querido? 

TO - Lá em São Paulo, mas assim, do Golpe de [19]37 eu não tenho assim, lembrança da 

repercussão na faculdade não, que é como você está perguntando, não é? Na faculdade 

não… 

MC - Não tem lembrança? 
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TO - Não tenho lembrança não. Havia muito movimento, mas isso sempre houve, quer 

dizer, a estudantada sempre briga por aquela palha, e até movimentos, assim, sérios de 

rua, naquela época, era a cavalaria que iria contra os estudantes. 

MC - Não, lá em São Paulo, por exemplo, teve brigas sérias, por exemplo, os integralistas 

e comunistas. 

TO - Integralistas e comunistas tinham muita briga? 

MC - É. 

TO - Volta e meia lá um dos colegas aparecia machucado, a época era de dar óleo de 

rícino para o… Era cópia lá do fascismo. E o sujeito ficava… 

MC - Ficava em casa? 

TO - Dias, e tal, todo prejudicado, porque tinha tomado óleo de rícino, lá… Agora, em 

[19]37, eu acho que houve manifestações de rua, mas eu não tenho assim, uma lembrança 

positiva da… 

MC - Agora, o senhor estava, o senhor se lembra assim, de professores que mais 

marcaram o senhor na época da faculdade? 

TO - Bom, o professor de quem eu mais gostei foi do Mário Mazagão, não é? Que era 

professor de Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo… 

MC - Outros… 

TO - E professor de Filosofia do Direito. 

MC - Filosofia do Direito. 

TO - Esse para mim foi o número um, mas tinha outros, o Nazaré… Eu agora estou 

confundindo com Nazaré Teixeira Dias, que era de Direito Criminal, que era ótimo, 

excelente também. O Cândido Mota Filho, o Cândido Mota Filho entrou como catedrático 

na minha época, Francisco Morato, que era o professor também de Direito 

Administrativo, excelente. Os professores eram muito bons. 

MC - Havia um movimento… 

TO - Mas conferencistas, viu? 

MC - Conferencistas. 

TO - Não tinha nada de prática de… 

MC - Nada de discussão. 

TO - Inteiramente teórico o conhecimento. 
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LO - Agora, isso não era tradição do curso de Direito no Brasil, não era do curso que 

exige que o professor falando… 

TO - Não entendi, como? 

LO - Não era tradição nos cursos de Direito o professor ser apenas um conferencista, quer 

dizer… 

TO - É, era a tradição, era isso. Mas hoje fazem muito mais, a parte é muito mais ativa, 

fazem o pessoal participar mais, e ensaiar. Que você sai da faculdade, não tem a menor 

noção… não é nem de fazer um requerimento como era na minha época. 

MC - Antigamente era assim? 

TO - É, na minha época era assim. Conferência pura, de Direito puro, não é? Então, a 

prática completamente desconhecida. A prática a gente mesmo tinha que aprender, 

encostar-se a um advogado conhecido, uma coisa assim, para adquirir prática. Porque a 

faculdade não dava… nada. 

LO - Dentro da faculdade havia lutas, reivindicações dos estudantes em relação aos 

problemas… 

TO - A natureza do ensino? 

LO - É. 

TO - Não, não tinha não. 

LO - Não tinha não? 

TO - Não. Era muito passiva, as classes eram muito passivas, cada um ia lá quando ia, 

faltavam muito também. 

LO - Ah! É? Tinha também isso? 

TO - Faltavam, e falsificavam as assinaturas lá nos livros de presença, muita gente faltava 

nas classes. Estavam trabalhando, estavam noutra coisa, não é? Mas eu freqüentei, 

freqüentava sempre, não é? Eu só tive mais dificuldade para freqüentar a faculdade, foi 

quando eu entrei para o IAPI. 

LO - O IAPI. 

TO - É. 

MC - Agora, eu queria perguntar ao senhor algumas coisas anteriores, não é? Como é que 

era? O senhor disse que a cidade de São Paulo era pequena, na época de infância e 

adolescência. Em termos assim, da parte assim de saúde, da cidade, de higiene, como é 

que era essa situação? O senhor se lembra assim, o senhor vê problema de doenças de 

massa atingirem São Paulo? O senhor tem alguma lembrança nesse sentido? 
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TO - Não, não tenho não. 

LO - Atendimento médico em São Paulo, assistência médica, o senhor lembra com… 

MC - Ou mesmo na própria família? 

LO - É. Sua família, por exemplo, como é que ela resolvia o problema médico? 

TO - Era particular. 

LO - Médico particular. 

TO - Médico particular. Felizmente nós fomos pouco sujeitos à doença. E nos casos de 

doença, era médico particular. Agora, eu tive um irmão que ficou tuberculoso, mas ele 

era bancário, já existia o Instituto dos Bancários, e ele foi internado pelo Instituto dos 

Bancários e lá fez o tratamento todo, num sanatório em São José dos Campos, que na 

época era época dos sanatórios, tuberculose era… 

MC - É. 

TO - Era sanatório. Ele primeiro foi para Campos de Jordão, mas isso foi à custa de meu 

pai, e mais tarde foi lá para São José dos Campos, e aí já era à custa do Instituto dos 

Bancários. 

MC - Então, quer dizer, que São Paulo o IAPB já tinha uma assistência médica… 

TO - Já, já tinha… 

MC - Isso… 

TO - Assistência médica para os bancários, até foi uma coisa muito pronta, que ele foi 

aposentado também com muita facilidade. A tuberculose naquela época era um problema 

seriíssimo. Que a preocupação dos bancários era com a tuberculose. Eles fizeram mesmo 

até… construíram sanatórios e tudo por causa da tuberculose, que era o problema da 

época. 

MC - E o seu irmão ficou doente na década de [19]30? Ainda, ou não? 

TO - É, eu acho que foi na… 

LO - No governo do Getúlio ainda, no primeiro governo do Getúlio? 

TO - Como? 

LO - Primeiro governo do Getúlio Vargas? 

TO - Eu não tenho certeza afinal, está? 
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MC - O senhor falou que em [19]32, o senhor estava lutando ao lado, comungando com 

os ideais dos constitucionalistas. Esse sentimento anti Vargas, é uma coisa que 

permaneceu ao longo da sua vida? 

TO - O que? 

MC - Esse sentimento anti-Vargas? 

LO - Anti-Vargas. 

TO - Permaneceu sim. 

MC - Permaneceu sempre, foi sempre… 

TO - Permaneceu. 

MC - Mas o senhor faz um concurso público, que é uma coisa que foi instituída pelo 

governo Vargas também? 

TO - Foi. Não, isso eu reconheço, quer dizer, que ele fez algumas coisas boas, ele fez, é 

claro, pois ele governou aí durante… 

MC - Curto tempo. 

TO - Curto período, ele fez muita coisa, não há dúvida nenhuma. Agora, aquela tendência 

ditatorial, é que aquilo sempre me repugnou. Sentia repugnância mesmo pela imposição 

da ditadura, não é? Eu estava me recordando, vocês me cortam aí, porque a gente começa 

a falar, e vai… Outro dia eu estava me recordando aí de uma manifestação que houve no 

Fluminense, no estádio do Fluminense. Nós éramos funcionários do Instituto, do IAPI, e 

fomos convocados para comparecer à reunião de aplausos lá para Getúlio, e coisa que o 

valha. Aquilo me deu uma raiva, de eu ter que comparecer forçado, para ir lá bater palma 

para o Ministro do Trabalho, que era um paulista até no… 

MC - Claro, era o… 

TO - No tempo do… 

MC - Marcondes Filho. 

TO - Marcondes Filho. E nós tivemos todos que comparecer lá no estádio, forçados! 

Porque senão cortava o ponto do… 

MC - O senhor disse que era no estádio do Fluminense, não é? 

TO - No estádio do Fluminense. 

MC - Então, não foi, não tinha nada a ver com o Primeiro de Maio? Era outra coisa? 

TO - Eu não sei se foi Primeiro de Maio, era uma festividade qualquer de… 
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MC - Porque o Primeiro de Maio sempre é no Campo do Vasco, São Januário? 

TO - É, geralmente é no Vasco. Mas eu senti uma vergonha, um constrangimento de ser 

obrigado a ir lá bater palma para o governo, e para o Getúlio. 

LO - E o senhor foi? 

TO - Fui! Fui porque não tinha remédio, eu não queria perder o ponto. E o presidente do 

IAPI, que me conhecia pessoalmente, era o Plínio Reis Cantanhede de Almeida estava 

entusiasmadíssimo com aquele negócio, e achou uma beleza. 
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MC - Estou dizendo, quando acabou a manifestação… 

TO - Quando acabou a manifestação, todos foram marchando até o centro da cidade. E o 

Plínio Cantanhede foi conduzindo o funcionalismo, e achou uma coisa belíssima aquilo, 

era uma adesão do funcionalismo, era adesão coisa nenhuma, o negócio era obrigatório. 

MC - Mas o senhor não se lembra se o conteúdo da manifestação… Para  que foi? 

TO - Não me lembro, eu só me lembro, que houve isso, quer dizer, esse discurso do 

Marcondes Filho, que era o Ministro do Trabalho, e o comparecimento do Getúlio lá, e 

cumprimento só. Eu não sei que festividade era, se aniversário de alguma… Não sei, não 

me lembro não. 

MC - Mas essa atitude do senhor de repugnância, de ser forçado a ir lá. O senhor sentiu 

assim, dos seus colegas que estavam ali presentes junto ao senhor, ou o senhor sentiu que 

era uma coisa muito do senhor? O senhor se lembra? 

TO - Eu acho, que era mais minha, viu? Não, os colegas do instituto não eram políticos 

não, eles não participavam assim, ativamente de movimentos, a não ser os comunistas, 

que esse, a gente conhecia, e eles eram mais participantes, quer dizer, mais falantes, mas 

eu acho que a própria ditadura contribuiu para não haver essa indiferença assim pela 

política. 

MC - Quando o senhor fala comunistas, o senhor está falando mesmo pessoas filiadas ao 

Partido Comunista? 

TO - Filiadas ao Partido Comunista. 

MC - Que eram do IAPI? 

TO - Do IAPI. 

MC - O senhor se lembra de pessoas? 
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TO - Lembro, uma porção. 

MC - Então, o senhor poderia falar o nome deles? 

TO - Não, não gostaria de dizer não. 

MC - Não, mas isso não é um problema. Ora! Mas por favor. 

LO - Não é mais crime. 

MC - Não é mais crime não, o Partido Comunista está na legalidade. 

TO - Não, eu vou… 

MC - Por favor, eu queria, até seria interessante para gente, poder até entrevistá-los. 

TO - Não, eu vou dizer agora o… 

MC - É bem capaz, de a maior parte deles nem estar mais vivos. 

TO - Por exemplo, eu achei interessante, porque eu sempre me dei muito bem com os 

comunistas, viu? Quer dizer, tinha amigos mesmo, éramos amigos, eles sabiam que eu 

não tinha nada que ver com o comunismo, mas os respeitava como colegas, e como 

pessoas, mas uma das colegas que era comunista roxa, e que eu achava que ela era assim, 

uma espécie de irmã de caridade invertida, quer dizer, e uma pessoa boa, de bom coração, 

e apaixonadíssima pelo comunismo. Quando houve a Revolução de [19]64 ela sumiu, e 

eu nunca mais tinha ouvido falar nela. Depois fui ler aí Nós do Araguaia.  

MC - Nós do Araguaia. 

TO - Nós do Araguaia, em que a guerrilha, a formação da guerrilha, e aparece o nome 

dela. 

MC - Quem era ela? 

TO - Ela era uma espécie de correio, levava as notícias e coisas para o Araguaia, e vinha 

para São Paulo, onde era o centro de comunismo. Essa era uma das ativas lá, Elza de 

Lima Monerat1. 

MC - É Monerat, exatamente, ela é a Elza. 

TO - Mas tinha muitos, muitos colegas. 

MC - Mas ela tinha algum cargo importante dentro do IAPI? Ou não? 

TO - Ela era chefe de seção, chefe de seção, no… 

                                                           
1 Elza de Lima Monerat, militante comunista desde 1945, faleceu em 12 de agosto de 2004, aos 91 anos.  
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MC - E ela foi durante muito tempo do IAPI? 

TO - Foi, muito tempo. E era apreciada, porque trabalhava, viu? Aliás, os comunistas 

faziam questão disso, todos eles eram bons funcionários. 

MC - Bons funcionários, porque quem a gente conhece é só o Roberto Moreira, que foi 

da direção colegiada. 

TO - É, mesmo foi lá do colegiado. 

MC - Foi lá do colegiado mesmo. 

TO - Agora, colegas assim, Alberto Carmo, esteve exilado até há pouco tempo. 

MC - Alberto Carmo? 

TO - Alberto Carmo. Esse era também ativo no… comunista ativo. 

MC - E também tinha algum… tinha cargo de importância dentro do IAPI? 

TO - Também, ele era chefe de seção. Esse Sinval Palmeira que era… 

MC - Sinval Palmeira era procurador. 

TO - Procurador, é. Agora só estou me lembrando do primeiro nome, Heráclito. 

MC - Heráclito? 

TO - E, era chefe de serviço, quer dizer, era hierarquicamente importante também. Que 

na época era o Ari Andrade, era comunista, porque depois ele se decepcionou e deixou, 

ele é poeta, é muito conhecido aí, muito amigo do Carlos Drummond de Andrade. 

MC - E na época ele era o que? 

TO - Ele era secretário até da presidência do instituto, e foi meu secretário, quando eu era 

presidente do IAPI. Mas eles não faziam prosélitos não. O trabalho deles era fora da 

instituição. Todo mundo sabia que eram comunistas, mas eles não, não faziam 

movimentos dentro do IAPI, não. 

MC - Agora, dentro da hierarquia, quando o senhor fala assim, chefe de serviço, onde é 

que entra isso? 

TO - Bom, era assim: presidente, diretor de departamento, diretor de divisão, chefe de 

serviço, quatro escalas. Depois de chefe de serviço, chefe de seção… 

MC - É, chefe de serviço, chefe de seção. 

TO - Era chefe de seção. Então, a Elza, por exemplo, era chefe de seção, era a quinta na 

escala hierárquica. 
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MC - Quinta na escala. 

TO - Mas eram seções grandes, com 50, 60 funcionários. 

MC - E a Elza Monerat foi até a Revolução no IAPI? 

TO - Até a Revolução em [19]64. 

MC - Foi do IAPI. 

TO - Quando ela sumiu. 

MC - Sumiu. 

TO - Foi do IAPI, aí ela sumiu. Depois eu só ouvi notícias dela foi… Não, e também 

outro dia no jornal, saiu… 

MC - Ela é do PC do B? 

TO - É, uma notícia, apaixonados, apaixonada. 

MC - Ela era do PCB, depois… 

TO - Foi para o… 

MC - PC do B. 

TO - PC do B, é. 

MC - Mas… 

LO - Eu queria voltar um pouco e retomar aquela linha em que nós vínhamos e saber o 

que levou o senhor a descobrir o instituto,  primeiro, e que se dentro da Faculdade se 

discutia alguma coisa relativa à Previdência Social. Legislação previdenciária… 

TO - Não, não, a legislação de Previdência era inteiramente desconhecida. O próprio 

Direito do Trabalho não era uma cadeira, na época em que eu cursei a faculdade não 

existia essa cadeira, Direito do Trabalho. 

MC - De que maneira entrava o trabalho? 

TO - Entrava no Direito Civil, no Direito Comercial, não tinha a cadeira de Direito do 

Trabalho. Eu entrei para o IAPI, porque um colega me disse que iam fazer um concurso. 

E eu estava desesperado, porque eu estava querendo me empregar, e… 

LO - O senhor nunca tinha trabalhado aqui então? 
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TO - Eu não tinha trabalhado, quer dizer, eu dava aula, dava aulas particulares, de maneira 

que eu tinha assim uns três ou quatro alunos particulares, mas aquilo não era suficiente 

para… 

MC - O senhor dava aula de que? 

TO - Era preparação para o ginásio, ou então, era repetidor do ginásio, e alunos de ginásio. 

E aí um colega disse: “Olha, vão fazer aí um concurso para um instituto, nós podemos 

nos inscrever lá.”  Mas eu não acreditei em concurso não. Negócio de concurso, isso é 

conversa fiada, não. Mas em todo caso era uma oportunidade de emprego. 

MC - Por que o concurso era conversa fiada? 

TO - Porque não se fazia naquela época, não existia esse negócio de concurso, era tudo 

pistolão. Os concursos começaram a ser levados a sério foi justamente em 1937, com o 

IAPI, que fez assim um concurso de âmbito nacional! Porque nunca tinha havido um 

concurso de âmbito nacional. O IAPI foi o primeiro a fazer concurso do Brasil inteiro, 

para escriturários, fiscais e contabilistas. Era um concurso de primeira entrância, como 

eles chamavam, que era concurso para escriturário, hoje escriturário, naquela época 

chamava… tinha outro nome. E depois tinha três carreiras de nível médio, era secretaria, 

fiscalização e contabilidade. Então, eu fiz dois concursos, fiz o concurso básico, e fiz o 

concurso de segunda entrância, como eles chamavam, que era para secretário, que é hoje 

oficial administrativo, hoje chama de oficial administrativo, na época chamava secretário. 

E com grande surpresa eu fui classificado, viu? Fui bem classificado até, eu fui o décimo 

quinto para escriturário e tinha mais de 700. 

MC - Nacional? 

TO - Não, São Paulo. 

MC - São Paulo. 

TO - Só em São Paulo tinha 700 e tantos inscritos. Eu fui, quer dizer, aprovados, 700 e 

tantos aprovados, eu fui o décimo quinto. E depois a secretaria que era segunda entrância, 

eu fui o quinto, o quinto classificado. E com grande surpresa eu fui chamado logo porque 

eu estava entre os primeiros, de maneira que eu fui chamado logo, e, em 1937, [19]38. 

MC - Em [19]38. 

TO - Em janeiro de [19]38, eu comecei a trabalhar lá no IAPI. 

MC - Agora, o senhor diz que o senhor ouviu falar de um concurso. Mas o senhor não 

sabia nada sobre… 

TO - Nada. 

MC - Nada, o senhor ouviu falar de um concurso? 

TO - Nada. Era um concurso… 
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LO - Previdência Social, o senhor tinha idéia de como é que era? 

TO - E o concurso era de português, línguas: uma língua, era francês ou inglês, 

matemática e Previdência Social. E então, distribuíram um livrinho do Moacyr Velloso 

Cardoso de Oliveira, que é uma preciosidade, muito bem escrito. E um livrinho pequeno, 

e ali pela primeira vez é que eu ouvi falar em Previdência Social, eu nunca tinha ouvido 

falar nisso. 

LO - Nem Caixas dos Ferroviários, nada disso, o senhor tinha tido contato em São Paulo? 

TO - Não tinha contato nenhum, não tinha tido contato nenhum. 

MC - E o senhor se lembra de quando… 

TO - Quer dizer, meu irmão deve ter ficado doente depois que eu já estava no instituto. 

Porque foi dos bancários, eu já estava no instituto. 

MC - Não é? Porque os bancários começaram com a assistência médica desde o início 

dos bancários tem assistência médica. Mas… 

TO - É, porque os benefícios tinham prazo de carência, de maneira que só começavam a 

ser concedidos um ano depois de funcionário, e a assistência médica começava logo, nas 

Caixas e nos bancários, no IAPTEC, ou mesmo do IAPC começaram logo. 

MC - Agora, o senhor quando fez concurso o senhor estava descrente no concurso? 

TO - Não acreditava. 

MC - Não acreditava, achava que aquilo… 

TO - Nunca tinha visto, ninguém acreditava. 

MC - Ninguém acreditava. 

TO - Ninguém acreditava em concurso. 

MC - Sei. 

TO - Não, foi o primeiro concurso mesmo que se fez. 

MC - Porque antes não… Mas antes havia concursos? 

TO - Havia, mas esporadicamente, cheio de pistolão, o negócio todo fraudado, não era 

sério. O João Carlos Vital, que foi o pai do IAPI, ele que criou o IAPI. E ele é que 

sustentou o negócio do concurso, viu? Porque ele é que tinha essas manias assim 

modernas. Tudo que era moderno era com ele. Visitando-me já no INPS, ele me contou 

as dificuldades que ele teve para manter os concursos, até com o próprio Getúlio, que deu 

a ele todo o apoio, todos os poderes, mas quando chegava na hora de nomear ele achava 

que podia passar por cima, e o Vital então, insistiu muito com ele, e ele acabou apoiando 
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o Vital, e só deixando nomear mesmo pessoal concursado. Mas concurso para essas 

carreiras assim, elementares, porque procurador nunca fez concurso. 

MC - Nunca teve concurso? 

TO - Não, nunca. Médicos fizeram concursos, o IAPI fez vários concursos para médicos, 

o IAPC fez. Para procurador nunca. 

MC - Nunca o IAPI fez concurso para procurador? 

TO - Nunca. 

MC - Então, era indicação de quem? 

TO - Eu quis fazer não me deixaram fazer, quando eu era presidente. E inclusive 

derrubaram com mandado de segurança, porque os interinos não permitiam que fizesse 

concurso, que eles teriam que entrar no concurso também. 

MC - Então, cargo de procurador era indicação política? 

TO - É, era indicação política, e acabavam se efetivando, porque a moda era essa. A moda 

era nomear interino, interino não precisava nada, era indicação política ou 

apadrinhamento, e às vezes nem era nada político, era padrinho, conhecido, amigo. E 

depois os interinos eram efetivados por leis. O interino só acabou com o Castelo Branco. 

E Castelo Branco tinha ódio de interino. Então, ele pôs na Lei da Reforma Administrativa, 

e Decreto Lei 200. 

MC - Decreto Lei 200. 

TO - Ele escreveu lá: “Fica abolido o interino.”  Ele fez questão. Isso o Nazaré Teixeira 

Dias é que me contou, e tal, disse: “Foi o próprio presidente que botou aqui, porque ele 

tem ódio desse negócio de interino, porque é uma vergonha aquele negócio.” Quer dizer, 

nomeava de qualquer jeito, e depois efetivava. Vinha uma Lei e dizia, bom, os interinos, 

que estão há mais de dois anos, mais de três anos, mais de não sei o que. Então, efetivava 

todo mundo. Então, o concurso nunca tinha valor nenhum. Só depois do IAPI, e o DASP 

que foi criado também nessa época, é que começou a valorizar o concurso. Mas assim, 

mesmo quase sempre para carreiras elementares. 

MC - Agora, o senhor disse que o doutor João Carlos Vital relatou, quando o senhor 

presidente do INPS, essa questão da dificuldade do concurso. E com todas as histórias 

relacionadas ao concurso, o senhor se lembra assim, de histórias relativas ao concurso, 

que ele sentiu pressões? 

TO - Não, ele só contou isso, quer dizer… 

MC - Só contou isso? 

TO - Foi. A pressão era imensa porque era no Brasil inteiro, era uma beleza, para nomear. 

Quer dizer, era um instituto enorme, que estava sendo criado naquela ocasião, com cargos 

no Brasil inteiro, de maneira que ia ser um chá político, de maneira que foi difícil sustentar 
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mesmo, a realização do concurso, a seriedade do concurso, que ele teve que conferir tudo 

no Rio de Janeiro, não teve descentralização de… 

MC - Da correção? 

TO - É, como é que se diz, julgamento de provas, não, foi tudo julgado, julgado aqui no 

centro. 

LO - Agora, todas as etapas do seu concurso eram feitas em São Paulo? 

TO - Todas em São Paulo. 

LO - Inclusive o exame médico? 

TO - Inclusive o exame médico, foi todo feito em São Paulo. Exame médico era um 

negócio seriíssimo, viu? O laudo era um catatau desse tamanho assim, se fazia uma 

porção de provas e… 

MC - E o concurso em si impressionou o senhor, quer dizer, o senhor estava cético em 

relação ao concurso, mas o concurso em si impressionou o senhor? 

TO - Bom, impressionou, porque em primeiro lugar porque valeu, quer dizer, foi uma 

surpresa, uma surpresa agradável, que eu comecei logo na segunda entrância, quer dizer, 

eu nem fui chamado para escriturário, eu já fui chamado como oficial administrativo, na 

época era secretário, já ganhando 800 mil réis, que era um belo salário na… 

MC - Na época era um belo salário? 

TO - Na época era um belo salário, de maneira que depois eu ouvia muita conversa lá, 

enquanto nós estávamos fazendo as provas: “Oh, eu estou fazendo essa prova aqui, só 

para constar, porque eu conheço fulano, eu conheço beltrano, não sei o que, e tal.”  E não 

houve nada disso. 

MC - Tinha essas histórias, é? 

TO - Aliás, um que eu estou me lembrando, que me contou assim, que ele  era amigo do 

Vital, ele já estava nomeado, mas o Vital mandou ele fazer aquele concurso só para 

constar. Ele passou no concurso, ele era bom, quer dizer, tinha mérito, realmente foi meu 

colega depois, mas o Vital fez todo mundo fazer o concurso mesmo, não teve brincadeira 

não. 

MC - Mas o Vital já era uma pessoa conhecida? Ou… 

TO - Já. Ele, inclusive, ele foi chamado pelo Getúlio para ser Presidente do IAPC, isso 

ele me contou. Disse: “Olha, o Getúlio me chamou para ser presidente do IAPC.” Ah! 

Porque ele foi me visitar lá, quando eu era Presidente do INPS, e disse o seguinte: “Olha, 

Torres você é o camarada mais extraordinário do mundo.” Disse: “Por que?” “Porque 

você consegue fazer funcionar esse negócio, Previdência Social.” Eu vou te contar uma 

coisa: o Getúlio me chamou para ser Presidente do IAPC, e eu disse a ele naquela época, 

que eu pensei, era inadministrável. E o convenci a criar o IAPI, o Instituto dos 
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Industriários. Disse: “Deixa-me criar o Instituto dos Industriários, que é uma coisa nova, 

e aí eu posso fazer como eu quiser.” Quer dizer, tudo novo, e veio com aquelas idéias 

então, de fazer concurso, fazer teste psicológico, que era outra coisa, que nunca se tinha 

feito no país. E ele fez teste, nós todos fizemos testes para entrar lá. E ele criou então uma 

coisa realmente nova, porque ele fez o senso dos industriários, que nunca se tinha feito 

nisso, fez a avaliação atuarial do custo, do quanto é que ia custar aquilo, o quanto 

precisava arrecadar, que benefício podia dar, que valor dos benefícios. Era uma coisa 

inteiramente nova mesmo, porque tudo era feito à matraca. Os outros Institutos tinham 

sido criados assim, sem cálculos, sem avaliação prévia, sem nada. E ele fez uma comissão 

organizadora, que preparou o IAPI. De maneira, quando o IAPI começou a funcionar já 

tinha instruções sobre tudo! Instruções escritas para todos os funcionários saberem como 

funcionava, como requeria os benefícios, como é que pagava contribuições. Foi mesmo 

uma coisa extraordinária, e graças à persistência do Vital, e o apoio do Getúlio. O Getúlio 

quis fazer mesmo. De maneira que, ele já era uma pessoa conhecida assim, mas foi isso, 

quer dizer, foi uma novidade total mesmo para nós. Eu acho inclusive o seguinte, que 

grande parte do êxito do IAPI foi devido ao concurso, viu? Porque aquilo criou nos 

admitidos aquela sensação de independência, de autonomia, não deve a ninguém, entrei 

aqui pelo meu próprio mérito. Então, o pessoal sempre se esforçou muito e construiu. 

Porque foram os funcionários que construíram o instituto. Encontraram tudo já 

normatizado, já havia normas para contabilidade para tudo, mas era preciso esse élan, 

essa vontade de criar. Depois o primeiro presidente do instituto foi o Plínio Cantanhede, 

não foi o Vital, ele só… O Vital só criou o instituto, lançou, e depois não sei por que, se 

o Getúlio quis o Vital para outra coisa. E o Vital indicou o Plínio, fez o Cantanhede de 

Almeida. E o Plínio também fez uma administração nova, porque ele nomeou para a 

chefia os funcionários admitidos em concurso, quer dizer, que valorizou o concurso. 

Naquela época era tudo política, e ele fez uma coisa completamente diferente, foi pegar 

os funcionários. O Beltrão, por exemplo, o Beltrão foi o primeiro classificado no 

concurso. Ele o nomeou chefe de gabinete dele, o Beltrão era chefe de gabinete do Plínio. 

Então, isso criou uma mentalidade nova. Ele fez nomeações também de política, quer 

dizer, indicações, por exemplo, todos eram chamados delegados nos estados, que era o 

chefe no Estado, era indicação política. 

LO - O que o senhor fazia de início? 

TO - Eu comecei trabalhando no balcão, quer dizer, atendendo o público. Mas o publico 

nessa época a maioria eram empregadores e queriam saber como é que pagavam as 

contribuições. E era isso que eu fazia, quer dizer, dava informações, lendo o regulamento, 

e lendo e os primeiros casos também de aposentadorias e pensões de acidentes no 

trabalho, que para isso não houve prazo de carência, no primeiro dia já apareceram os 

acidentados no trabalho, para requerer a… 

MC - Aposentadoria. 

TO - Aposentadoria e… Então, foi esse o meu primeiro. Mas eu fazia o que  tivesse para 

fazer, quer dizer, as atribuições não estavam distribuídas, nós éramos poucos, éramos uns 

20 funcionários talvez, em São Paulo, e a não ser os fiscais, que esses já tinham uma linha 

própria de trabalho, os fiscais e os contadores, esses dois tinham uma linha própria, um 

cuidava da arrecadação, e o outro a fiscalização. E os outros burocratas faziam o que 

tivesse para fazer, bater a máquina, como eu fiz. 
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LO - Agora, quando o senhor fala que iam muitos empregadores no balcão,  havia 

interesse por parte dos empresários em contribuir, ou como é que isso… 

TO - Não. Aí era engraçado, porque muita gente pensava que era facultativo, não, eu não 

quero ser sócio! Porque chamava associado. No IAPI, o segurado, o que hoje chamam 

segurado, chamavam-se associados. Não, mas eu não quero ser sócio. Mas como já 

existiam os outros institutos, as empresas já sabiam, já existia o IAPC, já existia os 

Marítimos, existia o IAPTEC, o Transportes e Cargas, e as Caixas de Aposentadoria, de 

maneira que os empregadores já tinham uma… 

 

Fita 2 - Lado B 

 

TO - Criando-se, inscrever… 

LO - Não querendo se inscrever? 

TO - É. Não, não quero ser sócio da… Eu precisava ir lá, explicar, e al. Essa foi a função 

grande da fiscalização. 

LO - Tanto é que o… 

TO - Como o IAPI tinha sido precedido do recenseamento, que tinha sido feito um grande 

recenseamento de toda a indústria, então, já existia um cadastro de empresas no instituto, 

e os fiscais já… 

LO - Já iam direto? 

TO - Já foram direto para as empresas. 

LO - O José Dias Corrêa Sobrinho conta histórias de São Paulo de… 

TO - Ele foi fiscal lá. 

LO - Ir lá fiscalizar. 

TO - É. 

LO - Na José Paulino ele muitas vezes era colocado para correr. 

TO - É. 

LO - É que os empresários eram pequenos lojistas, e tal. Não queriam pagar o instituto. 

TO - É, não foi brincadeira não. 
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MC - E o senhor trabalhou, quer dizer, quanto tempo nessa função de atender ao público 

no balcão? 

TO - Eu acho que eu trabalhei mais de um ano, sabe? Mas aí já revezando, como já tinha, 

outros funcionários começaram a se especializar, a ficarem aí uns no balcão, eu fiquei 

mais na secretaria propriamente, fazendo protocolo, e criando tudo, porque não existia 

nada… E cuidando da parte de benefícios, que eram de acidentes de trabalho, porque os 

outros precisavam de um ano para começar os benefícios. 

MC - Saía rápido desses benefícios de acidente de trabalho, eram… 

TO - Não, não saía rápido porque era tudo centralizado, de maneira que a gente pegava 

os papéis, e mandava para o Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro mandava fazer o exame 

médico, se fosse o caso de invalidez. 

LO - Mandava fazer no local? 

TO - Aí fazia no local, o exame médico. Eram uns laudos imensos, e o laudo vinha para 

o Rio de Janeiro, para ser julgado no Rio de Janeiro. Depois então, é que calculavam o 

benefício, tudo aqui, tudo centralizado, e aí já mandava a ordem de pagamento para… 

Então, demorava seis meses. 

MC - Seis meses em média? 

TO - É, seis meses em média, sabe? 

LO - Havia reclamação que não acabava mais? 

TO - Deixa-me acender a luz aí. Isso não vai interessar a ninguém não. 

MC - Mas o senhor estava dizendo que havia reclamações, o senhor ouvia muita 

reclamação por parte dos segurados? 

TO - Havia, porque era uma tortura a gente trabalhar em contato com o segurado, porque 

a gente não podia dizer nada, mandou para o Rio de Janeiro, esperando a resposta do Rio 

de Janeiro. “Ah! Mas eu estou passando fome, e tal.” “Ah! Paciência, eu não posso fazer 

nada.” Mas era tudo centralizado. 

MC - E o senhor na época achava que devia ser de outra maneira? 

TO - Eu achava que devia a gente decidir lá, como veio a ser feito. Mas durante uns dois 

anos, era tudo centralizado. Tinha que ser, viu? Porque, por exemplo, perícia médica, para 

falar um assunto que vocês se interessam diretamente. Não havia a menor idéia do que 

era uma perícia médica. Havia algum conhecimento, isso tirado da medicina legal, nos 

casos de acidentes, de traumas em que perdeu o braço, perdeu a perna, tudo que um 

membro, ou os olhos, aí havia com a Lei de Acidente de Trabalho já tinha tabelas, 

calculando quanto que valia um dedo, quanto que valia dois dedos. Mas doença, avaliar 

doença, se a doença é incapacitante, ou não é incapacitante, ninguém sabia nada disso. 

Então, foi necessário trazer isso para o Rio de Janeiro para formar gente em perícia, 

entender o que é uma perícia, que não é um simples exame médico, em que você tem até 
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uma atitude completamente diferente à habitual do médico. O médico acredita no cliente, 

e a função dele é acreditar.“O que você tem?” “Dói aqui, dói acolá.” Então, o médico 

acredita nele, porque ele quer tratar. Mas o perito é o contrário. 

MC - Eles não acreditam? 

TO - Ele tem é que pôr em dúvida tudo que o cidadão diz. Então, é uma especialidade, 

que ele precisa pôr em dúvida, e se basear nos elementos objetivos, que ele consiga, mas 

na doença nem sempre você consegue elementos objetivos. Então, essa foi uma das 

grandes dificuldades do auxílio doença, que era uma novidade. A invalidez ainda é uma 

coisa mais, mais fácil de apreender, mas a incapacidade transitória é muito difícil. Então, 

essa centralização tinha essa razão de ser, era para formar gente, formar inclusive a 

doutrina para depois poder ser descentralizado. E criaram então, como criaram os peritos 

de perícia médica, descentralizados, mas era gente formada especialmente para aquele 

fim, para julgar, avaliar os exames médicos, não é? E era sempre… Nunca o médico 

decidia se o cidadão estava inválido ou não estava, ele relatava, o que ele via; e um outro 

médico que era o perito, é que julgava se aquela doença era incapacitante, e até quanto, 

qual era a duração provável da incapacidade, para então, ser concedido o auxílio doença. 

MC - Havia situações em que o médico considerava, quer dizer, ele relatava, o médico. 

TO - Ele só relatava, fazia um relatório. 

MC - Mas havia conflito entre médicos e peritos, não? 

TO - Havia o quê? 

MC - Conflito entre os médicos e os peritos? 

TO - Havia muito, muito. Muito por isso, porque o cidadão está doente. Sim, ele está 

doente, mas ele pode trabalhar. De maneira que não tem direito ao auxílio doença. Quer 

dizer, o auxílio doença é para quem estava impossibilitado de trabalhar. A princípio era 

uma incapacidade superior a 30 dias, depois é que foi reduzida para superior a 15 dias. 

Mas então, era preciso que não só que ele estivesse doente, como que essa doença 

provavelmente se prolongaria além de 30 dias. 

MC - Ele tinha que estar muito doente? 

TO - Ele tinha que estar muito doente. 

MC - Agora, como é que era escolhido dos peritos, quer dizer… 

TO - Não, no IAPI o primeiro concurso de médicos foi para perito. 

MC - Foi para perito, porque no IAPI só tinha perito. 

TO - Porque só tinha eles. Mas eles eram só examinadores. Então, havia aqui no centro 

umas duas ou três pessoas é que entendiam mesmo de invalidez, de incapacidade. 
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MC - Quem eram? O senhor se lembra da época quem era? 

TO - Era principalmente Fioravanti de Piero, esse foi o primeiro chefão das perícias 

médicas no IAPI. E o Tomas Russel Raposo de Almeida, que esse foi mesmo, o elemento 

que mais trabalhou em matéria de caracterização da perícia, formação do perito, e 

elaboração dos laudos médicos, isso tudo foi ele que como grande autor da segurança que 

foi dada à perícia médica, que era uma novidade total, para o auxílio doença. 

MC - Tinha os peritos… 

TO - Eu mesmo quando estudei medicina legal, eu já estudei a invalidez, o que era a 

invalidez, as causas da invalidez, as lesões, mas era por causa do acidente do trabalho, 

que a invalidez já era uma coisa até constante em tratado de medicina legal, não é? Agora, 

a doença como causa de incapacidade a simples doença, sem… 

MC - Sem acidente de trabalho. 

TO - É. Aí já sem acidente já era uma novidade. 

MC - Agora, quer dizer, havia os peritos, mas havia aquele que seria o perito mor. 

TO - Pois é, o perito mor era o Fioravanti, quer dizer, todos os laudos do Brasil passavam 

pela mão dele. 

MC - Todos, era duplamente perícia, periciado? 

TO - É… Porque ele recebia os relatórios. Agora, em face do relatório ou ele se 

conformava com aquilo, porque estava evidente a incapacidade, ou ele requisitava 

exames especializados, exames de laboratório, exames por especialistas, oftalmológico, 

enfim, especialidade que ele achasse. Então, isso é que demorava, porque vinha um laudo 

aqui, tinha uma pessoa julgando, ele requisitava exames, de maneira que você tinha que 

chamar de novo o segurado, mandava o outro exame, pegar aquele exame, mandar outra 

vez para o Rio de Janeiro, para aqui juntarem aqueles laudos todos, depois tirar uma 

conclusão. 

MC - E enquanto isso, o empregado está lá passando fome? 

TO - Está lá passando fome! Não é? E era um negócio sério mesmo. 

LO - Não havia pressões sindicais no sentido de agilizar esses benefícios, quer dizer, 

sindicatos, quer dizer, não é indivíduos, e os sindicatos não tinham… 

TO - Não, porque a coisa foi sendo conhecida aos poucos, quer dizer, não foi assim, o 

conhecimento não foi geral e instantâneo, quer dizer, aos poucos é que os sindicatos foram 

se informando, e tal, e começaram a então, auxiliar os seus associados, e tal, a requerer, 

a pedir os benefícios. Até a Lei Orgânica, que depois criou os conselhos de administração, 

e as Juntas de recursos nos Estados com representantes dos sindicatos, empregados e… 

MC - JJR? 
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TO - É, JJR. 

MC - Empregados e empregadores, não é? 

TO - É, aqui e no centro era um colegiado, também com partes iguais, representantes dos 

empregados, dos empregadores e do Governo. 

LO - Agora, o senhor estava falando que o IAPI tinha então uma estrutura que permite 

algumas reclamações, o senhor até acompanhou no início da sua carreira, que o senhor 

estava no balcão, e pouco depois o senhor estava próximo desse balcão onde as pessoas 

iam reclamar. E, havia exigência também por assistência médica? As pessoas… 

TO - Não, pediam, não é? 

LO - Pediam? 

TO - As pessoas pediam muito, porque iam à perícia, e o perito não fazia nada, constatava 

a doença, se ele quisesse por conta dele aconselhar, e orientar, e orientava, mas não era 

obrigação do perito. De maneira que a pessoa tinha que recorrer mesmo a Assistência 

Pública Municipal ou Estadual, ou particular, não… 

LO - Isso possivelmente gerava problemas, mas o médico… 

TO - Criava, porque os médicos ficavam uma fera com o negócio, querendo porque 

pediam assistência médica de toda maneira. Mas o IAPI tinha inovado nisso, e, quer dizer, 

ele previu que a assistência médica só seria concedida mais tarde, dependendo de 

contribuição suplementar, quer dizer, na época os benefícios instituídos eram só 

aposentadoria, pensão, auxílio, só os benefícios em dinheiro. E a assistência médica ficou 

para ser regulamentada mais tarde, dependendo de contribuição suplementar. De maneira 

que os médicos faziam uma pressão constante, não é? Porque não se conformavam com 

aquilo, eles serem apenas peritos. De maneira, mais tarde é que veio a ser instituída então, 

a assistência. E os outros Institutos tinham. O que era ruim para o IAPI. Porque o IAPI 

era o único que não dava. Mas eu acho que isso foi necessário, viu? Porque para criar 

primeiro a máquina capaz de dirigir o serviço, começasse tudo atabalhoadamente, tudo 

junto ao mesmo tempo, não ia dar certo. O IAPI em matéria de assistência médica também 

começou com uma novidade, porque geralmente os institutos admitiram médicos e 

criavam os seus ambulatórios, e o IAPI resolveu usar a atividade privada, então, fui 

chamado ao credenciamento dos médicos. Quer dizer, eram os médicos nos seus 

consultórios, que atendiam o segurado mediante retribuição por ato, por consulta. E isso 

foi muito importante, porque a massa de segurados era enorme. Os outros institutos eram 

pequenos comparados com o IAPI, o IAPI sozinho era o dobro dos outros. Então, se fosse 

esperar criar os seus ambulatórios, os seus hospitais próprios ia levar 20 anos para 

começar a assistência médica. Então, usando esse processo a credenciação do médico no 

seu próprio consultório, foi possível generalizar, atender a massa grande de segurados, e 

a mesma coisa com os hospitais, quer dizer, a rede hospitalar privada era muito maior do 

que a rede pública, ela é quatro vezes maior, que a… Então, com a credenciação do 

hospital também pode se atender à massa dos segurados do IAPI. Eu acho que se não 

fosse isso, levaria 20 anos, se fosse sair para construir hospital. Porque que, por exemplo, 

os bancários tinham um hospital, um hospital no Rio de Janeiro. E comprado, porque não 
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foi construído, foi esse hospital da Lagoa, que tinha sido construído para a Companhia de 

Seguros, para… 

LO - Sul América. 

TO - Para Sul América, e os bancários compraram, mas compraram com a condição de 

ser generalizada a assistência, porque isso os bancários não contam não. 

LO - Eles não contam… 

TO - Que só para eles sobrava, a não ser que você trouxesse os segurados do restante do 

país, para internar aqui. É que eles só tinham isso, tinha aqui o Hospital da Lagoa, e tinha 

um hospital em Mecejana, lá no Ceará, só. 

MC - E tinha sanatórios? 

TO - Era o Mecejana. 

MC - O Cardoso Fontes? 

TO - Cardoso Fontes… 

MC - Era dos bancários, ou não? 

TO - Não sei se o Cardoso Fontes não era do IAPC. 

MC - Não, era do IAPB. 

TO - É? 

MC - Se não me engano era. 

LO - Era o sanatório, o sanatório. 

MC - O sanatório Cardoso Fontes em Jacarepaguá, não é? 

TO - E que eu agora não estou me lembrando de… 

MC - Eu me lembro do… 

TO - Não estou me lembrando de quem era. 

MC - O doutor Eli Baia, o doutor Eli Baia trabalhava lá. 

TO - É? 

LO - É sim, parece que era dos bancários. 

TO - Sim senhor? 



 

43 

 

LO - Professor Francisco, vamos dar uma paradinha? 

TO - É bom, não é? 

MC - O senhor fala para caramba. 

TO - Vocês devem estar cansados. 

LO - Está, então continuamos depois, não é? 
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Data: 02/10/1987 

 

Fita 2 – Lado B (continuação) 

 

MC - Então… 

LO - Está gravando. 

MC - Bem, então… Estamos na casa do doutor Francisco Luiz Torres de Oliveira, hoje é 

dia dois de outubro de 1987, e mais uma etapa do nosso Projeto Memória da Assistência 

Médica da Previdência Social, com a presença dos pesquisadores: Marcos Chor Maio e 

Luiz Octávio Coimbra. Doutor Francisco Luiz Torres de Oliveira, eu queria saber o 

seguinte: O senhor no nosso primeiro encontro, o senhor colocou que foi importante o 

senhor começar a trabalhar e já ver todas, quer dizer, já viu que o instituto estava 

organizado, o IAPI estava totalmente organizado. O senhor podia falar um pouco sobre 

isso, que impacto isso teve para o senhor, ou não, não sei. O senhor… 

TO - Bom, é um. Eu acho que eu relatei que o IAPI teve uma comissão organizadora, era 

presidida pelo João Carlos Vital, e os outros companheiros dele eram técnicos de atuária, 

eram atuários engenheiros, que essa comissão trabalhou durante um ano preparando a 

organização do IAPI. E entre as coisas que a comissão fez, e que foram de fundamental 

importância, foi o censo dos Industriários. Todos os outros institutos tinham sido criados 

sem se conhecer a massa com que o instituto ia lidar. E o Vital realizou esse censo, que 

abrangeu grande parte dos empregados da indústria, apanhou o Brasil todo, e através do 

censo puderam ser feitos então, os cálculos atuariais (TI) ao funcionamento do instituto. 

A previsão não só da receita, como das despesas, dos riscos que o instituto poderia 

suportar com a taxa que o governo pretendia cobrar em 1938 era de 3% sobre a folha de 

salário. E ao mesmo tempo que se realizava o censo, essa comissão do João Carlos Vital 

foi preparando todas as normas para o funcionamento do instituto. Instruções para a 

fiscalização, como essa fiscalização devia funcionar. Todo o material do instituto foi 

padronizado, não só os bens móveis, como os impressos. De maneira que quando o 

Instituto começou a funcionar no dia primeiro, já tinha todo o material preparado. E os 

móveis já eram padronizados, depois veio a ser feito pelo DASP para o serviço público 

todo, mas, quando a gente visitava os outros institutos, cada um era organizado de um 

jeito, tinha móveis de um determinado tipo, e o IAPI não, já começou com tudo 

padronizado. E havia a correspondência, já havia impressos para a correspondência, 

impressos. Havia até normas para redação de cartas, memorandos, e ofícios. De maneira 

que foi uma instituição pública inteiramente nova, até então, nunca tinha existido isso no 

Brasil, começar uma instituição e já começar com toda a sua organização feita, formulada, 

já em janeiro foram nomeados o presidente do IAPI, foi o Plínio Reis de Cantanhede de 

Almeida, o primeiro presidente, os diretores de Departamento do Órgão Central, e em 

cada estado foi criada uma delegacia, chamava-se Delegacia do instituto. Isso para quem 

começava a trabalhar foi muito importante, não é? E a gente já encontrava animação para 

tudo. O regulamento estava impresso, e distribuído em profusão, todos os funcionários 

tomaram conhecimento do regulamento. De maneira que nós já começávamos a trabalhar 

sabendo o que estávamos fazendo, e para que estávamos trabalhando. E depois, como eu 
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já disse, o Plínio Cantanhede ele deu muita ênfase, isso também fazia parte da filosofia 

do Vital, a valorização do funcionário, do servidor. Plínio Cantanhede reservou os cargos 

do segundo escalão, cargos em comissão para funcionários, ele sempre nomeava 

funcionários. De maneira que isso criava no funcionário uma dose de amor pela 

instituição, e por aquilo que estava fazendo, que foi formidável para o desenvolvimento 

do IAPI. Eu mesmo três meses depois de estar trabalhando já era nomeado chefe de seção, 

está aí no meu currículo. Quer dizer, ele acelerou também as promoções dos funcionários, 

de maneira que o funcionalismo se mantivesse todo entusiasmado pela instituição, e com 

vontade de trabalhar. Isso acho que foi uma novidade também no serviço público, e fez 

com que o IAPI fosse uma instituição padrão. A começar pelo recrutamento. Foram feito 

concursos para as carreiras básicas do instituto, e em todo o Brasil também era novidade 

na ocasião. Carreiras básicas do Instituto eram o que hoje se chama oficial de 

administração, naquela época chamava Secretaria. 

 

Fita 3 – Lado A 

 

 

MC - O senhor estava falando que eram chamados oficiais, não que hoje são chamados 

oficiais? 

TO - Estava falando quais eram as bases. 

MC - Quais eram as bases… 

TO - Não é? Tinha oficial administrativo, fiscais, contadores e escriturários, que era a 

grande massa era de escriturários. Mas logo, em janeiro, foi o dia dois de janeiro, que 

começou a funcionar o Instituto com a chamada dos funcionários concursados, chamada 

na ordem rigorosa de classificação. De maneira que esse trabalho da comissão 

organizadora foi fundamental no desenvolvimento do Instituto dos Industriários. 

LO - Agora, o senhor havia falado que para procurador não houve concurso? 

TO - Não, não houve. 

LO - Tem uma explicação para isso? 

TO - Ora, eu acho que isso era mais uma questão de época. Porque o Instituto dos 

Industriários, por exemplo, os procuradores eram de alto gabarito, mas não fizeram 

concurso para o Instituto, quer dizer, o Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, quer dizer, 

é um nome na Previdência Social do Brasil, o Geraldo Faria Baptista, eram todos pessoas 

de alto gabarito intelectual e técnico, eles conheciam mesmo, foram nossos professores 

de Direito Previdenciário, e como houve essa necessidade urgente de nomeação de 

procuradores, esses procuradores foram nomeados diretamente pelo Presidente da 

República, por indicação naturalmente do Vital, do Plínio Cantanhede, eram procuradores 

do trabalho, muitos deles procuradores do trabalho. E depois mediante prova de 

habilitação é que se transformaram em funcionários efetivos do instituto, mas sem 

concurso público. E assim vão outras carreiras: engenheiros, os engenheiros também 
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foram homens formidáveis, tudo gente de gabarito mesmo. Mas nenhum deles fez 

concurso para o instituto. Concurso mesmo para nível de terceira entrância, como se 

chamava na época, que era nível universitário foi só para médico. E para médicos houve 

vários concursos, o instituto fez vários concursos para médicos peritos a princípio. Só 

muito mais tarde, quando veio a assistência médica, é que fizeram concurso para médico 

tratante (risos), para médico clínico (TI), e já para prestação de assistência médica. Os 

atuários também eram em número muito reduzido, e eles trabalhavam, já eram do 

Ministério do Trabalho, também não houve concurso para atuários, que era uma carreira 

das fundamentais para a Previdência Social. 

MC - Quando nós entrevistamos os técnicos do instituto, do IAPI, nós percebemos muito 

claramente essa identidade que forma o grupo do IAPI, eu queria saber do senhor, a que 

o senhor atribui essa identidade? Ao grupo do IAPI, ou também se colocam os Cardeais 

do IAPI, a que o senhor atribui, quer dizer, quais são os elementos que determinam essa 

identidade? 

TO - Bom, atribuo aí as principais razões, digamos assim, para que se criasse esse 

“espírito de corpo” do funcionalismo do IAPI. Primeiro foi um concurso comum, quer 

dizer, numa época em que o concurso não tinha valor nenhum, concurso era uma forma 

de disfarçar o pistolão, porque o que entrava no serviço público era tudo pistolão. Então, 

essa entrada no Instituto de pessoal concursado, e sem proteção nenhuma ser chamado, 

ser nomeado sem proteção, criou um espírito de corpo no Instituto. A segunda razão foi 

aquela também que eu já dei, quer dizer, os próprios dirigentes do IAPI, como o Plínio 

Cantanhede, tratou de valorizar um funcionalismo concursado, ele deu muito valor ao 

pessoal concursado. E como o instituto foi nascendo com esses grupos de funcionários, 

esses funcionários se sentiam assim, criadores de um órgão novo, criadores de uma grande 

repartição, que ia distribuir benefícios e serviços fundamentais e para o país inteiro. E 

esses funcionários se ligaram muito, criaram o seu clube de funcionários, e a própria 

administração estimulava o clube, estimulava as viagens entre os funcionários dos 

Estados através do clube, que fazia sempre uma festa no aniversário do Instituto, reunia 

grande parte dos funcionários de São Paulo, do Rio de Janeiro se deslocavam. De maneira 

que foi se criando assim, um espírito de corpo mesmo, e de grande amizade entre os 

funcionários, e de respeito mútuo, porque nós ao mesmo tempo que nos instruíamos, nós 

nos aprendíamos uns com os outros. Então, eu já disse aqui, por exemplo, que o chefe do 

gabinete do Plínio Cantanhede foi o Beltrão, o Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão foi 

nomeado chefe de gabinete porque foi o primeiro classificado no concurso, no concurso 

de oficiais de administração. Então, o Plínio lhe dá esse valor a ele. Mais tarde os diretores 

de Departamento, que era o primeiro escalão da administração do IAPI, começou também 

a ser exercido por funcionários, funcionários eram unidos, e eram pessoas gabaritadas, 

começaram a dirigir o instituto, o instituto era dirigido pelo funcionalismo em geral. Mas 

coube da parte do funcionalismo uma resposta a essa atitude da administração. As várias 

administrações que o instituto teve, mesmo depois do Plínio Cantanhede, do Júlio Barros 

Barreto, Alim Pedro, foram pessoas que também valorizaram o pessoal do instituto, e 

houve resposta correspondente, quer dizer, o pessoal se esforçou, estudou, e se formou 

mesmo um grupo de funcionários bem preparados para influir não só no IAPI, como 

começou a influir na Previdência Social de maneira geral. E que começaram a ser 

chamados para o Ministério, a colaborar na elaboração das Leis, e dos decretos… Então 

se criou esse vínculo com os Cardeais, quer dizer, eram aqueles que dirigiam, ou dizendo, 

dirigia a Previdência Social, e era predominantemente o grupo do IAPI, e os outros 

institutos não tiveram isso, não fizeram concurso, de maneira que era tudo gente pistolada, 
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e que não sentia obrigada para com a instituição. Então, eu, por exemplo, fiquei admirador 

incondicional do Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, Geraldo Faria Baptista, eu achava 

eles uns monumentos, estudava o que eles, o que eles informavam, e os atuários também, 

o João Lira Madeira era um talento que a gente aprendia com ele, a gente se esforçava 

para ficar a altura do… Então, nós começamos, eu estou me chamando de cardeal também 

porque eu fazia parte, eu em 1942, como está aí no meu currículo, eu trabalhava em São 

Paulo, foi lá que eu comecei, e logo fui lá nomeado chefe de seção, primeiro de secretaria, 

depois seção de benefícios, quando houve expansão de benefícios, depois serviços gerais. 

Eu sempre fui distinguido na delegacia do IAPI em São Paulo, e eu era inclusive 

substituto eventual do delegado, que era a maior autoridade do Estado. Esse delegado não 

era funcionário. Os delegados eram todos por indicação política, nomeação…  Mas em 

1942 o Plínio Cantanhede foi a São Paulo, e me convidou para vir trabalhar no Rio de 

Janeiro, eu era chefe de seção, e para eu vir do lugar do Tomas Russel Raposo de Almeida, 

que era do primeiro escalão da administração central, ele era assistente de departamento. 

O IAPI era dividido em departamentos, quer dizer, a primeira divisão era departamentos. 

Então, cada departamento tinha um diretor, e abaixo do diretor era o assistente de 

departamento, numa espécie de vice-diretor. Foi para esse cargo que eu fui nomeado pelo 

Plínio Cantanhede, e eu era vice-diretor, digamos assim, ou assistente do Departamento 

de Benefícios. Agora, já então na administração central nós colaborávamos com a 

administração na Previdência em geral, quer dizer, do domínio que era exercido pelo 

Ministério do Trabalho. Você tem aí o meu currículo, que eu colaborei na elaboração da 

Lei Orgânica, na instituição da assistência médica, todo o envolvimento da Previdência 

Social nós participamos e colaboramos, o funcionalismo do IAPI. Então, nós estamos 

presentes, não predominantemente, mas presente, porque realmente tinha gente capaz 

para estudar, e fazer desenvolver a Previdência Social. 

MC - O senhor acha que também a origem social também influenciou nesse espírito de 

corpo? 

TO - Eu acho que houve essa origem comum, que foi o concurso. 

MC - O concurso, quer dizer, a… 

TO - Isso aí foi fundamental. 

MC - Sendo de camadas médias ou isso aí, quer dizer, o senhor… 

TO - Não, não acho que tenha sido influência não. 

MC - Ou a idade, por exemplo, o senhor acha que… 

TO - Bom, todos eram jovens também, porque foram… O concurso exigia. A juventude, 

a grande maioria era de desempregados que se empregavam pela… 

MC - Primeira vez? 

TO - Pela primeira vez, a grande maioria. De maneira que, não creio assim, que camadas 

sociais digamos, tivesse uma camada social que prevalecesse, não. Todos aqueles que 

tinham, foram demonstrando dedicação, e vontade de trabalhar e de estudar e se 

desenvolveram se projetando sem maiores distinções. Eu pelo menos não senti essa 
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diferença, tinha colegas de todos os níveis, todos os níveis sociais, tanto tinha pessoas já 

com formação universitária, com gente com formação só secundária, 

MC - Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, o senhor falou do Clube dos Inapiários? 

TO - É. 

MC - Mais ou menos nesse período de [19]38, acho que foi em [19]38 que também foi 

criada a revista do Inapiários. 

TO - É. 

MC - O senhor se lembra dessa revista, do que ela trazia… 

TO - Bem… 

MC - O senhor tem coleção toda? 

TO - Tenho a coleção completa. 

MC - Completa. 

TO - Bom, mas eu não me lembro, porque eu não participei, aí eu estava em São Paulo 

quando nasceu a revista, de maneira que eu não sei quem inventou, quem escolheu. Eu 

sei que o Beltrão teve uma influencia muito grande, mas não era o… Quem era o diretor 

da revista… 

LO - Celso Barroso Leite. 

TO - Se não me engano era uma pequena. 

MC - Não, não era… 

LO - Inapiários é a revista? 

MC - Industriários, é que ele está… 

LO - É Industriários. 

TO - Esse é Inapiários. 

MC - Inapiários. 

LO - Desculpe. 

TO - Depois foi… 

MC - Nogueira? Batista? 
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TO - Como? 

MC - É o Nogueira Batista? 

TO - Não, não era Nogueira Batista, Nogueira Ribeiro. 

MC - Ah! Ribeiro, desculpe. 

TO - Nogueira Ribeiro. Eu acho que ele era o redator da revista, embora tivesse 

colaboração de todos, eu mesmo publiquei um artigo na revista. A revista também era um 

elo de ligação muito boa entre o funcionalismo, porque ao mesmo tempo em que ela era 

social, ela desenvolvia a parte social, ela publicava artigos sérios, artigos sobre 

Previdência, sobre aspectos sociológicos em geral. O bom colaborador, e do Brasil todo. 

De maneira que havia uma ligação muito grande, não era do clube não. A revista… 

MC - Não tinha nada a ver com o clube? 

TO - Era da própria administração. 

MC - Da administração. 

TO - Sustentada pela administração, e orientada pela administração. 

MC - E o senhor acha que o doutor Helio Beltrão teve grande influência nessa… 

TO - Teve, teve muita. 

MC - Nessa revista. 

TO - Eu não sei se ele terá sido o criador da revista, isso eu não sei, que eu não participava 

nessa ocasião. 

MC - Sim. 

TO - Mas que ele teve influência, ele teve. Mas isso até é fácil a gente verificar, aí até eu 

tenho a coleção, pode se ver quem era o responsável. 

MC - Sim. 

TO - Mas o Plínio se metia em tudo, viu? 

MC - Se metia em tudo? 

TO - Ele era muito ligado, muito jovem também, tinha 32 anos quando ele foi Presidente 

do IAPI. Tinha uma memória excelente, guardava os nomes e as fisionomias de todo 

mundo, conhecia o funcionalismo todo, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, ele 

se deslocava muito, entrava em contato direto com o funcionalismo. Uma influência 

positiva enorme. 
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MC - E ele tinha facilidade em entrar em contato com, quer dizer, ele era uma pessoa de 

fácil acesso. 

TO - Era, ele era um pesudo, mas era pessoa de muito fácil acesso, muito simpática, muito 

falante, não fazia… Permitia a aproximação do funcionalismo, falavam diretamente com 

ele, todo mundo queria falar com ele, falavam diretamente. 

LO - Ele ultrapassou o João Carlos Vital, possivelmente o João Carlos Vital esperava ser 

presidente. 

TO - Eu acho que o João Carlos Vital teve outras incumbências porque o Getúlio gostava 

muito dele. Não sei se foi já daí, que ele saiu para criar o Instituto de Resseguros do Brasil. 

MC - Não, foi depois, foi em [19]45. 

TO - Como? 

MC - Foi em [19]45, por aí. 

TO - [19]45. Eu não sei qual foi a outra incumbência. 

LO - O DASP é de [19]38, é um ano depois do concurso. Há algumas relações entre a 

estruturação do IAPI, e o DASP logo depois? 

TO - Não. Relação não, agora, como eles nasceram simultaneamente o DASP também 

veio com esse objetivo de valorização do servidor público, cuidar especialmente do 

servidor público. E aí o IAPI colaborou muito com o DASP, porque inclusive se incumbiu 

de fazer os concursos que o DASP fazia. 

MC - É, quem… 

TO - Como o IAPI tinha estrutura, ele tinha representação em todos os estados, e em 

grande número de municípios do interior, porque logo no primeiro ano já começou a 

implantar agências no município do interior. Então, o IAPI, como tinha funcionalismo 

concursado também foi incumbido pelo DASP de realizar os concursos para o DASP. A 

gente sempre ouve muita colaboração entre o IAPI e o DASP. Agora, não houve assim, 

digamos, uma direção comum não, eram os dois órgãos inteiramente autônomos, mas 

colaboraram principalmente na parte de concursos. Os institutos nessa época eram 

autarquias de verdade, elas tinham uma autonomia muito grande. Então, por exemplo, o 

quadro do pessoal do IAPI era feito pelo IAPI, não tinha nada que ver com o DASP, com 

coisa nenhuma. As promoções, quem estabelecia as regras de promoções era o presidente 

do IAPI, quem fixava os salários, a remuneração do pessoal era o presidente do IAPI, 

num conselho de administração, porque o instituto era dirigido por um colegiado, com 

representantes dos empregados, empregadores e do Estado, quer dizer, o presidente do 

instituto era o presidente do conselho, de maneira que agia com grande autonomia. Mais 

tarde é que começou a equiparação entre funcionários da autarquia com funcionários 

públicos, e aí foi enrijecendo a administração, porque a autarquia ficou com os poderes 

muito reduzidos. 
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MC - Quer dizer, como é que o senhor avalia isso? Essa situação das autarquias terem 

cada vez mais se equiparado ao funcionalismo público em geral. 

TO - Bom, eu acho que isso é uma fatalidade, viu? E mesmo que inevitável. Porque de 

um lado o próprio funcionalismo queria a equiparação com o funcionário público, de 

maneira que, por exemplo, o Estatuto dos funcionários tinha um dispositivo lá mandando 

estender o estatuto às autarquias. Então, o estatuto era aplicável no que couber às 

autarquias, e começou a enrijecer. Sempre houve assim, uma espécie de posição cíclica, 

hora amarra, hora desamarra. Quer dizer, hora dava liberdade às autarquias, hora tirava a 

liberdade das autarquias. Isso funcionou sempre assim, quando as administrações sentiam 

que as autarquias já não tinham mais a liberdade que era pretendida, começou a se 

inventar fundações. Fundação para tudo. Por que? Para fugir das normas rígidas da 

administração direta. A razão da criação das fundações é exclusivamente essa, dando os 

mais variados pretextos. Mas o fundamental era querer escapar do controle do DASP, a 

criação de fundação sempre foi para isso, para fazer quadros próprios, para pagar salários 

diferentes, foi para isso que foram criadas as Fundações, o que deu essa nova equação. 

Fundação de serviço público, assim nas autarquias, quer dizer, as autarquias, a origem 

das autarquias coincide com a Previdência Social no Brasil, porque as Caixas de 

Aposentadoria e Pensões foram as primeiras autarquias do Brasil. As Caixas elas eram 

autônomas mesmo, porque tinham recursos próprios que elas mesmas arrecadavam, e elas 

mesmas aplicavam, criavam o seu quadro de funcionários, pagavam os salários que 

achassem razoável, quer dizer, eram mesmo autarquias com a administração inteiramente 

autônoma, ficava sujeita à tutela, primeiro do Ministério da Agricultura, e depois 

Ministério do Trabalho. Mas era uma supervisão genérica, não era supervisão do dia a dia 

da administração, administração essa efetivamente autárquica. De maneira que, nós ainda 

no IAPI, durante vários anos gozamos dessa liberdade de ação da administração, gozamos 

desse estatuto autárquico, pelo menos até 1942, quando saiu o Estatuto dos Funcionários, 

e aí começou a enrijecer, aí os quadros passaram a ser aprovados pelo (TI), os salários a 

serem fixados para todo funcionalismo, tanto da administração direta, quanto da 

autárquica. Isso eu também acho que foi uma das razões do sucesso do IAPI, foi ter 

administração boa, e livre, quer dizer, por liberdade de ação. 

MC - Eu queria continuar a falar sobre isso. Apesar de que o senhor de certa maneira 

colocasse como uma coisa boa a instituição ter sido durante um tempo autárquica? 

TO - Acho que sim. 

MC - Foi bom? 

TO - Foi bom. 

MC - Mas ao mesmo tempo o senhor coloca que foi, quer dizer, que é uma fatalidade. 

Porque de certa maneira também os funcionários queriam essa situação. Por que? 

TO - Não, porque em primeiro lugar existe aquela desconfiança, a autarquia precisa que 

haja confiança, confiança pública na capacidade da autarquia. Mas a administração 

sempre oscila entre dar liberdade e controlar. De maneira que começa a fazer um controle 

mais rígido. Por exemplo, no início os institutos não estavam sujeitos a Tribunal de 

Contas. De repente veio um cidadão dizendo: “Olha, precisa votar o Tribunal de Contas. 

Começa a tirar a autonomia da ...” 



 

52 

 

Fita 3 - Lado B 

 

MC - Uma coisa, o senhor vai repetir: O senhor falou que até hoje uma das poucas 

características que ainda são conservadas é o orçamento? 

TO - É, a liberdade de fazer o seu próprio orçamento, quer dizer, do orçamento não ser 

incorporado ao orçamento da União, mas a gente sente a tendência de quererem 

incorporar para que o Legislativo possa influir. Na administração, então na hora em que 

o orçamento for detalhadamente, que ele não é detalhado, a União não toma conhecimento 

do orçamento, não elabora o orçamento das autarquias, cada autarquia faz o seu próprio 

orçamento. No momento em que o orçamento cair dentro do orçamento da União, acabou 

a autarquia, só normas, não existe mais. Então, essa é uma tendência engraçada, como a 

centralização e a descentralização, é a mesma coisa. Chega uma administração: É preciso 

descentralizar. Descentraliza; vem outra; não! É preciso controlar. Então, chama tudo 

(TI). E uma das vantagens também do IAPI foi essa, descentralização, e principalmente, 

isso já foi mais tarde, já no tempo do Beltrão, que foi o grande impulsionador da 

descentralização no IAPI. Eu contei aqui que nos primórdios do IAPI era tudo resolvido 

na administração central. 

MC - No Rio de Janeiro. 

TO - No Rio de Janeiro. Então, era aquele negócio, mandava um segurado a exame 

médico, pegava o exame médico mandava para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro 

decidir, requisitar um outro especializado, e lá ia tempo de… Mas depois houve 

descentralização total. Então, os benefícios começaram a ser concedidos nas próprias 

agências do Instituto, as aposentadorias, pensões, benefícios, tudo, tudo, auxílio geral, 

doença, tudo passou a ser concedido nos próprio local da residência do segurado. Isso foi 

uma beleza. Um outro exemplo de descentralização, que foram grandes benefícios a 

Previdência Social, esmagamento através da rede bancária. Para vocês fazerem uma idéia, 

o IAPI, que era o maior dos institutos tinha guichês de pagamento, em um único local na 

Guanabara. 

MC - Nossa Senhora! 

TO - Então, as filas para pagamento de benefícios, que eram nos últimos dias do mês, 

eram uma coisa astronômica. E de um dia para o outro, com a descentralização para a 

rede bancária, foi difícil isso, não foi uma coisa assim, feita do dia para a noite não. Mas 

o Instituto passou a contar com 400 pontos de pagamento na Guanabara, nos bairros 

todos. Mas acabou, aquelas filas de pagamento não existem mais hoje, é só nos bancos. 

E nos bancos são filas pequenas, o próprio correntista do banco entra em fila, isso é 

inevitável. Mas isso aí eu acho que se deve ao doutor José Dias Corrêa Sobrinho, devia 

ter um monumento! Porque foi dificílimo descentralizar aquilo tudo. Ninguém hoje 

avalia, que na época em que ele começou a descentralização da arrecadação também pela 

rede bancária, quer dizer, de um momento para o outro, o IAPI passou a contar com 7.000 

agências arrecadadoras e pagadoras de benefícios. Isso foi uma luta! Porque as próprias 

autoridades governamentais não concordaram. 

MC - Por que? 
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TO - Porque achavam que era perigoso, não podia! Como é que os vamos entregar para 

particular, fazer a arrecadação da Previdência. Hoje a gente nem acredita que tenha sido 

tão difícil fazer, porque hoje o imposto de renda a gente paga. 

MC - Nos bancos. 

TO - Nos bancos, mas naquela época pagava em coletoria! E foi o Correa Sobrinho com 

a persistência, que ele é um tanque de guerra, quando ele resolve fazer alguma coisa, saia 

da frente, porque ele faz mesmo. Então, eu me lembro, telefonaram para ele dos estados: 

“Olha, não pode…”, não sei se o Banco Central. Qual era o órgão que controlava? 

Mandaram suspender! Disse que não pode, que os bancos não podem fazer isso. “Ah! 

Pode fazer isso! Faça! Uma coisa maluca. E o Ministério do Trabalho não apoiava, 

ninguém apoiava, achavam um disparate arrecadar e pagar pelo banco (TI), foi uma (TI) 

viu? Porque se continuasse do jeito que estava, primeiro o custo da administração é uma 

coisa tremenda, não é? Vocês fazem uma idéia do que era o CTE, 7.000 agências 

bancárias espalhadas pelo país, arrecadando e pagando benefícios. O instituto, mesmo o 

INPS, quando ele ia fazer isso? Deu 7.000 agências por ai, com um tesoureiro que 

ganhava bem à beça. E acabou a necessidade de tesoureiro da Previdência. Tesoureiro 

tem meia dúzia só, para fazer as contas, não pega mais em dinheiro. E os problemas todos 

de segurança, desapareceram de dentro da Previdência. Isso foi uma das coisas mais 

notáveis que se fez em matéria de administração no Brasil. 

MC - O senhor se lembra o período em que o José Dias Corrêa Sobrinho fez essa 

descentralização? 

TO - Bom, durou algum tempo, mas o período… 

LO - Quando ele era presidente do IAPI? 

TO - É. Quando ele era presidente do IAPI. 

MC - Foi na época em que ele era Presidente do IAPI? 

TO - É, na época ele era presidente do IAPI. Aí é que ele teve essa possibilidade de ação, 

não é? De mandar fazer… 

MC - Então, foi um pouco antes da unificação, não foi isso? 

TO - Foi pouco antes. 

MC - Foi pouco antes. 

TO - Ele também foi o propulsor da unificação, não é? Porque se não fosse ele não se 

fazia a unificação também. 

MC - Eu queria que o senhor explicasse melhor a situação do senhor entrando no IAPI, e 

três meses depois o senhor já subiu, o senhor já ascendeu em termos de cargos. Como é 

que era feito isso, havia uma prova, havia pontos, eram contado os pontos? 
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TO - Não, aí era por recomendação das chefias mesmo, quer dizer, para dar esse exemplo, 

meu, o IAPI começou muito pequeno, ele tinha, eu acho que foram chamados uns seis 

funcionários oficiais administrativos, e uns 20 escriturários, mas também foram 

chamados contadores, e chamados fiscais, mas com o próprio funcionamento da 

Instituição, em pouco tempo começou a surgir a necessidade de diferenciação de funções. 

Então, tinha necessidade de agrupar funcionários sobre um comando comum, diferente 

de, por exemplo, a fiscalização é uma seção, que cuida da fiscalização da arrecadação. 

Outra seção é a secretaria, protocolo, material, compra de material e pessoal da 

administração do pessoal. Então, três meses depois foram criadas seções nas delegacias 

de São Paulo. Uma das seções era chamada secretaria, que hoje seria administração geral, 

e eu fui escolhido pelo delegado, que era o chefe local, por observação pessoal dele, quer 

dizer, não teve recomendação de ninguém não, por recomendação pessoal dele achou que 

eu tinha competência para ser, eu já era, já era de fato o chefe daquele setor, então, passei 

a ser o chefe de direito, quer dizer, fui nomeado chefe de seção, foram as primeiras seções 

que foram criadas. Depois com o crescimento do serviço foram surgindo outras seções, 

seção de benefício, de arrecadação. Então, essa é a explicação da… 

MC - Mas quando se fala, quer dizer, o IAPI era norteado pelo sistema de mérito. Eu 

queria que o senhor falasse um pouco assim, quais eram os outros critérios, quer dizer, o 

senhor está dizendo que no seu caso pessoal o chefe de seção, o chefe de serviço? 

TO - Chefe de seção. 

MC - Chefe de seção indicou o senhor para ocupar uma função, então, quer dizer, é uma 

atitude pessoal. 

TO - Pessoal dele. 

MC - Havia outros critérios, quer dizer, é claro que em cima da competência do senhor, 

mas fica muito pessoal isso também, não é? 

TO - É muito pessoal. Ele no princípio não havia nada, quer dizer, o julgamento era o 

julgamento da chefia, sobre o funcionalismo. Mas esse, o julgamento era mais ou menos 

acertado, porque o funcionário se destaca, não é? Ele começa a aparecer entre os outros, 

que ele tem um pouco de capacidade de liderança, e começa a se destacar, e geralmente 

as escolhas eram do agrado, digamos assim, dos demais funcionários. Mas o critério de 

escolha foi sempre o do chefe imediato para o chefe seguinte. 

MC - Sim. 

TO - Por exemplo, eu contei aqui: o Plínio Cantanhede pessoalmente me escolheu. Mas 

como ele me escolheu? Eu estava lá em São Paulo trabalhando. Quer dizer que ele tinha 

referências, referências dos chefes, quer dizer, não era referência política, não era 

referência estranha ao órgão, era referência interna do desempenho do trabalho, 

observado pelo chefe, e que constituía a recomendação. Então, se vê que foi um pulo, não 

é? Eu saí de uma secretaria, de uma delegacia. É verdade, que ela é a maior delegacia do 

instituto, a de São Paulo, e vim diretamente para exercer o cargo de vice-diretor de um 

departamento, depois vim a ser diretor desse departamento, por escolha também da chefia, 

livre escolha. Eu digo, livre, porque eu não tinha pistolão de espécie alguma. Então, eu 
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avalio por mim o que acontecia com os outros. E como eu também fui até presidente do 

IAPI, sei que o critério era de você escolher o melhor, mas o melhor na visão do… 

MC - Da chefia. 

TO - Das chefias que observaram em que ocasião de observar. Mesmo no INPS, quando 

eu fui presidente do INPS, o ministro me deu inteira liberdade de escolha dos 

subordinados. Isso foi importantíssimo, porque não era brincadeira de criança fazer o 

INPS. Se eu não tivesse absoluta confiança nos meus subordinados, não conseguia fazer 

a unificação. Eu comecei conservando como diretores, e como secretários, porque passou 

a chamar secretário o primeiro escalão, depois do presidente. Conservei os presidentes 

dos institutos, IAPC, IAPM, cada presidente usa uma secretaria. Aí, portanto não houve 

assim, uma escolha livre, porque eu quis aproveitar o pessoal, que já estavam, e dei a eles 

a liberdade de escolherem quem quisessem entre o funcionalismo. De maneira que isso 

também foi muito importante para o INPS, foi o próprio funcionalismo do INPS que fez, 

não houve influências políticas, não houve influência externa, e foi importantíssimo, 

porque… Sabe que eu olho para a criação do INPS, e acho que foi um milagre. Porque é 

uma coisa fantástica, eu transformar IAPC, IAPI, IAPM, IAPTEC, Institutos 

completamente diferentes, nos seus métodos de trabalho, na composição do seu pessoal, 

na distribuição do serviço eram completamente diferentes uns dos outros. E transformar 

numa coisa homogênea, foi um negócio meio milagroso mesmo. 

MC - Arrojado? 

TO - Hein? 

MC - Arrojado. 

TO - Arrojadíssimo, e funcionou. 

MC - É. 

TO - Agora, também houve circunstâncias assim, particulares. Eu acho que se não fosse 

uma ditadura e com o ministro me dando absoluto apoio, quer dizer, jamais ele me faltou, 

e o Presidente da República ciente do que eu estava fazendo, e dando todo o apoio 

também, não seria feito, porque durante os primeiros meses foi uma luta, ninguém mais 

se lembra disso. Foi ontem aí mesmo eu estava olhando lá recortes de jornal da época, e 

vendo as dificuldades que os bancários se opunham, de maneira que grande parte do 

funcionalismo era contra a unificação, os interesses eram enormes! Para conservar os seus 

feudos. 

LO - Os privilégios? 

TO - Todos… Então, foi uma coisa muito difícil. 

MC - Nós vamos… 

LO - Chegar lá. 
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MC - Chegar lá, e vamos explorar muito bem essa gestão do senhor. Eu queria só para 

completar essa questão, que eu estava perguntando ao senhor. Não havia assim, critérios 

mais formais de ascensão funcional dentro do instituto? Além da entrada paro instituto 

por concurso público. Dentro do instituto para ascender… 

TO - Para ascender à promoção no instituto: As primeiras promoções, no instituto da 

carreira, promoções de carreira, eram feitas a critério do presidente. Como eu disse a 

vocês: o Plínio Cantanhede conhecia os funcionários, porque ele entrava em contato. De 

maneira que, as primeiras promoções eram a critério dele, pessoalmente. Depois passou 

a pedir aos chefes que indicassem, à medida que ia crescendo o Instituto. Então, os chefes 

indicavam as pessoas para as promoções. Afinal, muito mais tarde passou-se a fazer um 

boletim de merecimento, que era redigido pelos chefes. Então, os funcionários eram 

recomendados através de nós para… Dada no boletim de merecimento, em que se 

especificavam as qualidades do funcionário, era dada a nota para ele concorrer às 

promoções por merecimento, e as promoções no IAPI eram só por merecimento, não 

havia promoção por antiguidade. Só quando o Estatuto dos Funcionários passou a ser 

aplicado à Previdência é que passou a se ter promoção por merecimento e por antiguidade. 

Então, a promoção por merecimento era feita como é hoje no serviço público, através de 

um boletim preenchido pelos chefes imediatos, criticado pelo chefe seguinte. O Beltrão 

introduziu no IAPI o julgamento dos boletins pelas chefias imediatas, com participação 

de representantes dos funcionários, ele criou então, grupos, além dos chefes tinha 

representantes dos funcionários, que ajudavam a avaliação dos colegas para efeito de 

promoção. Esses representantes já não tinham mais direito à promoção, tinham atingido 

as classes finais. Então, eles representavam funcionários junto ao chefe, para fazer o 

merecimento. E não há outro processo. Por mais que se estude isso em política de pessoal, 

o processo é o juntamento do chefe imediato com grande avanço, com participação dos 

representantes dos funcionários, como fez o Beltrão, e é o que há de mais perfeito em 

matéria de avaliação no serviço público, não há outro em toda a parte do mundo, a não 

ser por critérios objetivos de cursos, por exemplo, a pessoa que faz cursos especiais que 

contam pontos também para a promoção. Mas grande parte do julgamento é subjetivo 

mesmo. Embora se diga sistema do mérito, sim sistema de mérito, porque ele é julgado 

pelo que faz e não por coisas estranhas ao serviço, mas é inevitável o subjetivismo na 

avaliação. Então, também essas avaliações de merecimento também serviam na hora da 

indicação da chefia. E o funcionário que tem bom mérito, para promoção tem que revelar 

outras qualidades, que o chefe não é só a técnica, precisa ter qualidade de comando, 

qualidade de liderança para ser chefe, além do que o sistema de mérito, quando se fala 

sistema de mérito parece que é um negócio completo, objetivo, e só um concurso, e depois 

do concurso uma avaliação tanto quanto possível criteriosa para efeito de promoções. E 

além da promoção há a ascensão funcional, mas aí a ascensão fica sujeita a provas 

também objetivas. 

MC - E havia essas provas no IAPI? 

TO - Havia. Eu fui provido na carreira de técnico em administração, mas foi por avaliação 

dos trabalhos que eu tinha produzido, feito pelo chefe, no caso Plínio Cantanhede. Depois 

também fui promovido na carreira de procurador por prova de habilitação também, quer 

dizer, prova interna, era um concurso interno, em que os trabalhos eram avaliados, os 

trabalhos, por uma comissão tanto quanto possível isenta e assim foram, todos os 

procuradores do IAPI foram por prova de habilitação, nunca foi por concurso… Era um 

concurso interno, não era concurso aberto ao público. 
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MC - Quando o senhor falou que o Hélio Beltrão implementou essas avaliações em que 

havia representantes e quando ele esteve na Presidência do IAPI? 

TO - Presidência do IAPI. 

MC - Está legal, só queria… É um outro aspecto também. Quando o IAPI, enquanto 

autarquia começou a sofrer intervenções no sentido de ser regido a partir do Estatuto do 

Funcionalismo Público, houve resistência por parte do IAPI quanto a essa política? 

TO - Não, havia funcionários do IAPI que não queriam a aplicação do Estatuto, mas o 

Estatuto era uma lei, mandava aplicar os Estatutos nos casos cabíveis. 

LO - Em que casos são cabíveis? 

TO - Então, o que era caso cabível? O Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira deu um 

parecer de 400 páginas para explicar o que era cabível. Então, ficava o funcionalismo 

puxando aquilo que era vantagem. Bom, o que é vantagem aí, o que o funcionário tem 

que nós não temos. Então, aí se aplica. Começou a… 

LO - Mas isso de imediato, desde [19]42, quer dizer, logo que entrou o Estatuto 

imediatamente? 

TO - Quando entrou o Estatuto houve logo essa necessidade de interpretação do que 

queria dizer a aplicação do Estatuto nos casos cabíveis. E aí a influência grande foi do 

Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, que deu um parecer enorme. Sendo cabível era 

aquilo que tivesse (TI), não é? 

MC - Cabível. 

TO - Cabia dentro, não é? Então, ficaram paralelos, por exemplo, o IAPI tinha bienal, 

quer dizer, tinha um acréscimo dado anual, bienalmente, de dois em dois anos, no salário 

do funcionário, no vencimento. Esse bienal era calculado de acordo com o critério de 

produtividade, era um cálculo complicado, pelo menos no princípio. E quando entrou, 

chegou a aplicação do Estatuto havia os qüinqüênios. Então, a indagação era: Como é? 

Cabe qüinqüênio ao mesmo tempo… 

LO - Com bienal? 

TO - Com biênio? Então, foi essa interpretação e aplicação do Estatuto foi um negócio 

complexo, difícil de se fazer. E ele acabou caindo dentro do Estatuto totalmente, acabou 

a autonomia do IAPI dentro do critério do funcionalismo. 

LO - E acumularam, mas geralmente na Justiça. Não, as administrações não, não 

concordaram em dar os dois, mas aí o pessoal ia para a justiça e ganhava. 

MC - Então, quer dizer, que havia de certa maneira uma certa filtragem entre o que era 

estatuto geral, e aquilo que interessava ao IAPI. Quando o senhor disse do papel do 

Moacyr Velloso, para preencher as lacunas que favoreciam… 
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TO - Ah! Não. Isso foi quanto à aplicação do estatuto, a interpretação, porque o estatuto 

dizia: “Esse estatuto é aplicável no que couber às autarquias federais.” Então, era para 

você interpretar: o que quer dizer, “no que couber”? Por exemplo, nós tínhamos um 

regime disciplinar de punições. Quais as punições que prevaleceriam? Seria a da 

legislação própria do IAPI, ou seria do estatuto do funcionário? Bienal, que foi outro 

exemplo que eu dei. E assim, quase tudo. Era preciso ver o que havia de compatível… 

Era preciso saber o que era compatível. Entre duas legislações, a legislação própria da 

autarquia, que era regimental, era um regimento que regia o funcionalismo, não era lei, e 

o Estatuto que era lei. Precisava saber então, o que se aplicava, e o que não se aplicava ao 

funcionalismo. Hoje é praticamente a mesma coisa: porque o funcionário autárquico e o 

funcionário federal têm o mesmo regime. 

MC - Deixa-me insistir mais um pouco nisso? Mas em comparação com outros institutos, 

o comportamento era mais ou menos o mesmo? O que coube… 

TO - Comportamento em que? 

MC - Em termos de… 

TO - De aplicação do Estatuto? 

MC - De aplicação. 

TO - A mesma coisa, eles tiveram as mesmas dúvidas, os mesmos… 

MC - E havia essa situação de adaptação, e… 

TO - É, tinha que fazer essa adaptação. 

MC - É, eu não sei, porque eu estou querendo insistir com essas colocações, porque 

parece, quer dizer, pelo menos havia uma certa… Não havia uma certa tensão aí entre a 

intervenção do Estado Maior nas autarquias, e a tentativa, por parte dos institutos de tentar 

se proteger, se proteger dessas… 

TO - Ostensiva, porque isso não é possível, seria desobediência? 

MC - Claro. 

TO - Mas a resistência havia, quer dizer, as autarquias sempre lutaram por ser autarquias. 

Mas a administração… 

 

Fita 4 – Lado A 

 

TO - Não é propriamente tirar os poderes, e sim chamar a si os poderes das autarquias. 

Quer dizer, o ministro não quer ser subordinado a este. Um órgão que não presta contas 
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a ele do que faz e do que não faz. Então a pretexto dessa prestação de contas, começa a 

tirar os poderes das autarquias. Não, você não vai nomear, mas, você tem que perguntar 

ao ministro. Agora, então, não é mais ao ministro, você pergunta para o partido político, 

tem que saber quantos votos teve o seu fulano lá na região, para ele indicar o funcionário, 

que deve ser isso ou deve ser aquilo. Então, essa desautarquizaçao das autarquias, é uma 

contingência política. 

MC - O senhor sentiu alguma variação por parte dos institutos quanto à (TI) mais ou 

menos em relação a essas intervenções do (TI) no Estatuto do Funcionário Público, o 

senhor sentia assim, que alguns… 

TO - Eu acho que a relação era mais ou menos comum. 

MC - Era mais ou menos comum? 

TO - Onde havia assim, um funcionalismo mais ligado, mais atuante era o IAPI, os 

bancários também era mais ligados entre si, os outros não eram tão ligados porque tinham 

origens diferentes, quase todos eram nomeados por pistolão político, não tinham o 

interesse pela instituição, o interesse era ganhar o salário no fim do mês. O interesse pela 

instituição, pela entrada, pelo que a entidade fazia ou deixava de fazer, não interessava 

grandemente. De maneira que resistência existia das administrações, que também eram 

administrações políticas, e queriam mais poderes, como todo mundo quer, queria mais 

poder. 

MC - Mas o senhor mencionou os bancários que era um instituto que era altamente 

politizado. 

TO - É, eram muito politizados, os bancários eram politizados, e eram digamos assim, 

tinham mais ligação com o instituto. Quer dizer, eles bancários eram organizados, 

politizados, tinham suas associações, e influência dentro do instituto. Quer dizer, os 

próprios bancários influenciavam o Instituto dos Bancários, tomavam conta, e ficavam 

chefe de seção, os chefes de segundo, terceiro escalão foram indicados pelos próprios 

bancários. Sindicatos dos bancários influía 100 %… dos Institutos dos Bancários. De 

maneira que eles eram mais ligados do que, por exemplo, dos marítimos que eram 

completamente desligados do… Não do trabalho, trabalhavam, mas desligados dos 

propósitos da instituição como instituição. Mas, hoje mesmo, viu? Que o INPS é muito 

grande, já você não encontra no funcionalismo a mesma dedicação que existia no 

princípio, porque aquilo é muito grande, a pessoa entra para a instituição, cai num 

cantinho, e lá fica naquele cantinho ganhando o seu dinheirinho, trabalhando aquelas 

tantas horas, fazendo aqueles papeizinhos, não quer saber o que é a instituição, como o 

funcionalismo em geral. Embora nós tivéssemos feito um esforço muito grande para 

integração do funcionalismo, fizemos curso de funcionalismo depois de admitido passa 

por um curso especial para aprender o que é a Previdência Social, como é que funciona, 

a organização do Instituto. 

MC - O senhor está falando do IAPI? O IAPI fazia assim? 

TO - Não, (TI) do INPS. 

MC - Havia cursos? 
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TO - Preservado do IAPI, não é? 

MC - O IAPI também fazia isso? 

TO - Também fazia isso. 

MC - Quando surgiu… 

TO - (TI) Já fazia isso. Quer dizer, a entrada do funcionário, ele não entra direto para um 

cantinho qualquer, ele entra para o curso, e no curso então, ele aprende como é que é o 

IAPI, e como é que está organizado, para que serve aquilo, o que é benefício, o que é 

assistência médica, como é que efetua a arrecadação. Depois dessa preparação tanto 

quanto possível ele escolhe o órgão que quer ir trabalhar, que ele tem mais tendência, 

mais afinidade. Isso foi transferido para o INPS, e o INPS também fazia. Eu não sei se 

hoje ainda faz, mas é provável que ele faz. 

MC - O senhor estava falando que os dois institutos em que os funcionários eram mais 

atuantes era o IAPI e o IAPB. 

TO - Os bancários. 

MC - E em relação aos bancários, o senhor explica que era para atuação dentro dos 

bancários, eles eram unidos, politizados, os sindicatos interviam no Instituto, indicavam 

chefes. Agora, em relação ao IAPI, qual era a razão da sua atuação, da sua militância aí, 

quer dizer, tinha também influência dos sindicatos? 

TO - Foi isso que eu enrolei aqui, quer dizer, o clube. O concurso, o sistema de 

merecimento, a escolha da chefia através da capacidade técnica, viu? Foi isso que fez essa 

ligação entre os funcionários, e a compreensão da finalidade, e o nascimento quer dizer, 

isso é muito importante também. Quer dizer, o acompanhamento do desenvolvimento 

pelos funcionários, os funcionários fazendo o desenvolvimento (TI) instituto. 

MC - Agora, quanto à influência dos sindicatos, havia influência dos sindicatos em 

relação ao instituto? 

TO - Os sindicatos… Em primeiro lugar, industriário não é a mesma coisa que bancário. 

Industriário é tecelão, é pedreiro, é a mais variada atividade de classes mesmo, não é 

como bancário que é tudo igual, todo trabalho no banco é igual, em todos os bancos. O 

industriário não, é completamente diferente. Então, a influência do sindicato era mais na 

cúpula do Instituto, onde havia os órgãos de administração, a cúpula era constituída por 

uma administração colegiada, o conselho fiscal, que era composto também de 

empregados, e de empregadores, e as juntas de julgamento e revisão dos Estados, para 

fazer o julgamento de benefícios. Mas eles não tinham influência na administração 

propriamente, quer dizer, sobre o pessoal eles não tinham. Mas nem procuravam influir, 

a não ser quando eles mesmos foram administradores, porque houve uma época em que 

o Getúlio quis escolher para ser presidente dos institutos um membro da classe: então, 

botar um industriário, nos industriários, botar um comerciário no Instituto dos 

Comerciários, botar um… 

LO - Motorista de táxi, no IAPTEC? 
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TO - Um motorista no IAPTEC. Aí eles tiveram uma influência muito grande no 

funcionalismo, porque começaram a fazer a política da… 

MC - O senhor se lembra de um presidente do instituto na época do Getúlio… 

TO - Que… dos Industriários? Dos industriários foi o Afonso… Afonso César. 

MC - O Afonso César era industriário? 

TO - Ele tinha sido. 

MC - Ah, é? 

TO - É. 

MC - Interessante! 

TO - Tinha sido industriário, tinha trabalhado como industriário mesmo. 

MC - O senhor se lembra de qual é o ramo? 

TO - Ele foi de… Eu não me lembro agora o que era. Ele era ótimo, viu? O Afonso César 

era ótimo. Ele era um… foi até nisso que o IAPI teve sorte. É, porque era um industriário, 

mas era um camarada de valor, um sujeito inteligente, viu? Honestíssimo, viu? Que até 

exagerava em matéria de probidade, viu? Querendo fazer, querendo trabalhar nisso, 

querendo fazer um instituto se desenvolver, lutou pela encampação de seguros de 

Acidente de Trabalho pelo IAPI, foi um lutador, ele foi sólido, porque o tal motorista que 

puseram no IAPTEC, Deus me livre e guarde! Foi horroroso! Então, o Instituto sofre a 

influência da cúpula, o certo é… O que quer dizer, que eu expliquei com isso? Os próprios 

bancários são uma, como é? Homogêneo, uma classe homogênea. Industriários não é uma 

classe homogênea, há várias (TI). Comerciários também não há uma homogeneidade de 

classe. É muito difícil de desfazer essa influência que os bancários tinham naturalmente. 

MC - Agora, voltando um pouco assim, ao início da sua carreira no IAPI. O senhor disse 

da vez passada que o salário, para quem entrava era um salário muito bom, não é? 

TO - É. 

MC - O sentia que isso era assim… Era também uma motivação, quer dizer… 

TO - Era motivação, isso era de você ser bem remunerado logo que entra para uma 

instituição… Era muito procurado, os concursos eram muito procurados, os concursos 

pro IAPI. 

LO - Era um bom emprego? 

TO - Era um bom emprego. 
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MC - E durante quanto tempo isso durou, o senhor se lembra assim… Durante muito 

tempo isso durou, essa situação de ser bem pago, ou no senti… 

TO - Eu não tenho bem lembrança se de fato… Isso não. 

MC - Sei. 

TO - Isso foi… Eles começaram a fazer equiparações, equiparar o funcionário público 

federal. 

MC - E aí a tendência era… 

TO - Aí a tendência é ficar num nível relativamente baixo ao mercado de trabalho em 

geral, não é? Mas quando o IAPI começou a funcionar, isso é, hoje é difícil de a gente 

poder avaliar, um datilógrafo ganhava 500 cruzeiros, 500… 

MC - É mil réis. 

TO - 500 mil réis era muito mais do que ganhava um datilógrafo na Indústria ou no 

Comércio, ganhava 300 e no IAPI ganhava 500. A mesma coisa o escriturário, o 

escriturário ganhava 500 mil réis. Eu ganhava 800 mil réis, eu já era de um nível acima, 

era oficial de administração. Fiscal ganhava 800 mil réis. Naquela época era muito, era 

um salário relativamente alto. 

LO - O senhor veio para o Rio de Janeiro, o senhor teve aumento, ou algum tipo de 

benefício para se mudar pro Rio de Janeiro? 

TO - Tive. 

LO - Apartamento… 

TO - Não, não. Não tive mordomia nenhuma. Era só o salário, era só o salário. Era, talvez 

quatro vezes maior do que eu ganhava como chefe de seção em São Paulo. Aqui eu estava 

com uma responsabilidade muito maior. Agora, só isso, só o salário, não tinha mais nada. 

LO - O senhor veio sozinho para o Rio de Janeiro? 

TO - Vim com a família. 

LO - Veio com a família? 

TO - Eu tinha acabado de me casar, fazia três meses que eu estava casado quando… É 

verdade que a minha mulher era funcionária também. 

LO - E ela veio? 

MC - Então, a socialização era mesmo intensa. 

TO - Como? 
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MC - A socialização era intensa. 

TO - Era, era intensa. E ela era chefe também lá, era chefe do pessoal, e eu era chefe de 

benefícios. Nos casamos, e uns meses depois o Plínio Cantanhede foi a São Paulo, e me 

convidou porque o Raposo tinha brigado aí, e não queria mais exercer o cargo. Então, eu 

tive tudo que um funcionário tem, quer dizer, pagamento do transporte, família, da 

mobília, mas a instalação foi por minha conta, eu que tive que me virar. Inclusive tive o 

azar de me queimarem as minhas malas todas. 

MC - Queimarem? 

TO - É, houve um incêndio no trem, e eu perdi o enxoval todo. 

MC - Nossa Senhora! 

LO - Sem direito ao seguro do IAPI? 

TO - Não, não tinha seguro do IAPI. Seguro era da Companhia de Seguros,  pagaram, 

mas não… Uma parte. 

LO - Isso foi início dos anos [19]40? 

TO - [19]42. 

LO - [19]42. 

MC - O senhor, a sua esposa continuou trabalhando no IAPI, ou… 

TO - Não, ela quando eu me casei, ela se afastou. Ela entrou em… Tinha um nome lá, um 

tipo de licença, que se podia suspendia a qualquer tempo, não chamava licença para 

interesses particulares não, tinha um nome próprio, agora eu me esqueci, mas era uma 

peculiaridade do IAPI. Era uma situação em que você podia ficar longos anos afastado, 

sem vencimento, sem nada, e depois voltar para ser funcionária se quisesse, sem precisar 

fazer novo concurso. E se houvesse vaga, era a única condição. E ela ficou nessa situação, 

mas não trabalhou não. 

LO - Doutor Torres, em [19]38, pouco depois da criação do IAPI, alguns funcionários do 

Nordeste, segundo Josué de Castro, orientam e estimulam a formação do SAPS, Serviço 

de Alimentação da Previdência Social. O senhor esteve no Nordeste inclusive, o senhor 

teve algum contato com esse pessoal, que sai do IAPI pro SAPS? 

TO - Não, porque o SAPS, o IAPI tinha muita autonomia com (TI). E o Plínio Cantanhede 

criou o restaurante popular, foi o primeiro restaurante popular. 

LO - Que origina o SAPS. O SAPS é criado em [19]40… 

TO - O SAPS tomou conta depois. 

MC - E em [19]40 ele vai tomar conta disso. 
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TO - Criaram o SAPS, e o SAPS tomou conta inclusive do restaurante da Praça da 

Bandeira, não sei se vocês lembram, que era do IAPI. 

MC - Ah! E é? Como é que… 

TO - Veio o IAPI, e aí começou com a alimentação do Serviço de Alimentação da 

Previdência Social. Mas era o próprio IAPI que fez, foi o próprio Plínio Cantanhede que 

criou. Mas aí criaram o SAPS, e o SAPS tomou conta, eu não sei se tinha outro 

restaurante, eu me lembro bem do da Praça da Bandeira, que era enorme, que foi… Eu 

me lembro inclusive do Plínio discutindo como é que ia ser as refeições servidas, a briga 

com os… 

LO - Isso o senhor estava aqui no Rio já? Estava… 

TO - Já, já estava no Rio. 

MC - O senhor se lembra das brigas? Do Plínio, das brigas com o que por…? 

TO - Com os especialistas em nutrição, que queriam dar ração balanceada e o Plínio 

Cantanhede queria dar é feijão com arroz e bife. Esse pessoal vai ficar todo (TI), o pessoal 

está acostumado a comer feijão com arroz, vocês vem aí com abobrinha… 

TO - E parece que o Plínio perdeu, que o SAPS foi criado (TI) saída. 

LO - Exato. 

TO - O SAPS (TI), o Plínio perdeu. Ficou triste. Negócio que ele tinha feito com muito 

carinho. 

MC - Mas o restaurante era do IAPI, não era? 

TO - Era do IAPI. 

MC - Mas aí o SAPS foi lá e… 

TO - Inclusive o edifício era do IAPI, propriedade do IAPI, foi construído pelo IAPI. 

Naquela época o regime da Previdência, o regime financeiro era um regime de 

capitalização. Quer dizer, você juntava capital, primeiro ano, por exemplo, não se 

concedia benefícios. Então, nesse primeiro ano toda a arrecadação era capitalizada. Com 

as aplicações que se fazia desse capital, e que, era uma, se chamava a terceira perna do 

tripé, a renda obtida do capital. Você tinha a contribuição do empregado, do empregador 

da União, aliás, era a quarta perna. E a renda do patrimônio. Então, os institutos aplicavam 

em construções. Quer dizer, o IAPI criou inúmeras vilas operárias, quer dizer, as 

primeiras vilas operárias de grandes dimensões foram do IAPI. Porque havia dinheiro, 

havia capital. E construiu, constituiu o restaurante lá do SAPS, havia necessidade mesmo 

da aplicação do capital para se obter terceira fonte de rendimento, que seria o rendimento 

do capital para manutenção dos benefícios. 

MC - Mas o que eu acho curioso é por que o instituto é criterioso como o IAPI, em termos 

de dar previdência, trabalhar basicamente na área de Previdência, criar um restaurante? 
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TO - Não, porque era uma maneira de você manter a saúde, quer dizer, você fazia aquilo, 

mas não era de graça, você fazia e obtinha rendimentos, mas vendia uma refeição mais 

barata, porque tinha capacidade de fazer isso. Produzir.  A produção era grande, não é? 

Você barateava o custo, mas a própria refeição manteria o custo do serviço, não era de 

graça não. 

MC - Sim. 

TO - O restaurante era pago. De maneira que havia os institutos que procuravam tirar 

rendimento. Isso até foi muito mal compreendido porque inclusive os institutos 

construíram arranha-céus. Para que? Para tirar renda. E eles não entendiam isso. “Mas 

está construindo casa para rico.”  “Mas não é casa para rico, nós estamos construindo para 

tirar renda. Porque quanto maior for a renda que eu tirar do rico, melhor será para o pobre, 

porque eu vou pagar os benefícios a ele.” Mas isso foi uma fase, viu? Porque acabou! O 

regime de capitalização acabou. Hoje você paga com o que arrecada só. O rendimento é 

mínimo, o rendimento do capital da Previdência é mínimo, mas já foi um meio de 

sustentar. Mas são coisas que você não pode controlar, porque, por exemplo, a construção 

das vilas operárias: cobravam aluguel razoável, era aluguel não eram vendidas não, mas, 

de repente veio uma Lei do Inquilinato dizer: pára, congela os aluguéis, e lá se vai a renda 

do instituto também. 

LO - Tanto das vilas operárias quanto das construções de luxo inclusive. 

TO - Quanto das de luxo também. Mas justamente o Plínio fez um bom plano de aplicação 

das reservas no instituto, era justamente… Você retirava um rendimento alto nas 

construções de luxo, não é? De 10%, de 8%; e 3% na construção operária. Eu acabei 

vendendo tudo. O INPS vendia as casas, que eram alugadas. 

MC - Eu sei, claro. 

TO - As vilas operárias. 

MC - É curioso: o senhor chama de vilas operárias, na época eram chamadas de vilas 

operárias? 

MC - Ah! É, é? 

TO - Conjunto residencial. 

MC - Por que eram vilas operárias e conjuntos residenciais? 

TO - Não, na época se chamavam vilas operárias. 

MC - Sei. 

TO - Um dos conjuntos residenciais, que hoje se chama conjuntos residenciais… 

MC - Na época eram chamados de… 
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TO - Chamados de vilas operárias. Dos industriários, porque tinha as vilas dos 

comerciários. 

MC - Sei. Dos bancários. 

TO - Dos bancários. 

LO - Um ano depois de o senhor chegar ao Rio de Janeiro é inaugurado a grande primeira 

vila operária da Previdência, que foi o Conjunto Realengo. O senhor lembra dessa 

inauguração? 

TO - Eu me lembro que a administração toda do IAPI foi para lá, e me lembro que o 

Getúlio foi. Na inauguração até o Plínio achou muita graça, porque ele perguntou: “Não 

tem um lugar mais alto aí.”  Porque você ficava andando naquelas ruas todas iguais. 

Então, você não sabia se estava passando sempre pela mesma rua, ele queria ver do alto. 

Porque eram casas, não eram… O Realengo era tudo de casa, depois que fizeram edifícios 

mais altos. Esse estava com medo de estar sendo tapeado ali passando sempre na mesma 

rua. Era muito grande. Foi só isso, que eu me lembro assim, de… 

MC - Mas foi uma cerimônia (TI) o Presidente da República… 

TO - É, foi o Presidente da República. 

MC - Tinha um papel político também essas casas além de terem o papel de renda, elas 

tinham um papel político também? 

TO - Também. Era de uma importância fabulosa, você conseguir casas para operários. 

Como hoje é o BNH, naquela época não existia o BNH. Eram os institutos de Previdência, 

que se fazia com as… Então, tinha essa finalidade social. Tendo a casa alugada, ela ficava, 

ela era assegurada de maneira que, o inquilino, se ele morresse dentro de um determinado 

prazo, os seus dependentes ficavam isentos de pagar o aluguel. De maneira que era feita 

com uma finalidade social. Embora tivesse renda também, era uma renda relativamente 

baixa, e a finalidade social de dar a casa para o trabalhador. 

LO - Será que não havia também interesse de controle daquela massa operária, que ia 

morar naquele lugar. Porque parece que tinham atividades programadas. Havia da parte 

do IAPI esse objetivo de… 

TO - Não. Não, porque os terrenos, você comprava em localidades que ficassem 

evidentemente fáceis de locomoção, mas como eram grandes as vilas operárias logo se 

interessavam, as empresas de transportes, fazer as linhas de ônibus, e ligação para o 

bairro, quer dizer, não houve assim, propósitos, pelo menos do IAPI, de construir as vilas 

junto das fábricas. Era um bairro que normalmente morariam os operários. 

LO - Parece que tinham uns projetos também de que essas vilas operárias, a vida desses 

operários todos seria normatizada. Quer dizer, tinham clubes, vida em comum, e 

determinados comportamentos, determinadas festas dentro da vida dos operários, que 

eram administradas pelo IAPI. O senhor acompanhou? 
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TO - Bom, de maneira que creche lá no Realengo mesmo tinha creches. Foram criados 

serviços sociais assim, porque eu dava orientação. Às mães, aos locatários do prédio, 

orientação social. E fizeram creches também. Não sei se em todas, eu acho que não, mas 

em algumas vilas operárias foram feitas. Houve sempre essa preocupação assim de dar 

assistência, quando se fez a assistência médica no IAPI, foram criados postos de 

assistência dentro das vilas operárias.? 

LO - Eu tinha só mais uma questão, ainda dentro desse sistema. É que o Plínio era um 

engenheiro, quer dizer, era uma pessoa diretamente envolvida com essas construções, e 

tudo. Ele se mostrava entusiasmado pelas vilas operárias em especial? O senhor via… 

TO - Sim. Ele tinha um grande entusiasmo por isso. E ele fez aquisições magníficas, de 

terrenos muito bem situados, e que vieram a se valorizar formidavelmente. E onde 

puderam mais tarde o BNH, nós transferimos para o BNH esses terrenos. Se não fosse 

isso o BNH… 

 

Fita 4 - Lado B 

 

LO - O senhor poderia repetir: eram terrenos comprados… 

TO - Eram terrenos muito bem situados, e comprados numa época muito boa. De maneira 

que mais tarde o BNH pode se aproveitar disso. Porque o BNH pode comprar pelos preços 

atuais aqueles terrenos que foram transferidos pelos Institutos, pelo IAPI principalmente. 

MC - Sem ônus, não é? 

TO - Não, eles indenizaram, vendidos pelo preço de avaliação do BNH. Não foi de graça. 

Porque o instituto não podia dar nada de graça, não é? Que o patrimônio é do segurado, 

mas foi um grande benefício para o BNH o recebimento desses terrenos. De todos 

institutos. Mas principalmente do IAPI, porque o IAPI era muito maior do que os outros. 

O orçamento era o dobro do orçamento de todos os outros institutos juntos. Com esse 

período de carência que teve, acumulou um capital enorme. Muito bem. Portanto, quem 

era o responsável pela criação e edição da revista Inapiários. E eu disse que achava que 

era o Beltrão e o Nogueira Ribeiro, mas eu fui conferir e realmente está aqui, a revista foi 

criada em 1939, não 1938, fundada por Augusto Portugal, Hélio Beltrão, Nogueira 

Ribeiro e Severo da Costa em maio de 1938. Então, eu queria deixar os nomes registrados, 

que eu estava na dúvida, e tinha falado só no Beltrão, e no Nogueira Ribeiro, mas tinha 

também o Augusto Portugal, e o Severo da Costa. 

MC - O doutor Hélio Beltrão disse que a revista era uma revista dos próprios funcionários. 

O Instituto não tinha nada a ver com a revista. 

TO - Bom… 

MC - Em termos de recursos, ou não? 
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TO - Eu acho que ela era apoiada pela administração. Realmente a revista chamava-se: 

Órgão dos Funcionários do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, quer 

dizer, a administração não se metia na revista, mas eu acho que auxiliava financeiramente. 

MC - Auxiliava? 

TO - Auxiliava finance… isso eu não tenho certeza, mas acho que sim. 

MC - É. 

TO - Porque é uma revista cara, embora ela fosse assinada, quer dizer, os funcionários 

assinavam a revista, ela tivesse assinatura. 

MC - Tinha uma assinatura, o senhor… 

TO - Tinha assinatura, eu era assinante da revista. 

MC - O senhor pagava uma… 

TO - Todos nós pagávamos a… 

MC - Pela assinatura? 

TO - Pela assinatura da revista. 

MC - Mas era obrigado? 

TO - Não! Quem quisesse, era livre. Mas era uma revista muito boa, muito interessante, 

eu acho que foi um dos instrumentos de coesão do funcionalismo do Instituto, porque ela 

era ilustrada, e então, tinha retratos do pessoal todo nos aniversários, nos casamentos, saía 

o retrato dos funcionários, e uns acompanhavam a vida dos outros, nos outros estados, 

porque ela ia para todos os Estados. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E qualquer 

administração, como eu já tinha dito a vocês, ela sempre apoiou muito o funcionalismo, 

valorizou o funcionário. E uma das coisas que a administração fazia, era no fim do ano, 

na ata da fundação do Instituto, promoverem todos os estados uma festa de 

congraçamento dos funcionários. Então, os funcionários faziam um almoço, ou faziam 

um jantar, e nas maiores delegacias, faziam bailes, festas, mas com dinheiro fornecido 

pela administração. 

MC - Com dinheiro da administração? 

TO - A administração fornecia uma ajuda para que todos fizessem as suas festividades. E 

era tirado retrato dessas festas, e eram mandados para revista, e publicados então, de todo 

o Brasil. As festas de congraçamento. Eco do décimo aniversário do IAPI, que eu estou 

mostrando aqui na revista. Então, aparecem nos vários Estados os funcionários reunidos 

em congraçamento sobre a festa dos funcionários. Publicava a relação dos aniversários 

de todos os funcionários, em todo o Brasil, os casamentos. Além de ter artigos bons sobre 

Previdência, sobre seguros, sobre seguro social, sobre administração, e de maneira que 

foi um instrumento poderoso de congraçamento do pessoal, enquanto durou. 
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LO - O clube inapiários estava ligado à revista? 

TO - O clube não, ligado à revista não, o clube era independente. E existia clube também 

em todos os estados do Brasil. Quer dizer, cada estado fazia o seu Clube Inapiários. E 

também trocavam, trocavam, como é que se diz? Funcionários que iam de um estado para 

o outro, e tal, visitar os clubes inapiários, promoviam viagens mesmo entre os estados. 

De maneira que, se estabeleceu essa ligação assim, muito grande. Como eu tinha dito, 

quer dizer, em primeiro lugar foi o concurso, foi uma porta comum de entrada: segundo, 

que o instituto estava nascendo, de maneira que os funcionários se integraram 

imediatamente, todos se integraram nas finalidades da instituição, no que a instituição ia 

fazer, todos se sentiam construtores de uma coisa nova, que não existia anteriormente. 

Depois o apoio, que a administração, valorização da administração, ao funcionário, não 

só apoiando as iniciativas sociais, digamos, de clube e de festas, de viagens, de visitas, 

como promovendo (risos) celeremente os funcionários. E sempre que possível 

aproveitando os funcionários nos cargos de chefia, nos mais altos cargos da 

administração. 

LO - O senhor no começo dos anos [19]40, o senhor esteve no Nordeste, esteve em várias 

delegacias do IAPI pelos estados. O senhor lembra se já existiam esses clubes? 

TO - Já! Já existiam. Desde o início. Às vezes as delegacias eram muito pequeninas. Eu 

estava achando graça aqui, que eu fui rever na revista. Então, a festa dos inapiários em 

Sergipe. Eram quatro funcionários. Mas estavam lá reunidos, almoçando juntos, o 

delegado com a secretária e mais um fiscal, e um contador, estavam reunidos lá em 

[19]42, em [19]40, que você falou aí, eu era chefe de benefício em São Paulo, e era a 

maior delegacia do IAPI. Quando, lá em Pernambuco os serviços de benefícios 

apareceram numa desordem total. Apenas a delegacia de Pernambuco foi uma delegacia 

azarada. Desde o princípio, inclusive um segurado matou um delegado do instituto lá em 

Recife. Entrou, ele ficava com a porta aberta para o público, o sujeito entrou e deu uma 

facada nele, matou o delegado. 

MC - Por que razão? 

TO - Isso foi, eu acho que foi em [19]40, [19]41. 

MC - E qual foi a razão, que levou… 

TO - Nada, desespero porque demorava muito o pagamento de benefícios, e loucura, ele 

estava muito exposto, porque o gabinete dele ficava justamente junto ao balcão, então era 

apenas empurrar a porta e entrar. Mas eu fui mandado pra lá. A administração central, a 

delegacia de São Paulo tinha fama de ser bem organizada, e me mandaram lá para 

Pernambuco, pra reorganizar o serviço de benefícios. 

LO - O senhor foi como? Foi de avião? 

TO - Fui de avião. Naquela época o avião demorava 10 horas! Era hidroavião, foi a 

primeira viagem longa que eu fiz assim, de avião. Era um hidroavião, e ele ia parando, 

então parava, parou primeiro no Espírito Santo, em Vitória; depois em Belmonte, na 

Bahia; Caravelas, Bahia, Alagoas, ele descia sempre nos rios, o avião descia na 

embocadura dos rios, que era hidroavião, assim, eu saí daqui de manhã cedinho, eram seis 
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horas, e eu cheguei quase à noite lá em Recife. Depois de Pernambuco, já que eu estava 

lá no Nordeste, me mandaram lá para a Paraíba também, para Paraíba é pegado, a Recife, 

mas fui também à Bahia, fui à Muritiba no interior da Bahia. Sempre visitando um serviço 

de benefício, e dando uma reorganização quando precisava. 

LO - Mas existia um serviço em Muritiba? Na Bahia? 

TO - Tinha, tinha uma agencia lá, não, a agência era em São Félix. Eu falei Muritiba, 

porque eu dormi em Muritiba, quer dizer, São Félix não tinha lugar decente para a gente 

ficar. Então, nos levaram para uma pensão de alemães em Muritiba, que é pertinho de São 

Félix. São Félix faz um calor de 42 graus, e Muritiba é alto, de maneira que o sujeito 

dorme bem. No dia seguinte voltamos lá para São Félix e Cachoeira, são duas cidades ao 

lado do Rio Paraguaçu. Isso tem coisas muito interessantes, viu? Para mim foi, eu não 

conhecia o Nordeste. O agente do IAPI lá era um índio, ele era filho de índios, mas tinha 

cara de índio, o jeito de índio, e o nome de índio também, Caripuna Maués o nome do 

agente. 

LO - Caripu? 

TO - Caripuna Maués. 

LO - Na… M A U E S? 

TO - É. Ele era Arquimédes, mas Caripuna Maués, é? 

MC - Maués, é. Arquimédes? 

TO - Arquimédes Caripuna Maués. 

LO - Qual era o quadro dessas agências no interior, quer dizer, como é que o senhor 

encontrou… 

TO - Olha, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês aí, para… O Plínio Cantanhede, 

como eu disse a vocês, ele tomava contato direto com o funcionalismo de todo o Brasil, 

andava por toda a parte. E esse Caripuna Maués era delegado da Paraíba. Mas ele andou 

fazendo umas estripulias lá. Então, o Plínio para castigá-lo mandou ele ser agente em São 

Félix. Era um castigo, porque o meio ali era horrível, não é? 

LO - Mas tem indústrias em… 

TO - Ah, é o fumo, era a região fumageira, de maneira que, lá estava a Suerdieck, a Pena, 

não é? Todos os fabricantes de charutos eram daquela zona, mas era uma zona 

paupérrima. Todo mundo fumava charuto, as mulheres fumavam charuto. Porque era… 

Mas as condições, inclusive nas fábricas, era muito primitiva, o trabalho era todo manual, 

não tinha máquina. E fazer charuto, e cheirar o cheiro do fumo, não é brincadeira, aquilo 

o dia inteiro, sentado no chão! O pessoal sentava no chão para manipular as folhas do 

fumo, muito pobre. Eu nunca tinha visto tanta pobreza na minha vida. Pessoa… eu via 

gente lá vestida de saco! Que dizer, enfiavam um saco como roupa, um saco de, como é 

que chama esse…? 
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MC - Aniagem? 

TO - Aniagem, é. Fazia dois buracos para manga, e vestia aquele saco pela cabeça. Mas 

lá estava o Caripuna, trabalhando muito, viu? Que ele queria se… 

LO - Regenerar. 

TO - Recuperar perante o Plínio? 

MC - Você sabe que uma… Mas era considerada uma indústria, quer dizer, era uma 

atividade de transformação a… 

TO - Transformação. 

MC - É. 

TO - Não, era grande! A agência de São Félix era grande, porque a indústria era muito 

grande lá, a indústria fumageira. Eu acho que era só fumo mesmo que tinha, mas eram os 

alemães que plantaram lá, a Suerdieck. Agora, parece que restabeleceram lá uma das 

fábricas, não é? 

LO - Doutor Torres de Oliveira, nós caminhando dentro desse nosso tema… 

MC - Vamos marcar só que hoje é o dia 16… 
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Data: 16/10/1987 

 

Fita 4 – Lado B (continuação) 

 

LO - Hoje é o dia 16 de outubro de 1987. Estamos em mais um encontro na residência do 

doutor Francisco Luiz Torres de Oliveira, Projeto Memória da Previdência, História Oral 

da Assistência Médica na Previdência Social; com os pesquisadores Marcos Chor Maio 

e Luiz Octávio Coimbra. Nós temos dentro desse período dos anos [19]40, período da 

guerra principalmente, nós temos a informação, quer dizer, houve várias reuniões, 

congressos e planos. Isso teria algum… A Carta do Atlântico, a Primeira Conferência 

Internacional de Seguridade Social no Chile em [19]42, o Relatório Beveridge, a 

Declaração de Filadélfia, todos com documentos, Chapultepeque em [19]45. Todos com 

documentos propondo a Seguridade Social no Continente. Dentro do IAPI o senhor teve 

a oportunidade de ter influência desse...  De sentir a influência desses documentos, de 

acompanhar essas conferências? Quer dizer, como é que isso refletiu dentro do seu 

trabalho, quando isso chegou ao seu conhecimento? 

TO - Eu não tenho assim, lembrança muito nítida, o Plano Beveridge sim, nós tomamos 

conhecimento, inclusive lemos o Plano Beveridge, porque era uma proposta de interesse, 

acho que universal, isso nós lemos, quer dizer, a revista publicou vários trabalhos sobre 

o Plano Beveridge, comentários e, nós debatíamos, e conversamos sobre aquilo. Agora, 

esses outros documentos, que vocês falaram, ata de Chapultepeque, não, não houve assim, 

maior repercussão, pelo menos perante a… Que eu me lembre. Agora, o meu chefe, que 

era o Armando de Oliveira Assis, era o diretor do departamento de benefícios. Ele viajou 

a mando do instituto para a Europa, para a Conferência do Instituto dos Seguros Sociais, 

era um instituto, associação… 

LO - Internacional de Seguridade Social. 

TO - Internacional de Seguridade Social. E mais tarde eu também fui mandado à 

Dinamarca, mas já no tempo do Alim Pedro. Quer dizer, o presidente do Instituto era o 

Alim Pedro. Ele me mandou representar o Instituto lá na Associação Internacional na 

Dinamarca. O… 

LO - Isso já nos anos [19]50? 

TO - Não isso foi em [19]40 e acho [19]45, [19]46, porque foi logo depois da guerra. É, 

[19]46 ou [19]47, eu não tenho bem certeza, eu sei que eu ainda encontrei os vestígios da 

guerra. Já fui, da Dinamarca eu fui a Londres, e… 

LO - Mas foi depois… 

TO - E encontrei arrasada, a Dinamarca, os automóveis que havia na rua, e tal, era tudo 

caindo aos pedaços, e amarrado com arame para… Não havia pneumáticos, nem nada. 

Londres estava toda arrumada, mas arrasada, estava arrumada porque eles tiraram aqueles 
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tijolos, aquelas coisas todas destruídas pela guerra, e empilharam, limparam, mas foi logo 

depois da guerra, acho que foi [19]47, aliás está aí no meu currículo. 

LO - É, no currículo do senhor a nota é de 1950. 

TO - [19]50, é? 

LO - É. 

TO - Eu pensei que fosse antes. 

LO - Anos [19]50. 

TO - Porque ainda via-se muito vestígio da guerra. 

LO - Em agosto de [19]50, Dinamarca para o estudo dos problemas técnicos de 

Administração de Seguridade Social. 

TO - É, então foi em [19]50. 

LO - Foi em [19]50. 

TO - Veja que eu já não estou mais em condições de estar fazendo história não. Mas em 

matéria de datas eu também nunca funcionei direito não. 

LO - Mas de qualquer forma o Plano Beveridge foi… 

TO - O Plano Beveridge foi um choque, quer dizer, todo mundo debatia, e tomou 

conhecimento daquilo, porque era um plano que queria abranger tudo em matéria de 

seguro social, e com fundamento técnico, não era um sonho apenas, era um negócio 

calculado, pesado, medido, contado. 

LO - Teve alguma influência na tentativa do IAPI de implantar a assistência médica?  

TO - O Plano Beveridge? 

LO - Sim. 

TO - Não! Não creio que tenha havido assim uma forte tendência, não. Porque sempre foi 

uma aspiração, como eu tinha… Eu contei a vocês, assim que os médicos do instituto 

começaram a funcionar, e eles eram peritos apenas, só funcionavam para avaliação da 

capacidade, ou para admissão do funcionário, ou para a concepção dos benefícios por 

incapacidade, aposentadorias e invalidez, avaliação da invalidez. Mas eles sempre 

fizeram muita pressão para que o instituto instituísse a assistência médica. O próprio 

Plínio baixou lá um documento, ele fez uma longa exposição, e criou uma comissão para 

estudar a possibilidade da implantação da assistência médica sem contribuição 

suplementar. 

LO - Comissão que o senhor fez parte? 
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TO - É, eu fiz parte. Porque os médicos que desejavam muito assistência médica, eles se 

sentiam frustrados naquele trabalho de apenas ser perito, eles insistiam que a assistência 

médica seria uma economia para o instituto. Então, exemplificavam, aparece um sujeito 

com uma hérnia, a hérnia o incapacita para o trabalho, então ele se aposenta por causa 

daquela hérnia, e fica anos recebendo dinheiro do instituto. Se a gente o operasse, ia 

economizar para o instituto, e voltava a contribuir, além dele não receber mais a 

aposentadoria, ou o auxílio doença, ele voltava a contribuir, voltava a atividade, prestava 

trabalho. De maneira que a assistência ficava de graça para o instituto. Bom, isso aí é 

wishfull thinking. Era apenas o desejo, mas não tem o menor fundamento. Quer dizer, 

porque a hérnia não é que aposenta, o pessoal do instituto na época era tuberculose, eram 

doenças cardiológicas, que não…  

LO - Sim senhor. É bom preparar outra fita, Marcos. O senhor tava falando então, do 

wishfull thinking, a idéia de que a assistência médica pode ser gratuita. 

TO - Ser gratuita, quer dizer, então isso aí impressiona porque eram os médicos todos a 

falarem a mesma coisa. Então, o Plínio Cantanhede constituiu uma comissão para que 

estudasse a possibilidade de implantar a assistência médica, sem que fosse necessária uma 

contribuição suplementar. Bom, aí começou a dificuldade, porque todos eram médicos, 

menos eu. 

MC - Se viu cercado. 

TO - E eram médicos… 

LO - Quem eram os médicos, hein? 

TO - Com formação médica, todos eles sem a menor formação de social. O médico 

geralmente é muito individualista, a sua formação é uma formação visando o indivíduo, 

era o doutor Gentil Feijó, cardiologista, que era o consultor médico do IAPI, era o 

presidente dessa comissão; os outros membros eram: doutor Eurico Fernandes, doutor 

Roberto Resende, Roberto Resende, Eurico Fernandes, doutor Feijó, não sei se tinha outro 

não, e eu. Então, nós logo nos incompatibilizamos, porque como era natural eles queriam 

logo implantar um ambulatório na Guanabara. Quer dizer, para eles a assistência médica 

era começar logo a construir um ambulatório, e designar os médicos para as diferentes 

especialidades. 

 

Fita 5 - Lado A 

 

 

 

LO - Você estava falando que os médicos queriam logo realizar o ambulatório? 

TO - É, queriam logo construir o ambulatório, e designar os médicos para as diferentes 

clínicas, e começar a prestar a assistência aqui na Guanabara. Eu não concordei, disse, 

que não era para isso que nós tínhamos sido designados, que era muito claro o Plínio 

Cantanhede quando dizia, que ele queria era saber se a assistência médica podia ser 

concedida sem contribuição suplementar. De maneira, que, a nossa incumbência era mais 

de ordem estatística, e econômica e financeira, nós teríamos que, pelo menos apurar quais 
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eram as causas da procura dos segurados ao INPS. Porque sim, ele dizia, conceder a 

assistência médica ao segurado em gozo de benefício, quer dizer, a assistência médica, 

portanto seria restrita aos segurados que estivessem em gozo de auxílio doença, ou 

aposentadoria por invalidez. A esses é que ele queria saber se era possível conceder a 

assistência médica, sem a contribuição suplementar, porque eles iriam proporcionar uma 

economia, não é? A economia nos benefícios, e essa economia pagaria o custo da 

assistência médica. Então, eu disse: “Bom, no mínimo nós precisamos saber conhecer 

umas das causas de incapacidade, a distribuição de freqüência das doenças, a prevalência 

das doenças.” A duração, isso aí é só… Nada feito. Não houve meio de nós nos 

entendermos. 

LO - Mas Doutor, o que o senhor foi fazer nessa comissão? 

TO - Não sei. 

LO - Me explica, como é que um… 

TO - Foi uma fatalidade, sempre estive envolvido em assistência médica, sempre. Desde 

o princípio, quer dizer, isso começou aí o… 

LO - Essa comissão é de [19]45, está no currículo seu, 1945. 

TO - [19]45 começou o Plínio a pensar, lá fui eu e eu não tinha nada que ver com 

medicina, a menor relação. Naturalmente como eu trabalhava em benefícios, e o meu 

chefe não podia ser, porque ele era diretor, não podia participar da comissão, que iria 

ocupar muito tempo. Então, vai ver que foi por isso que me puseram na comissão. Mas 

desde aí nunca mais eu… Fez-se qualquer coisa em matéria de assistência médica, que eu 

não estivesse metido à força. A única vez que eu não participei assim, diretamente em 

assistência médica, foi justamente quando saiu a assistência médica, porque já aí na 

administração Alim Pedro, já também tinha designado uma comissão de que eu também 

fazia parte, uma outra… 

MC - O Hélio Beltrão, não? 

TO - Aí é que nós dissemos ao Alim Pedro o seguinte: “Olha, quer botar a assistência 

médica na rua só há um jeito; só uma pessoa capaz de fazer isso, é o Hélio Beltrão, que 

está nos Estados Unidos. Mas o senhor convencê-lo a assumir a responsabilidade por isso, 

sai”. E realmente foi o jeito de sair esse… O Alim Pedro, o nomeou presidente da 

comissão, e ele botou a assistência médica na rua. 

MC - Mas por que o doutor Hélio Beltrão era o único que poderia colocar… 

TO - Era a pessoa mais capaz, ele é um realizador, é uma pessoa que sabe fazer coisas, e 

mais do que isso, ele é um líder, quer dizer, ele sabe captar o interesse, o entusiasmo do 

pessoal. O Beltrão me chamou para ir para a comissão, e eu pedi a ele para não me pôr, 

eu disse: “Ô Beltrão, eu estou cansado de lidar com médico, eu não agüento mais, eu 

tenho pesadelo. Esse negócio. Bota o José Neves no meu lugar, o José Neves”. Ele não 

conhecia o José Neves, ficaram depois amicíssimos. E os dois aí deram uma outra 

orientação àquilo, com uma resistência enorme, porque imagina um bacharel a fazer 

assistência médica. Mas se não fosse ele, não saía não. Porque ia todo mundo brigar, 
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brigavam uns com os outros, o que devia fazer, o que  não devia fazer, sem uma orientação 

objetiva, e o Beltrão deu essa orientação, que colocou na rua, não é? 

MC - Eu gostaria que o senhor colocasse mais assim precisamente, qual era a divergência 

que havia entre o senhor e os médicos? 

TO - Então, foi essa. Os médicos queriam assistência médica, eles não queriam criar 

propriamente a assistência médica, queriam funcionar como assistência. O doutor Feijó 

queria fazer cardiologia, e assim, cada um deles, queria fazer medicina, eram apaixonados 

por medicina, queriam fazer medicina, e não construir, organizar serviços, que é uma 

atividade completamente diferente. 

MC - Eles queriam logo uma implementação imediata da assistência médica? 

TO - É, eles queriam sair logo para fazer, vamos fazer. Mas sem noção do geral. Eu dizia 

“Mas isso é para fazer no Brasil inteiro, não tem nada que ver com fazer um ambulatório 

aqui na Guanabara”. “Ah! Mas a gente vai fazendo aos poucos, e tal”. Então, eu não faria 

nunca a assistência médica. Porque se fosse fazer com médicos de concurso ambulatório, 

era o que tinha o IAPC, por exemplo, que era muito pouco, era um negócio restrito às 

capitais dos estados. Saíram para o mesmo esquema, quer dizer, não houve uma avaliação 

geral das necessidades gerais da massa, da massa segurada. Então, isso foi o que o Beltrão 

fez, quer dizer, ele avaliou as necessidades gerais de toda a massa segurada. E a princípio 

a assistência médica era só para o segurado, não entrava o beneficiário, a família do 

segurado não entrava, era só o segurado. E nessa época em que o Beltrão tomou conta do 

assunto, o IAPI estava com uma sobra atuarial. Não precisava aumentar a contribuição, 

ele poderia fazer a assistência médica pelo menos durante um ano, sem a necessidade de 

uma contribuição suplementar. Então, o Beltrão saiu com essa idéia completamente 

diferente de tudo que se tinha pensado até então: “Vamos usar os consultórios, os médicos 

particulares. Vamos usar os hospitais instalados, quer dizer, vamos usar aquilo que já 

existe no Brasil, os hospitais, os médicos funcionando nos seus consultórios. O que nós 

vamos fazer é encaminhar o segurado para o médico, para o hospital, e pagar a conta, em 

vez de montar ambulatórios, criar hospitais e tudo o mais”.E foi assim, que saiu, porque 

ele descentralizou também a competência, chamou os superintendentes regionais do 

INPS, e disse, que cada um fizesse o plano mais adequado à sua região, apenas 

submetesse a aprovação dele. Então, houve uma variedade enorme de meios de fazer a 

assistência, com iniciativa de planejamento distribuída, e começou a funcionar, foi 

assim... 

MC - Doutor Torres de Oliveira, voltando um pouco atrás, uma questão que eu acho que 

está relacionada também a isso: o senhor falou do Plano Beveridge. 

TO - Sim. 

MC - Ele teve um grande impacto. Mas dentro do IAPI houve assim, uma simpatia em 

relação ao Plano Beveridge, ou se considerava que aquilo ali era muito bonito, mas que 

para a Previdência brasileira aquilo ali não... 

TO - Não, ele era, digamos assim, servia de inspiração para que se pensasse na 

Previdência universalizada, quer dizer, atingindo a todos os cidadãos do país. Mas, apenas 

inspiração, porque as nossas condições não tinham nada que ver com as condições da 
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Inglaterra, são inteiramente diferentes. E precisava-se chegar mais devagar como se foi 

chegando a universalização da Previdência, lentamente foi se chegando lá, mas de 

maneira que acho que nós nos servimos para a difusão da Previdência Social, para a 

universalização, praticamente está universal hoje a Previdência no Brasil. Muito mais da 

própria experiência do que da experiência alheia. O Plano Beveridge tinha uma porção 

de peculiaridades, inclusive a moeda estável na Inglaterra. De maneira que os benefícios 

eram todos calculados em valor peculiar, em vez de ser, vamos dar tantas libras por filho, 

em caso de assistência à maternidade, por exemplo, ou de assistência, benefício de 

família. O plano foi todo calculado assim, em libras, quanto se daria na pensão, nós temos 

outra constituição social mesmo. Por exemplo, as pensões, que são os benefícios por 

morte na Inglaterra, como em grande parte dos outros países europeus, o benefício é 

provisório, enquanto a mulher não arranja o que fazer, não é como aqui, que a pensão é 

vitalícia, morreu o marido, paga para  viúva para o resto da vida dela a pensão, lá não, é 

calculado um ano ou dois anos, para  ela se acomodar, arranjar um outro emprego. De 

maneira que, é muito difícil poder copiar, mas é claro que influencia. Que sugere coisas, 

mas não chegou a comover acho que nem os legisladores. 

MC - Quer dizer, porque o Plano Beveridge o que nós sabemos, ele chegou ao Brasil 

pouco depois da sua publicação inglesa. 

TO - É. 

MC - Ele chegou aqui em [19]43, que ele foi publicado na Inglaterra em [19]42. 

LO - O Relatório Beveridge? 

MC - O Relatório. Agora, e numa época, que era uma época, quer dizer, o Brasil uma 

época, do Estado Novo, do regime do Estado Novo, do regime autoritário, então, quer 

dizer, o senhor falou dos legisladores, quer dizer, na época, não tinha nem Congresso 

Nacional, nem nada. Quer dizer, na realidade de [19]45 houve. 

TO - É. 

MC - Houve a abertura do Congresso, a democratização. 

TO - Não, a Lei Orgânica da Previdência Social foi votada no Congresso. 

MC - Foi, mas bem depois, não é? 

TO - Bem depois, mas… 

MC - Quer dizer, a chegada de [19]43, um tempo muito rápido. Muito curto. Da 

publicação dele na Inglaterra, e a chegada dele aqui. E logo após é criada, em [19]43 

mesmo, é criada a comissão, a forma da Previdência, que deu no Projeto ISSB. 

TO - É. Eu não sei se Beveridge terá influenciado o ISSB não. Eu também participei do 

ISSB. 
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MC - Mas antes mesmo de o senhor falar do ISSB, eu queria, quer dizer, então, a 

inspiração, quer dizer, o Beveridge foi muito mais a inspiração, mas havia assim, 

simpatias pelo relatório, ou dentro do IAPI houve assim… 

TO - Eu acho que sim, acho que todo mundo achava uma coisa formidável. 

MC - Formidável. 

TO - Não dizer que fosse formidável para o Brasil, quer dizer, mas era um avanço 

extraordinário para a humanidade, um avanço social  interessante, abrangendo, e cheia de 

controvérsias também, porque a América do Norte repelia o Plano Beveridge… Aliás, foi 

um custo lá na América fazer o seguro social lá, porque ninguém queria saber desse 

negócio de sociedade se meter na vida do indivíduo. Cada um que fizesse o seguro que 

quisesse, seguro particular que quisesse, e não o Estado estar se metendo para fazer. A 

visão inglesa era uma visão completamente diferente, era uma visão socialista mesmo da 

sociedade fazendo o seguro social, e sobretudo no campo da assistência médica, em que 

o Estado tomava conta de tudo. Os médicos viravam funcionários públicos. Era uma idéia 

completamente diferente da idéia americana. De maneira que, despertou acho, muita 

curiosidade intelectual, muito debate, muita discussão, deve ter influenciado inclusive as 

pessoas, eu mesmo devo ter sido influenciado. Mas não digamos assim, para chegar e 

copiar, dizer: “Olha, isso aqui é bom, e tal, vamos aplicar no Brasil”. Isso eu acho que 

não houve. 

MC - Não houve. 

TO - O ISSB sim, eu acho que foi uma idéia de visão total também, e igual ao Plano 

Beveridge, porque pretendia cuidar não só do berço ao túmulo, como começar dar até 

roupa para os necessitados, e comida, e por aí afora. 

MC - Qual é a origem dessa comissão do ISSB, quer dizer, como é que foi essa história 

aí de… 

TO - Não sei. Não sei. A história eu não sei, eu quando soube já estava nomeada a 

comissão. Era uma jogada do Getúlio, mas promovida pelo Vital, que foi, aliás, o 

presidente da comissão. 

LO - Uma jogada eleitoral, o senhor acha? Uma jogada eleitoral? 

TO - Eu acho que uma jogada eleitoral, uma jogada… 

MC - Na época não tinha eleições? 

LO - [19]45 é… 

MC - A comissão é de [19]43. 

LO - É. 

MC - A comissão que formou… 
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LO - Mas Getúlio marca as eleições em [19]44? 

TO - É. Eu acho que o objetivo era sempre captar o apoio das massas para as idéias do 

Estado Novo, do… 

LO - Agora, o senhor fala hoje que é uma jogada eleitoral, ou à época o senhor achava… 

TO - Não, à época que eu achava que era. Não, na época eu pensei mais como técnico, 

não estava preocupado com o aspecto político não. E como técnico eu era contra o ISSB. 

LO - Mas o senhor participou de algumas comissões de trabalho? 

TO - Participei, mas participei como técnico, quer dizer, o que querem que faça? Fazer 

isso, então vamos fazer isso. Não, não estava discutindo a política, nem eu tinha status 

para discutir, eu era assistente de um departamento, Departamento de Benefícios, do 

IAPI, não tinha status absolutamente para  discutir. Quer dizer, mas o Plínio também não 

era a favor não. 

LO - Nem o Plínio não… 

TO - O Plínio também não era não. Inclusive ele teve uns atritos com o Vital, porque o 

Vital com aquele entusiasmo dele de sempre, ele praticamente parou o funcionamento 

dos institutos. Não, não gasta mais nada, não admite pessoal, não compra material, não 

compra nada, espera aí que nós vamos fazer o ISSB. Ora, isso era um negócio muito 

arriscado, porque os institutos estavam funcionando, e você não pode funcionar sem usar 

material, sem ter gente, sem gastar. Era um perigo, até paralisavam o IAPI, então o Plínio 

não obedeceu a esses comandos não, e houve atritos mesmo de entendimento. 

MC - O senhor está colocando em termos muito mais de uma forma, quer dizer, da forma 

como o Vital estava colocando a visão do ISSB, quer dizer, paralisar os institutos aí vem 

o ISSB? 

TO - É. 

MC - Mas em termos de conteúdo, o Plínio também era… 

TO - Não sei. Aí eu não sei, porque eu não tinha assim, contato direto com ele para saber 

como é que ele entendia aquilo, não é? Como é que ele visava. E como ele nos mandou 

ir para lá ajudar a fazer o que fosse necessário, nós fomos para lá, fazer o que fosse 

necessário. 

MC - Quem é que fazia parte da comissão? O senhor se lembra? 

TO - Bom, eu me lembro o Vital, que era o presidente, o Júlio de Barros Barreto, atuário, 

e muito competente, e sempre estava ligado a ele. Acho que o Moacyr Velloso Cardoso 

de Oliveira, mas não me lembro de outros membros da comissão não. 

MC - Saraiva, não? 
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TO - Qual Saraiva? Oscar Saraiva ou… 

MC - Oscar Saraiva não fazia parte não? 

TO - Não sei não, viu? Eu não… 

LO - O senhor trabalhou exatamente em que, quer dizer, como dentro dessa comissão? 

TO - Não, eu trabalhei lá num aspecto, o que foi? Deixa-me ver se eu me lembro. Era um 

aspecto mais de apurações estatísticas, quer dizer, no levantamento da massa de segurados 

no IAPI, e no custo dos benefícios. O Tomas Russel Raposo de Almeida trabalhou lá, 

também na comissão. Mas eu posso contar umas anedotas assim, lá do ISSB, que eu estou 

me lembrando agora. Eu falei no Tomas Russel Raposo de Almeida. Com o ISSB era a 

visão geral do Brasil, quer dizer, de um lado ficava o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, 

e do outro lado o ISSB, porque ele ia tomar conta de tudo. Então, estudos que se faziam 

lá era estudos de Brasil, e o Raposo saiu lá com a idéia de que você tinha que tratar, a 

assistência médica tinha que cuidar principalmente do adulto, porque adulto era um 

produtor de riquezas. Então, você pegava um adulto tuberculoso, cuidava dele, e ele 

voltava à atividade, e voltava a produzir, portanto enriquecia o país. E o Gustavo Corção 

ouviu isso, e botou nos Três alqueires e uma vaca. Vocês conhecem Três Alqueires e uma 

vaca? 

LO - Não. 

MC - Não. 

TO - É o livro verde… 

MC - Gustavo Corção? 

TO - Do Gustavo Corção. É um primor de livro. É uma espécie, é uma biografia do 

Chesterton*. Mas ele é um apaixonado do Chesterton, e conta a biografia de outra 

maneira. 

LO - Chesterton? 

TO - Chesterton. 

MC - Quem foi Chesterton? 

TO - Um escritor inglês. 

MC - Está. 

TO - Viu? Eu tenho vários livros dele aí, por causa do Corção, quer dizer, o Corção é que 

me levou ao Chesterton. Mas ele então, disse, que ele tinha visitado, ele Corção tinha 

visitado um dos institutos de seguro social. 

                                                           
* Transcrição aproximada do nome. 
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MC - Isso ele escreve no livro? 

TO - Está no livro dele, no livro dele. E lá tinha conhecido um cidadão que pregava a 

doutrina do Herodes. “Deixa-me matar as criancinhas” porque as crianças só dão 

prejuízos, elas custam muito dinheiro, e não estão produzindo nada. Então, vamos tratar 

dos adultos. E era a idéia do Raposo. Eu até falei para o Raposo: “Ô Raposo, você leu o 

que o Corção disse de você lá?” Disse: “Li sim. Ele é louco.”  Até hoje os dois estão se 

xingando de louco. Isso aí eu, eu estou contando essa anedota, porque isso aí mostra que 

a visão era uma visão muito larga, quer dizer, não era a visão de fazer assim, o Instituto 

da Assistência Médica do segurado. Não era tudo para o Brasil, era em termos de Brasil 

o que  deve ser a assistência médica pública? É só assistência, ou é prevenção? O que se 

deve fazer? Porque lá para o ISSB é tudo, ia Ministério da Saúde, ia tudo de cambulhada 

para o ISSB. Mas eu tenho muito pouca lembrança, assim, só tenho umas lembranças 

assim, anedóticas, o meu trabalho era muito limitado, era mesmo mais na parte de 

estatística, de apurações estatísticas. 

LO - Mas é curioso, que todos eram contra, não é mesmo? Quer dizer, as pessoas que 

participaram no trabalho do ISSB eram contra. 

TO - Bom, as que eu conheci eram todas contra. 

LO - Todas contra. 

MC - Quais eram… 

TO - Embora, estivessem todos… Não, o Raposo, por exemplo, era a favor. Ele era 

apaixonado pelo Vital, e é apaixonado pelo ISSB também. Havia uma porção de gente 

assim, também que mais acreditava no Vital, do que propriamente no ISSB. 

MC - Se era uma idéia do Vital, era uma idéia boa? 

TO - É, achavam que era uma idéia boa. Eu achava que seria muito perigoso para a época: 

não havia uma preparação para isso, isso era preciso ser preparado, como veio a ser 

preparado com longos anos para  se chegar ao INPS, aí levou longos anos para fazer a 

fusão dos institutos, e com uma visão muito mais limitada também. A Lei Orgânica da 

Previdência Social levou dez anos sendo discutida no Congresso. E era fundamental. Quer 

dizer, você não pode unificar sem que exista uma base comum. Então, sem os benefícios 

completamente diferentes de um instituto para o outro; as taxas de contribuição eram 

diferentes de um instituto para o outro, para não dizer os métodos de processo de trabalho, 

a organização era completamente diferente. É uma coisa, que pode ser feita assim, como 

veio a ser feita, mas tem que ser feita lentamente, não de golpe, como era no entender do 

ISSB. O ISSB era para  fazer logo, imediatamente. Inclusive não era para  parar a 

concessão de benefícios, mas era para parar o necessário ao funcionamento das 

instituições. 

LO - Quer dizer, que ele estava na bica de começar a funcionar quando caiu o Getúlio. 

TO - Não, acho que não. 

LO - Não? 
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TO - Não. O ISSB fez um relatório, o relatório vinte volumes, ou mais com os estudos e 

as pesquisas todas que foram feitas para a futura criação do ISSB, mas estava em relatório, 

quer dizer, aquilo não seria realizado assim, de um momento para outro não. Aqueles 

relatórios todos teriam que ser analisados e convertidos em outros tantos projetos de lei. 

 

Fita 5 - Lado B 

 

MC - O problema do ISSB era imediatismo dele, ou era os princípios que ele estava dentro 

do relatório que norteavam a criação desse instituto? 

TO - Não entendi. 

MC - Quero dizer o seguinte: O problema do ISSB era de uma atitude imediatista do 

Vital, em que ele implementava, ou o problema era uma questão dos princípios que 

norteavam a criação do instituto? 

TO - Bom, para mim eu só posso falar por mim aí, porque eu não sei o que … Eu estava 

em desacordo com aquilo, quer dizer, com o conjunto do ISSB. Quer dizer, achava que 

era amplo demais, quer dizer, não tinha limitação de compromisso, e nem de recursos. 

Então, eu não via com bons olhos aquilo. E acho que um pouco era também o nosso amor 

ao IAPI, e tal, que fazia relutar, ver desaparecer o IAPI. Eu custei muito a acreditar na 

fusão dos institutos. E acabei condenado a eu mesmo fazer a fusão. 

LO - Não adianta? 

TO - Muito mais tarde, claro. 

MC - O Vital na época ele estava no Ministério do Trabalho, não? 

TO - Eu não sei se ele não estaria no IRB. 

MC - O IRB é depois. 

TO - Não, não é depois não, o IRB eu acho que é de [19]43 também. 

MC - [19]43? 

TO - Eu não sou muito seguro em matéria de data não. 

LO - Eu não tenho aqui, mas é possível. 

TO - Mas não é [19]43? 

LO - Eu tenho que checar, não tenho não. 
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TO - Isso é fácil verificar, porque inclusive na revista tem quando é, mas acho que foi em 

[19]43. 

MC - É, depois a gente precisa essa data. 

MC - Agora, o senhor está dizendo que a maior parte das pessoas eram contra o ISSB, 

apesar de participarem da comissão como técnicos. 

TO - Sim, como técnicos. 

MC - Mas quem gostava do ISSB era, tirando o Vital, o senhor falou o Tomas Russel… 

Quem mais? O Júlio de Barros Barreto era? 

TO - Eu acho que o Barros Barreto também era, acreditava… 

MC - O Moacyr? 

TO - O Moacyr. O Barros Barreto é uma inteligência fulgurante, viu? E ele era uma assim, 

uma espécie, dava segurança ao Vital, viu? Porque o Vital não tinha limites, e o Barros 

Barreto era mais realista, quer dizer, mais pé no chão. Ele conseguia, era das poucas 

pessoas que conseguiam segurar o Vital, mas segurar no bom sentido, de fazê-lo acertar, 

porque ele era admirador também do Vital. Não posso falar muito do ISSB não, porque a 

minha participação foi inexpressiva, inexpressiva, um negócio puramente técnico. 

LO - Doutor Torres de Oliveira, junto, desse, quer dizer, nesse mesmo período em que 

estão se desenvolvendo essas idéias, em que as influências tipo Relatório Beveridge 

fazem sentir na Previdência brasileira, a gente tem uma tentativa da estrutura 

previdenciária de se organizar através das comunidades de serviço. Começam a surgir as 

primeiras comunidades que unem… 

TO - Não, isso só foi depois da Lei Orgânica. 

LO - Não, o SAMDU, por exemplo, é uma comunidade de serviço, a gente pode entender 

assim. 

TO - Mas já era a Lei Orgânica. 

LO - Antes da Lei Orgânica. 

TO - Foi antes da Lei Orgânica? 

LO - Bem antes, eu lembro mesmo que o SAMDU é de [19]44, o SAMDU é de [19]44. 

Quando o IAPI sequer tinha assistência médica. 

TO - Pois é, não tinha não. 

LO - Agora, o senhor chegou a trabalhar no SAMDU, o senhor foi… 

TO - Eu fui membro lá do… 
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LO - Da Junta Consultiva. 

TO - Da Junta Consultiva. 

LO - Mas isso foi depois da Lei Orgânica? 

TO - Foi depois da Lei Orgânica. Sempre houve assim, uma idéia, e eu acho que isso aí 

foi mais do Ministério do Trabalho, viu? Quer dizer, eu não sei se ainda… Se já era o 

Departamento Nacional da Previdência Social do Ministério do Trabalho, ou se era o 

Conselho Nacional do Trabalho. 

LO - Era o Departamento de Previdência Social? 

TO - É. 

LO - E depois Departamento Nacional de Previdência Social? 

TO - É, o Departamento de Previdência social, acho que já de lá que partiu a idéia da 

criação do SAMDU. Era uma idéia de economia, porque em vez de cada instituto ter um 

serviço de urgência, seria um serviço de urgência para todos os institutos. Mas a 

inspiração política foi muito grande, porque aquilo era um ninho de empregos que era 

uma coisa fabulosa, para o Brasil inteiro. 

LO - Era o FUNRURAL de hoje, será? 

TO - Bom, muito menor. 

LO - Muito menor? 

TO - O FUNRURAL… O SAMDU é exclusivamente urbano, o Funrural não, é uma 

vastidão. Mas era completamente livre, quer dizer, as nomeações eram inteiramente 

livres, então foi uma jogada política, todo mundo era nomeado pela janela. E era um 

serviço simpático, simpático para o público, porque era gratuito. Quer dizer, ninguém 

sabia que aquilo estava saindo da contribuição da Previdência. Ninguém pagava nada no 

SAMDU, era atendimento de emergência, urgência, transporte do doente de um lugar 

para outro, e tudo de graça. Então, era até bem querido o SAMDU em muitos lugares em 

que eu andei aí vendo o SAMDU, viajando, ele era simpatizado no interior, havia simpatia 

porque ninguém sabia que saía da contribuição d Previdência, que eram os Institutos que 

sustentavam o SAMDU, e aquilo era rateado das despesas do SAMDU, eram rateadas 

entre os institutos. 

MC - Isso não gerava no IAPI uma certa… 

TO - Um negócio todo feito à matroca, viu? Porque não tinha limite de despesa, a despesa 

era rateada, não era o orçamento que era rateado não. Fazia despesa, e depois rateava 

entre os institutos. 

LO - Proporcional ao número de segurados? 
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TO - É proporcionalmente ao número de segurados. 

LO - Isso não deixava o IAPI numa situação difícil? 

TP - O IAPI que não tinha assistência médica era a maior contribuição. 

LO - O que mais pagava, não usavam o SAMDU? Os beneficiários, pouco usavam? 

TO - Todo mundo usava o SAMDU, porque não tinha, bastava chegar lá. 

LO - É, mas no caso do industriário, que não tem assistência médica? 

TO - É, não tinha assistência médica, mas ele tinha o SAMDU, quer dizer, ele podia 

recorrer ao SAMDU. 

LO - Era a reboco-terapia, não é? 

TO - A reboco-terapia, é. Depois quando eu participei lá do conselho lá do SAMDU, eu 

tive a ocasião de ver aquilo mais por dentro. E vi exatamente que era um órgão simpático 

perante a massa, ele era popular. Agora, em matéria de organização um Deus nos acuda. 

Para dar um exemplo a vocês, quando eu fui lá pro conselho... 

MC - Foi em que ano, o senhor se lembra? 

TO - Não sei não, deve estar aí no meu… 

LO - Eu acho [19]60… 

MC - Foi depois dos anos [19]60? 

LO - Do Conselho Consultivo? 

TO - Está no currículo, é no Conselho Consultivo. Mas era um conselho administrativo. 

Quer dizer, tinha o diretor geral do SAMDU, mas ele governava através desse conselho. 

Então, ele ouvia o conselho, por exemplo, em matéria de compras o Conselho era ouvido 

sempre. Quando eu cheguei lá o SAMDU parou de comprar durante um mês, porque 

todas as concorrências que chegaram às minhas mãos estavam erradas, todas, não passou 

uma, porque era tudo feito assim, à galega, ninguém fiscalizava direito aquilo. E disse: 

“Olha, não estão fazendo isso... Não é por maldade não, é para o pessoal aprender, eles 

não estão fazendo de má fé também não. Por exemplo, a concorrência precisa ser 

publicada durante 30 dias, eles em 15 dias resolvem a concorrência, não pode! Está 

errado!” Então, para  eles aprenderem eu dava os pareceres minuciosos: “Olha, preciso 

fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro.” Mas essas concorrências não 

passam. 

LO - Essa foi a última Junta Consultiva do SAMDU até a extinção, não foi? 

TO - Não, depois que eu participei ainda continuou, porque… 
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LO - Continuou? 

TO - Eu sei porque eu fui substituído por um outro colega, que foi o Eulerde de Lima, de 

quem eu gostava muito dele, achei que era ótimo, que ele fosse lá me substituir. Porque 

geralmente as indicações eram todas políticas, e… 

LO - Só para tentar localizar. Foi antes de o senhor ser presidente do INPS? 

TO - Foi antes. 

LO - Foi antes. 

TO - Foi muito antes. 

MC - O SAMDU acabou em [19]67? 

TO - Ele acabou foi com a unificação? 

MC - Com a unificação. 

TO - É, foi com a unificação que ele acabou. Eram os institutos, o SAMDU, e a SUSESP, 

que era o Serviço de Reabilitação Profissional, que eram autônomos assim, que 

desapareceram com a unificação. 

LO - O SAPS também? 

TO - Com a criação do INPS. 

LO - Agora, um outro elemento dessa conjuntura dos anos [19]40 dentro do IAPI, foram 

aqueles congressos de delegados eleitores. O senhor lembra disso, os delegados vinham 

dos estados, e tal, teve uns quatro congressos? 

TO - Olha, eu não participei, os delegados eleitores eram para eleger o Conselho Fiscal 

do Instituto. Porque o IAPI, como todos os institutos, IAPC, eles tinham um Conselho 

Fiscal com representantes de empregados, e de empregadores. Além do Conselho 

Administrativo. 

MC - O senhor estava dizendo que…? 

TO - Mas… 

LO - Que havia um conselho fiscal… 

TO - Havia um conselho fiscal, e para eleição dos membros do Conselho Fiscal, é que 

reuniam os delegados eleitores, que eram escolhidos pelos sindicatos, e depois esses 

delegados se reuniam aqui, e escolhiam os representantes dos empregados no Conselho 

Fiscal. O Conselho Fiscal no IAPI ele era um órgão auxiliar do presidente, embora fiscal. 

Mas ele participava bastante da administração. Até os processos de inversões, e até de 

benefícios iam para o Conselho Fiscal, para  homologação do Conselho Fiscal. 
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LO - Parece que na organização do IAPI o Conselho Fiscal não tinha tanto peso como em 

outros institutos. 

TO - Não, tinha. 

LO - Era a mesma... 

TO - Era a mesma coisa, a mesma coisa. Em matéria de regulamento eram muito 

parecidos os comerciários, industriários e havia uma tendência mesmo em querer tratar 

tudo igual, embora fosse completamente diferente, porque em matéria, por exemplo, de 

volume, não havia como comparar os comerciários, por exemplo, era um negócio 

gigantesco, comparar com marítimos, ou com o IAPFESP, ou com uma caixinha qualquer 

de aposentadoria e pensões, não tinha sentido! E tudo era tratado igual. Quer dizer, todos 

tinham um presidente, tinham um conselho fiscal, e tinham os diretores de departamento, 

todos ganhando os mesmos salários, viu? Quando era uma diferença imensa de 

responsabilidades de um para outro instituto. 

LO - O senhor está falando desse Congresso de Delegados Eleitores que havia. Agora, de 

certa forma a administração, a presidência do IAPI talvez tivesse interesse nesses 

congressos, em eleger determinados sindicalistas, ou não. Quer dizer, isso aproximava o 

sindicalista… 

TO - Não, eu não posso falar disso também, porque eu estava distanciado, viu? Isso era 

mais o próprio presidente do instituto, o Beltrão pode falar nisso porque ele trabalhava ao 

lado do presidente, mas eu não posso falar não, porque eu estava lá, era fichinha, lá no 

departamento eu não tinha maior, não sei se a administração procurava influir nos 

delegados eleitores. É provável que sim. Porque os representantes dos empregados 

ficaram quase que literalmente (TI), viu? E essa é uma das coisas que muita gente fala 

assim, que é preciso representação de empregados e de empregadores, mas a primeira 

coisa que precisa fazer é dizer que tem que rodar, porque os representantes de empregados 

e empregadores, por exemplo, as juntas, a JRPS, Juntas de Revisão de Benefícios, não 

havia nenhum empregado! Eles acabam como funcionários, completamente desligados 

das classes, que eles estão representando. Burocratizam-se, e isso é uma fatalidade. E, 

apenas acenam para as classes para obter votos, não é? Mas se desligam da vida das 

classes. 

LO - O senhor teve oportunidade enquanto trabalhava no setor de benefícios, e depois no 

setor de serviços gerais, de trabalhar com esses representantes sindicais, ou ter que em 

algum momento entrar em contato com eles? O senhor conheceu esses representantes 

sindicais? 

TO - Não, eu conhecia sim, eu reconhecia, me dava com eles até, mas não tinha assim, 

maiores… Todos nós nos conhecíamos dentro do IAPI, quer dizer, eu conhecia os 

representantes dos empregados, eles de vez em quando visitavam o departamento, e nós 

nos dávamos muito bem. 

LO - Visitavam o que? Tipo uma fiscalização, olhar…? 

TO - É, visitavam para fiscalizar, que era a função deles, mas a maior parte da fiscalização 

era feita através de processo mesmo, quer dizer, mandavam os processos para lá, o 
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balanço, tomada de contas, tudo isso passava pelo Conselho Fiscal. Isso é uma coisa que 

o Plínio Cantanhede fazia questão absoluta, que o balanço do instituto fosse feito 

rigorosamente em dia, e publicado naquele dia certo no Diário Oficial. E foi um hábito 

que ele conseguiu introduzir, e que a Previdência seguiu desde o INPS já dirigido por 

mim, isso conseguiu manter esse rigor na apresentação dos balanços da Previdência. Isso 

é uma coisa que eu estou falando, porque volta e meia os jornais aí: Não se sabe quanto 

gasta! Não sabe porque não quer, porque se quiser saber, só ver o Diário Oficial, que os 

balanços são publicados sistematicamente no Diário Oficial. 

MC - Doutor Torres de Oliveira, esse período que vai até [19]45, é a época do Estado 

Novo, o senhor sentiu assim, como é que o senhor se sentiu trabalhando no instituto numa 

época de um regime autoritário? 

TO - Nada. 

MC - Hein? 

TO - Não senti nada. 

MC - Não sentiu nada? 

TO - Nada. 

MC - Era um trabalho tranqüilo? 

TO - Era um trabalho tranqüilo. Muito tranqüilo até, porque os homens do governo eram 

todos endeusados, quer dizer, era o Getúlio, era o Ministro do Trabalho, era o próprio 

presidente do IAPI, eram todos endeusados. Eu não digo, que não merecessem não, eles 

mereciam até. Mas, de maneira que para o funcionário não nos fazia a menor diferença, 

como funcionário eu estou falando, não é como cidadão, como funcionário era 

indiferente, era até bom, porque lá no IAPI era muito respeitado. O IAPI em matéria de 

merecimento, de promoções, de salários, era tudo feito com muito rigor, muito critério, 

com muita racionalidade. Então, o funcionário era entusiasmado, como funcionário 

restrições não. 

LO - Não tinha a presença do DIP, por exemplo, dentro do IAPI? 

TO - Não, que eu sentisse não, mas como eu disse, no IAPI, até eu ser presidente do IAPI 

a minha função era uma função secundária, eu não tomava conhecimento do DIP não. 

Não sabia da existência dele, quer dizer, sabia da existência, mas não nos atrapalhava não. 

LO - E a guerra, ela modificou alguma coisa na administração do IAPI? Ela representou 

uma… 

TO - Não a guerra não, no IAPI, no instituto propriamente não teve assim, influência que 

se sentisse. A influência era do estado geral de ânimo das pessoas, o… muitos foram 

convocados, foram para  guerra muitos colegas nossos, participaram ativamente da 

guerra. Então, havia aquele respeito, e aplauso por aqueles colegas que estavam indo para 

a guerra. Mas assim, administrativamente não houve, que eu sentisse não houve 

influência não. Influência peculiar à Previdência não houve. 
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LO - Durante a guerra o senhor ainda era assistente do Departamento de Benefícios? 

TO - Departamento de Benefícios. 

LO - Do IAPI. 

TO - Do IAPI. 

LO - E tinha o caso, por exemplo, de um ferido de guerra, quando ele voltava, um 

industriário, ele voltava era atendido pelo IAPI como ele tinha direito a algum tipo de 

pensão, ou alguma coisa através do IAPI, não? O senhor se lembra disso? 

TO - Você diz, atendimento especial? 

LO - Atendimentos especiais. 

TO - Porque foram feitas leis especiais para os pracinhas, inclusive com relação à 

Previdência Social. Então, os prazos de carência, que os outros tinham que esperar, o 

pracinha não tinha que esperar. Havia toda uma legislação especial de proteção ao 

pracinha com relação à Previdência Social. Maiores valores de benefícios, atendimento 

prioritário. Mas como segurado, quer dizer, da Previdência, o atendimento era o 

atendimento que o IAPI dava, aquela assistência médica que dava, daria também ao 

pracinha. 

LO - Ainda dentro dessa conjuntura, doutor Torres de Oliveira, é criado, nesse momento 

dos anos [19]40 o Instituto de Direito Social. O senhor que é um advogado, o senhor 

travou conhecimento com esse instituto? 

TO - Não. 

LO - O senhor não chegou nem a conhecer no período o Instituto de Direito Social? 

TO - Não, nem isso. 

LO - O senhor discutia Previdência Social? O senhor fala que discutiu o Relatório 

Beveridge com o pessoal do IAPI. Mas se discutia teoria previdenciária, legislação 

previdenciária? 

TO - Discutia. Discutia muito, mas discutia como objeto de serviço, mesmo, quer dizer, 

os colegas mesmo eram interessados. O Celso Barroso Leite, por exemplo, escreveu 

sempre sobre a Previdência. E nós discutíamos entre nós. O Assis, que era o meu chefe, 

escreveu um compêndio de seguro social, que é uma beleza de livro. Não existe mais nas 

livrarias, não reeditou. E o Clube Inapiários promovia também, de vez em quando, 

palestras e chegava um estrangeiro qualquer aí, com novidades sobre Previdência Social, 

o Clube Inapiários convidava para fazer conferências, fazer palestras no Clube. De 

maneira que nós procurávamos nos manter atualizados sobre a Previdência no país e no 

estrangeiro. Nós recebíamos revistas também da… 

MC - Em geral freqüência de revistas eram oriundas de que país?  
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TO - O que? 

MC - As revistas vinham em geral de que país? Tinha algum país assim, que… 

TO - Bom, da Espanha vinha uma revista, eu não me lembro o nome agora. E também a 

revista do Instituto Ibero Americano do Seguro Social, era uma das revistas boas de 

doutrina, era espanhola. Recebíamos muita coisa das Nações Unidas, e da Associação 

Internacional de Seguro Social. Essa Associação o que tinha de interessante é que ela era 

uma associação das entidades de seguro social, e não dos governos. Então, por exemplo, 

eu fui representar o IAPI na Dinamarca, eu não fui representar o Brasil, ou o governo 

brasileiro, e sim a instituição. E assim eram os outros representantes, eles eram 

representantes das entidades que promoviam o seguro social em cada país. 

LO - Do Brasil devia dar uma delegação imensa, porque se cada instituto mandasse 

representante, mais as Caixas? 

TO - É, mas geralmente ia um só, no máximo dois. Porque isso era controlado pelo 

Ministério do Trabalho, então não deixava, não havia abuso propriamente não. Os 

representantes eram freqüentemente os mesmos, viu? O Moacyr Velloso Cardoso de 

Oliveira, por exemplo, era o freqüentemente um representante do instituto. 

LO - O Geraldo Baptista? 

TO - O Geraldo Faria Baptista foi uma vez ou outra, o Moacyr era freqüente mesmo, o 

Moacyr era… 

LO - O Fioravanti di Piero sempre também? 

TO - Fioravanti di Piero, a última vez que eu fui a um congresso de assistência médica, 

no México, encontrei o Fioravanti di Piero lá, que tinha sido mandado pelo Ministério do 

Trabalho. 

LO - Esse era vitalício na Previdência. E o senhor a oportunidade várias vezes… 

TO - É. Ele era vitalício já, ele… 

LO - Do Conselho de Recursos da Previdência Social? 

TO - É. É ele era consultor médico da Previdência... 

LO - Consultor médico, desculpe. 

TO - Social. 

LO - Consultor médico da Previdência Social. 

TO - Mas ele ficou depois trabalhando junto ao Conselho… 

LO - Ao Conselho de Recursos... 
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TO - Conselho Superior da Previdência Social. Mas ele foi o primeiro Consultor médico 

do IAPI. O primeiro foi o Fioravanti di Piero, o segundo foi o Gentile Feijó. Esse que eu 

falei, foi o presidente da tal comissão, que… 

LO - No setor de benefícios, o senhor tinha uma dúvida qualquer, isso era mandado para 

a consultoria médica, não? O setor de benefícios só… 

TO - Não, a consultoria médica ela opinava sobre os casos de dúvida médica nos 

processos de benefícios… 

 

Fita 6 – Lado A 

 

 

LO - O senhor vinha falando que a consultoria médica, ela examinava os casos de dúvidas 

médicas? 

TO - É, médicas… 

LO - Em processos de benefícios? 

TO - Em processos de benefícios, quer dizer, era a principal função da consultoria médica. 

A elaboração dos laudos médicos, a padronização dos laudos médicos, mas o segurado 

candidato ao benefício era submetido a um exame médico. Esse médico examinador fazia 

um relatório do que viu. Esse relatório era encaminhado então a um assistente médico nos 

órgãos, nos órgãos regionais. Esse assistente médico é que opinava sobre a incapacidade, 

entendeu? O que o médico disse, ele só relatou. Ele não tinha poder de decidir, concede 

ou nega. O médico revisor é que dizia: concede o benefício, a duração da incapacidade 

provável é de tantos meses, no fim desse prazo ele deve ser submetido a tais e tais exames, 

se fossem exames especializados, ou raios-X, ou… E isso depois vinha para a consultoria 

médica. Mas a consultoria médica se pronunciava nos casos de dúvida, em que o próprio 

assistente médico não sabia se considerava aquilo incapacidade, doença incapacitante ou 

não. Então a função da consultoria era essa. 

LO - Quer dizer que quando chegava no setor de benefícios essas questões já estavam 

resolvidas. 

TO - Estava resolvido. 

LO - O setor de benefícios não questionava os benefícios concedidos? 

TO - Não. Geralmente não. Não questionava a parte médica, a parte médica tinha essa 

linha hierárquica própria para decidir sobre a incapacidade, a duração da incapacidade, a 

duração do benefício por incapacidade… 

LO - Doutor Torres de Oliveira, uma outra vertente que marca a Previdência Social nos 

anos [19]40 é a questão da discussão legislativa, quer dizer, se começa a discutir a 
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possibilidade de uma CLPS, uma consolidação das leis da Previdência Social, como 

fizeram ao mesmo tempo com a CLT. O senhor participou dessa discussão, ou 

acompanhava, isso era discutido dentro do IAPI? 

TO - Eu agora, ouviu, eu tenho dificuldade de localização das coisas no tempo… Então 

eu estou na dúvida se o projeto do Aluísio Alves… 

LO - É de [19]47… 

TO - Ah, é [19]47… Então já existia a Lei Orgânica. 

LO - Não, o projeto do Aluízio Alves de [19]47 é o projeto que vai gerar a Lei Orgânica 

em [19]60, vai dar na Lei Orgânica em [19]60… O projeto de [19]47. Depois da 

Constituinte então ele entra com este projeto. O que tinha era uma primeira Lei Orgânica, 

que é aquela Lei das Caixas de [19]31… 

TO - É, a Lei das Caixas, é… 

LO - De [19]31… 

TO - Não, mas o Aluízio Alves resolveu fazer uma consolidação da legislação de 

Previdência, e a unificação mesmo. Um dos objetivos dele era a unificação, a 

uniformização dos planos de benefícios, e a unificação dos institutos. Mas quando ele 

apresentou o projeto, o Plínio, o Alim Pedro o convidou para discutir conosco o projeto… 

LO - Assim que ele apresentou o projeto? 

TO - Assim que ele apresentou. E ele aceitou, gostosamente. Foi lá para o IAPI, e discutiu 

conosco mesmo minuciosamente o projeto dele. Refez o projeto com a nossa participação. 

Então isso foi uma das coisas que eu participei também das coisas que eu participei 

também,  ativamente.  

LO - O senhor participou também inclusive da comissão, sub-comissão de seguro social, 

posteriormente? 

TO - É isso, depois já foi outra época, essa que houve uma porção de tentativas de 

unificação, isso só eu recorrendo mesmo às minhas… porque assim de memória mesmo 

eu não, não guardo bem não. 

LO - Mas nós exploramos um tema interessante, o senhor desculpe-me estar inquirindo 

de outra forma, que foi a queda do Presidente Vargas,  que é em [19]45, e o IAPI toma 

algumas posições, pelo menos esses chamados intelectuais do IAPI, e tal, tem posições 

diferentes frente à queda do Vargas. Como foi a sua posição na época? O senhor foi 

favorável ao golpe? 

TO - Não sei… 

LO - Não lembra ou não sabe? 
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TO - Não me lembro não. Porque na ocasião estou agora me lembrando é da morte do 

Vargas… 

LO - Do Vargas, [19]54, não. Naquele golpe contra o Vargas, em [19]45? 

TO - Pois é, [19]45 eu não me lembro... 

LO - Saiu da ditadura para a Constituinte… 

TO - É. 

LO - A Constituinte de [19]46… 

TO - Eu não tenho mesmo lembrança não, quer dizer, quando saiu o Getúlio, veio a junta, 

do… 

LO - Veio imediatamente depois do Getúlio foi uma junta, foi a junta e logo depois veio 

o Dutra… 

TO - O Dutra é que levou o Alim Pedro para o IAPI… 

MC - É, ele era muito ligado ao… O Dutra era muito ligado ao Alim… 

TO - Muito! Ele era muito ligado ao Alim. Eram amigos mesmo, o Alim Pedro era 

admirador e amigo do Dutra, de maneira que nós tínhamos impressão direta do Dutra 

através do Alim Pedro, que freqüentava mesmo… Mas depois, com a volta do Getúlio é 

que o presidente do IAPI, na época da morte do Getúlio era o Afonso César, porque foi 

aquela experimentação que o Getúlio fez de mandar os empregados para serem os 

presidentes dos institutos, um chofer lá do IAPTEC, um industriário lá para o IAPI e o 

Afonso César tinha muito… Ele freqüentava o Getúlio também porque ele era auxiliar de 

gabinete do Getúlio… E ele me contou que um dia o Getúlio perguntou para ele: “Você 

é operário? Ele disse: “É, fui operário e tal, trabalhei na fábrica…” Então você vai ser 

presidente do IAPI… Mas ele era ótimo. Uma grande aquisição para o IAPI. Um sujeito 

sério, muito inteligente, simples, com uma vontade de realização enorme, uma admiração 

pelo Getúlio de quem é… De adoração… E foi um lutador para a encampação do seguro 

de acidentes do trabalho… 

LO - Do seguro de acidentes do trabalho… 

TO - Do trabalho, pela Previdência. Foi um lutador. Lutou mesmo para… Com todas as 

forças para… Apaixonou-se pela questão… Embora não só raramente ele falasse com o 

Getúlio, a maior parte das vezes era com o Lourival Fontes, e o Lourival que tomava 

mesmo conhecimento das minúcias desta questão, que era uma grande questão, na época. 

Mas eu me encontro sempre divagando aqui… Não sei se nós saímos do assunto…  

LO - Nós estávamos falando do Afonso César. Isso que o senhor está falando de 

biografias, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Tomás Russel Raposo de 

Almeida, que é uma figura também interessante deste período, inclusive porque foi uma 

das peças principais no projeto do Plano Nacional de Saúde na Constituinte de [19]46. 
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Foi a partir dele, dos trabalhos dele é que a Constituinte tomou algumas medidas com 

relação à Previdência. O senhor chegou a trabalhar junto com o doutor Tomás? 

TO - Trabalhei. Eu comecei… Bom, vamos entender o seguinte: eu conheci o Tomás 

Russel Raposo de Almeida em São Paulo, porque ele era o chefe do serviço médico do 

Departamento de Benefícios, quer dizer, o Departamento de Benefícios tinha um serviço 

médico, mas era burocrático, quer dizer, só lidava com papel, com laudos médicos e tal. 

E o Raposo era o chefe desse serviço. Então eles preparavam os laudos e tal, para revisão 

do consultor médico, que o consultor médico era ligado diretamente ao presidente do 

IAPI. E eu conheci o Raposo, porque ele inventou um manual que se chamava “Instrução 

21”. Porque tudo no IAPI era regulamentado por normas internas. Por exemplo: como 

conceder auxílio funeral. Aí, o Plínio Cantanhede baixava uma norma dizendo como que 

concedia. Minuciosa. E o Raposo fez um manual para tratar o laudo médico, quer dizer, 

como é que o laudo médico devia ser manipulado. Quais eram as conclusões que o laudo 

médico propiciava, e que influía no benefício. E como influía no benefício. Se em face 

da solução dada pelo médico ao caso, se concederia auxílio pecuniário, ou auxílio doença, 

ou aposentadoria por invalidez. A duração da incapacidade, como é que devia ser tratada 

a duração, se parava o benefício na data que o médico tinha estabelecido, ou se mandava 

novo exame médico. Então estas instruções 21 foram elaboradas pelo Raposo, e eram um 

negócio de grande imaginação, porque automatizava as ações dos funcionários todos, 

desde o médico examinador até a conclusão final do laudo, através de risquinhos, 

quadradinhos, chegava a todas essas conclusões e os efeitos que essas conclusões tinham 

na concessão do benefício e na manutenção do benefício, quer dizer, a duração do 

benefício. E o Raposo foi a São Paulo, porque eu era o chefe do setor de benefícios, ele 

foi me instruir como é que aplicava aquelas instruções. E pedir sugestões. Então eu o 

conheci, esse relacionamento, eu fiquei um admirador dele, porque achei fantástico 

aquele manual porque era um negócio muito bem bolado, em forma mesmo de processo 

de instrução, muito original. Depois disso, eu vim para o Rio de Janeiro para substituir o 

Tomás Russel Raposo de Almeida. Porque ele aí já não era mais chefe de serviço médico, 

e sim era assistente do Departamento de Benefícios. Assistente do Departamento de 

Benefícios, como eu disse a vocês era um vice-diretor. Tinha o diretor do departamento, 

e abaixo do diretor a primeira figura era o assistente do departamento. E o Raposo brigou 

lá, não sei porque e saiu da assistência, e o Plínio Cantanhede me convidou para vir para 

o lugar do Tomás Russel. Mas eu sempre tive muito bom relacionamento com ele, achei 

o Raposo muito inteligente, e original, que ele pensava de uma maneira diferente. Ele era 

uma imaginação criadora, ele criava processos. De trabalho de originais, diferentes do 

que se fazia. Apaixonado pela organização dos serviços médicos. Sempre foi apaixonado. 

Leitor, viu, ele lia muito sobre o que havia no mundo em matéria de medicina social, à 

profissão mesmo ele não se dedicou. 

LO - Médico? Foi médico? 

TO - Médico, foi um médico. Ele era um administrador médico. Mas ele gostava 

justamente desse campo, da organização médica. Uma pessoa fabulosa. Não sei assim o 

que mais… Nós tivemos muito convívio, inclusive quando eu participei daquela comissão 

de assistência médica, e eu o ouvi muito. Trocávamos muitas idéias e tal, porque ele não 

fazia parte da comissão. Isso tudo era uma questão de briguinhas, ouviu? Do consultor 

médico com o chefe de serviço, que atrapalhava, e o Plínio é que metia aí, cortava no 

meio, então ele não integrou o Raposo na assistência médica não. Que era o Raposo que 

devia estar lá, e não eu que era leigo no assunto… Você quer biografia? Quer dizer, ele 
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tinha um escritório de organização, escritório técnico que chamava, e se dedicava à 

organização mesmo. Qualquer coisa de organização de empresa. Ele fez um quando o 

Aluízio Alves era governador do… 

LO - Do Rio Grande do Norte. 

TO - Rio Grande do Norte. Ele convidou o Raposo para ajudá-lo a reorganizar o estado. 

Contratou o Raposo, não como funcionário, assim como diretor lá dessa organização, 

SORTEC… E o Raposo me convidou para dar umas aulas, lá no Rio Grande do Norte. 

Quer dizer, nós pensamos em formar uma equipe de funcionários, treinar essa equipe de 

funcionários para que essa equipe começasse a desenvolver a organização racional do 

trabalho no estado do Rio Grande do Norte. Então por esse convite do Raposo eu fui 

passar, passei um mês e tanto lá no estado do Rio Grande do Norte, dando aula lá para 

organização... 

LO - Foi liberado do IAPI? 

TO - Liberado. Eu não me lembro bem o que eu estava, não ocupava cargo nenhum no 

IAPI não. Eu acho que eu tirei licença, eu não estava com cargo nenhum, e acho que eu 

tirei uma licença para tratar de interesses particulares e fui lá para o Rio Grande do Norte. 

Mas o Raposo também, na Fundação Getúlio Vargas, ele fez um trabalho magnífico, que 

foi aquela Previdência Social no Brasil e no estrangeiro. Foi ele o organizador da equipe 

que elaborou o livro, e da orientação para que se… Aorientação sobre a publicação. 

LO - O senhor acha que há alguma relação entre essa publicação e a lei do Aluízio Alves? 

TO - Acho que sim, acho que foi simultâneo até. Que foi trabalhando, foi um trabalho 

feito para o Aluízio Alves, para ajudar o Aluízio Alves na elaboração da lei. Que o Aluízio 

Alves foi a primeira pessoa assim que levou a Previdência a sério… Quer dizer, estranha 

a Previdência e que resolveu não fazer só a demagogia, como faziam com a Previdência. 

Ele quis fazer um trabalho sério, de profundidade… 

LO - Ele era um garoto na época, não era? 

TO - É, era mocinho. Eu até estava vendo um retrato dele aí nessa revista que… 

LO - Mas era respeitado o trabalho dele? O pessoal do IAPI tinha algum respeito pelo 

trabalho? 

TO - Era respeitado sim. Ele era muito modesto também, quer dizer, ele se aproximou do 

pessoal do IAPI como quem vai aprender, de maneira que o pessoal colaborou com toda 

boa vontade mesmo com ele. Ele aceitava as discussões que nós... Eu acho que o Alim 

convidou pessoal dos outros institutos também para… Pelo menos o IAPC eu me lembro 

de uns participantes lá ajudando o Aluízio Alves na elaboração lá do projeto. 

MC - Teve alguns nomes de destaque que se destacaram dentro do IAPI na colaboração 

com o Aluízio Alves, ou a coisa era assim mais ampla, mais…? 

TO - Não, acho que todos colaboraram, ouviu? Eram geralmente os diretores mesmo de 

departamentos, com os seus assistentes. E cada diretor tinha um assistente… Isso é uma 
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figura própria do IAPI, esse vice-diretor, quer dizer, que ele fazia, era, digamos, a ligação 

permanente. Mudava o diretor, mas sempre tinha, o assistente geralmente não mudava, 

então ele transmitia de uma administração para administração seguinte, a tradição. O que 

havia do passado que era útil para… Essa equipe que colaborou com o Plínio, com o 

Aluízio Alves. 

MC - Quais são as diferenças que o senhor vê entre o projeto do ISSB e o projeto de Lei 

Orgânica do Aluízio Alves? Assim nesse ponto de alguma diferença? 

TO - Bom, vou dar assim uma impressão geral, assim, que me ficou. A lei do ISSB era 

uma lei revolucionária. Ela mudava a conceituação toda da Previdência e assistência 

social. Era Previdência e assistência social, quer dizer, era muito abrangente. E a lei 

Aluízio Alves era mais consolidação do que existia, quer dizer, uma era evolução e outra 

era evolução, digamos. O ISSB era uma revolução na Previdência. E a lei Aluízio Alves 

não, era uma consolidação da legislação existente, com algum aperfeiçoamento, com 

alguma melhoria. 

MC - Uma reforma? 

TO - Uma reforma… Não era uma revolução, era uma reforma… Era essa a intenção… 
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Data: 27/11/1987 

 

 

Fita 6 – Lado A (continuação) 

 

 

 

MC - Hoje é 27 de novembro de 1987, em mais um encontro com o doutor Francisco 

Torres de Oliveira, em mais uma etapa do nosso Projeto da Memória da Previdência 

Social, com a presença dos pesquisadores Marcho Chor Maio e Gilberto Hochman. 

Doutor Torres de Oliveira, o senhor, no nosso último encontro, parou fazendo uma 

comparação entre o ISSB, o projeto do ISSB, que o senhor qualificou como sendo 

revolucionário, e o projeto do Aluízio Alves, o Aluízio Alves, que é o projeto da LOPS 

de [19]47, que o senhor dizia que seria mais uma, teria mais uma idéia de evolução, da 

Previdência. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sobre essa comparação que o 

senhor fez?  

TO - Olha, eu já não estou lembrado do que eu falei sobre o ISSB. Eu acho que eu disse 

que o ISSB era um projeto revolucionário, ele tinha uma abrangência muito grande, 

porque ele pretendia não apenas fazer a unificação da Previdência Social, como abrangeu 

as áreas de construção, até roupa para o pobre o ISSB iria cuidar. Alimentação e tudo o 

mais… Ao passo que o projeto do Aluízio Alves era mais uma consolidação da legislação 

existente. Ele não tinha assim, pretensões de revolucionar, e mais de uniformizar a 

legislação, que era uma lei para cada instituto. Uniformizava o regime de benefícios, de 

contribuições e tudo o mais, e dava um cunho de racionalidade. Então era mais uma 

evolução do que uma revolução. Nós colaboramos intensamente com o Aluízio Alves. O 

Alim Pedro, que era o presidente do IAPI, convidou o Aluízio Alves para ir lá no Instituto, 

e ouvir os técnicos do IAPI e dos outros institutos também, os grandes institutos, IAPC, 

IAPI, IAPB. Trabalhamos em franca colaboração. Agora não estou bem lembrando é se 

o projeto Aluízio Alves foi que veio a dar origem à Lei Orgânica da Previdência Social. 

Porque a Lei Orgânica é que fez exatamente isso, quer dizer, uniformizou os benefícios, 

os serviços, mas cada instituto conservando a sua personalidade e o seu campo de atuação 

própria. 

MC - Parece que o projeto do Aluízio Alves era um projeto que começou a caminhar, a 

trajetória que durou 13 anos até a aprovação da Lei Orgânica? 

TO - É. A Lei Orgânica levou dez anos no Congresso? 

MC - É, de [19]47 até… Não, que ela foi aprovada mesmo em [19]60. 

TO - É. 

MC - Então de [19]47 a [19]60, 1960. É interessante que o senhor coloca que houve assim 

uma reunião dos técnicos dos institutos para auxiliar,  dar subsídios ao projeto do Aluízio 

Alves. 

TO - Exato. 
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MC - Mas esse projeto quando foi, quer dizer, quando da sua tramitação na Câmara ele 

foi barrado, foi esquecido de certa maneira? 

TO - Não, ele foi muito discutido na Câmara. Não ficou com o nome do Aluízio Alves. 

A Lei Orgânica que veio… Mas a Lei Orgânica é fruto do projeto do Aluí…. 

 

Fita 6 - Lado B 

 

GH - O senhor estava falando sobre que o doutor Aluízio Alves teria acatado o… 

TO - É, acatou muito a opinião dos técnicos, redigia junto conosco mesmo artigos da lei, 

e capítulos, tudo. Foi uma colaboração muito, muito leal, muito igual. Não houve 

pretensão de predominância de ninguém não. Ele foi mesmo um coordenador das 

atividades dos trabalhos.  

MC - O senhor sentiu à época resistência em relação ao projeto? 

TO - Não, não… Não houve resistência. 

MC - Não havia oposição? Ou de institutos, ou de…?  

TO - Havia muita incompreensão, como hoje existe, sobre a Previdência Social. Por 

exemplo, o ISSB. O próprio Vital dizia que ele ia conjugar o verbo “dar”, que era para 

dar tudo. Dar benefício, dar roupa, dar comida, agora, as limitações dos recursos, onde é 

que se ia buscá-los? Os recursos? Havia muita fantasia, não é? Que os recursos viriam da 

própria atividade. Vendia, comprava e vendia roupa, comprava e vendia alimento, e o 

lucro que isso desse podia facilitar as atividades. Mas na verdade os institutos que 

começaram tendo quatro apoios como fonte de receita, que era a contribuição do 

empregado, a contribuição do empregador, a contribuição da União, e as inversões, o 

resultado das inversões do patrimônio, sempre sofreram duas grandes falhas na obtenção 

dos recursos: uma foi a União que nunca completou a cota dela. Dava uma contribuição 

também, mas não atingia nem um quinto do que devia atingir. E a aplicação do patrimônio 

também não deu os resultados que se esperava, e era outra fonte de receita. Os institutos 

começaram com um período de carência, em que eles apenas arrecadavam sem conceder 

benefícios, a não ser nos casos de acidente de trabalho, em casos muito especiais, para 

justamente com essa arrecadação dos primeiros anos de funcionamento, fossem feitas 

aplicações e das aplicações viria a quarta fonte de recursos. Mas fizeram-se casas 

populares, em grande quantidade. Foram os institutos os iniciadores da construção das 

casas populares. E depois vieram leis estranhas a Previdência, mas não… Bloquear 

aluguéis, não podia elevar os aluguéis de acordo com o crescimento do custo de vida e 

tal. Então essa parte começou a falhar. E o grande, as grandes fontes de custeio ficaram 

sendo sempre a contribuição do empregado e do empregador. A Lei Orgânica introduziu 

uma novidade muito grande com relação às fontes de receita, porque a contribuição era 

igual, da União, do empregado e do empregador, teoricamente. E a Lei Orgânica dispôs 

que as contribuições de empregados e empregadores seriam destinadas exclusivamente 

aos Planos de Benefícios e Serviços. E a contribuição da União seria para sustentar a 
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administração. Então toda administração seria paga pela União. E a receita de empregados 

e empregadores seria exclusivamente para benefícios. Foi uma grande modificação e que 

poderia dar certo, mas a União continuou a falhar e não dar a contribuição que seria a 

sustentar a administração. A Lei Orgânica também preparou o caminho para a unificação, 

a criação do INPS, mais tarde… Porque ela uniformizou o sistema de contribuições, de 

aplicação do patrimônio, de benefícios, que eram os mais variados, cada instituto, cada 

Caixa de Aposentadoria, tinha o seu regime especial. Conseguiu, a Lei Orgânica 

conseguiu uniformizar, e previu até que se fizessem comunidades de serviço, quer dizer, 

os institutos se aliavam para prestar determinados benefícios ou serviços. E foram criadas 

algumas comunidades. Hospitais, por exemplo. Foram criados um hospital no Maranhão, 

outro hospital em Belo Horizonte, que eram comunidades de serviço. Então eles eram 

entregues a administração de um dos institutos, mas todos os institutos contribuíam para 

sustentar aquele hospital, por exemplo… Mas não funcionou bem não. Não houve, 

quando chegava na hora da contribuição, cada instituto não queria dar a contribuição que 

corresponde a sua participação na comunidade. 

MC - Era uma base para esse aqui, que os institutos se esquivavam? 

TO - Se esquivavam de dar a sua contribuição, atrasavam e tal, de maneira que as 

comunidades ficavam em dificuldades para sustentar, para se sustentarem. 

GH - Isso não causaria uma certa resistência por parte daqueles segurados que tinham 

mais benefícios que se igualaram? 

TO - Não porque foram sendo preservadas algumas diferenças, por exemplo, os 

aeronautas tinham benefícios diferentes, inteiramente diferentes, muito mais vantajosos 

do que os operários de fábrica. Mas isso a Lei Orgânica preservou, quer dizer, conservou 

os aeronautas com o seu regime especial de benefícios, com aposentadoria muito mais… 

Com um tempo de serviço muito menor, com valores de benefícios mais altos. É verdade 

que também a contribuição era mais alta. De maneira que não houve... E até um pouco 

inexplicável essa indiferença do Congresso para ficar tanto tempo com essa lei em 

discussão, porque era uma imposição, uma necessidade, digamos, democratização da 

Previdência, quer dizer, tornar os regimes mais iguais. E voltar-se especialmente para as 

classes mais favorecidas, também são as mais ativas, as mais influentes. De maneira que 

qualquer modificação com elas e tal, é difícil. 

GH - Uma vez eu li um artigo de época dos bancários, dizendo que a Lei Orgânica 

nivelaria por baixo. Esse argumento parece que aparecia? 

TO - É, a questão é uma questão toda de compreensão disso. É que era preciso entender 

que a Previdência visava principalmente o pessoal mais pobre, tanto é que existia até um 

limite de contribuição, quer dizer, ninguém contribuía com mais de dois mil. Agora nem 

sei que dinheiro é este. Dois mil cruzeiros. Mas, hoje o teto virou o salário mínimo, dez 

salários mínimos. Mas a princípio eu acho que eram dois mil réis, uma coisa assim, sei 

lá. É, acho que eram dois contos de réis, era o limite máximo. Então algumas classes que 

tinham extrapolado estavam um pouco acima das outras. E nisso os bancários não tinham 

muita vantagem não. Eles não tinham vantagens assim, no regime de benefícios 

propriamente. O que eles tinham vantagem era facilidade, por exemplo, de assistência 

médica. Porque como o número era muito menor… Para dar um exemplo, eles tinham o 

Hospital da Lagoa, só para os bancários. Então cada bancário poderia ficar num 
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apartamento sozinho, com todas as atenções voltadas para ele, enquanto os outros não 

tinham nada. E o hospital ficava até ocioso. Os marítimos tinham um outro hospital 

também para eles, com dez andares, ocupavam um andar. Não havia marítimo para encher 

o hospital. De maneira que era irracional, quer dizer, tinha mesmo que fazer… A 

unificação era uma necessidade. Eu no princípio fui contra… Eu que era contra acabei 

sendo o unificador. 

GH - Por que o senhor era contra no começo? 

TO - Eu achava justamente que era muito difícil que o melhor prevalecesse, quer dizer, é 

uma espécie daquela Lei de Trecher, quer dizer, a moeda má afasta a boa do mercado. 

Então eu achava justamente isso, que era muito difícil prevalecer o melhor, e que o que 

ia prevalecer era o pior, que a unificação ia resultar numa piora da administração. Eu 

estava encarando sob o ponto de vista da administração. Mas de fato, o que aconteceu não 

foi isso, quer dizer, consegue se fazer uma unificação aproveitando bem os recursos que 

havia, e acho que até demonstrei isso num depoimento que fiz no Congresso, que logo no 

terceiro mês, depois de começar a funcionar o INPS, instalaram uma comissão 

parlamentar de inquérito para apurar os males que tinham sido criados com a unificação. 

Eu fui pedindo um adiamento para poder me cercar de elementos, de informações que em 

três meses a gente não faz nada com um gigante como era o INPS. Mas acabei indo depor 

no Congresso, e compareci lá durante quatro meses, durante horas e horas. Dei um 

depoimento lá de muitas horas, mostrando que havia muita coisa que não se sabia a 

respeito dos institutos, que parecia que estava muito bem e não estava nada bem. E que a 

unificação tinha dado uma outra visão da pauta que… Não… Demonstrei inclusive que 

havia ajuste de benefícios decretados, e que havia quatro, cinco anos e não tinha sido 

aplicado. Decretava um reajuste automático para os benefícios, e ficava sujeito a 

requerimento, o segurado… Ora, o segurado, a grande maioria é gente que não tem 

condições para estar apresentando, acompanhando legislação e apresentando 

requerimento para uma coisa que devia ser feita automaticamente. Então tudo isso nós 

tivemos que fazer. 

MC - Vamos deixar um pouco esta parte da unificação, que a gente vai aprofundar um 

pouco adiante. Eu queria pegar essa parte da Lei Orgânica, já que no seu currículo tem 

umas coisas, tem umas atividades muito interessantes no sentido de que o senhor esteve 

nesse período do final dos anos [19]40 e [19]50, muito contato com o Congresso 

Nacional, convocado pelo IAPI, pelo Ministério do Trabalho, para dar assessoria no 

Congresso. 

TO - No Congresso propriamente não. Eu tive, eu dei muita assessoria ao Ministério do 

Trabalho, ouviu? 

MC - Sim. 

TO - Para isso sempre eu fui chamado, eu já estava cansado até de participar de projetos 

de Lei Orgânica, porque foram uma porção. Quer dizer, dentro do Ministério houve vários 

projetos de unificação. 

MC - Mas os projetos para vingarem eles tinham que passar pelo Congresso, não? 

TO - Sim, tinham que ir para o Congresso. 
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MC - E nesse sentido, o senhor participa dessas comissões, o senhor não teve contato com 

políticos, com partidos, não? 

TO - Não. 

MC - Só em nível do Ministério do Trabalho? 

TO - É, só o Ministério do Trabalho. Agora, o Ministério tinha os contatos lá com os 

políticos, com os deputados e os senadores. Mas nós não tínhamos, quer dizer, os técnicos 

propriamente não tiveram, nessa época da Lei Orgânica, porque mais tarde nós tivemos 

colaboração muito grande no Congresso e a… 

MC - Quando o senhor diz mais tarde, é em que época? 

TO - Depois da Lei Orgânica, viu… Eu não posso precisar assim a data porque como eu 

já lhe disse a minha memória está uma coisa pavorosa. E em matéria de data eu nunca fui 

bom mesmo.  

MC - Tem uma questão aqui que o senhor coloca no seu currículo, que o senhor participou 

de uma comissão em [19]51, incumbida de examinar projetos que interessassem ao IAPI. 

Que tipo de projetos interessavam ao IAPI no sentido de encaminhar pro Congresso? 

TO - Todos. Olha, a Previdência Social é uma beleza para dar dividendo político. Eu fiz 

um levantamento quando eu estava no INPS… 

MC - Quando o senhor estava no INPS? 

TO - Já no INPS. 

MC - Está… 

TO - Do número de projetos de lei que eram apresentados no Congresso. 

MC - Isso quando? 

TO - Já no INPS, 1967. 

MC - O número de projetos era naquele momento? 

TO - Naquele momento… 

MC - Ah! Está… 

TO - Então o número de projetos de lei era cerca de 600 por ano. 600 projetos por ano. 

Dois por dia! Alterando a Previdência Social. Agora, felizmente, isso foi com a nossa 

colaboração também, a Constituição vem dispor que nenhuma alteração seria feita no 

regime de benefícios da Previdência Social. Alteração, melhoria, a Constituição enumera, 

qualquer modificação poderia ser feita sem que fosse indicada precisamente a fonte de 

receita, viu, de custeio total, do benefício visado. Isso foi a salvação da Previdência. 
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Porque a maioria dos projetos não previa fonte de custeio nenhum, então eles caiam por 

inconstitucionalidade. Agora, esse projeto, a que você se refere aí… 

MC - É [19]51… 

TO - É, foi no IAPI. Eu acho que foi até o Beltrão que criou a comissão. Ele não era 

presidente não, ele era assessor lá, era funcionário, mas… 

MC - Em [19]51, ele ainda tinha atuação no IAPI? 

TO - Tinha, no IAPI. E acho que porque ele criou essa comissão, em que nós... Todos os 

projetos que se referissem à Previdência eram examinados por nós, e nós então 

mandávamos o parecer dessa comissão, se tivesse aprovação do presidente do IAPI, aos 

representantes do governo no Congresso. 

MC - Era mandado aos representantes do governo no Congresso? 

TO - É, no Congresso. 

MC - Ou seja, aos partidos políticos que apoiavam? 

TO - Que apoiavam o governo. 

MC - É interessante, porque, por exemplo, o Aluízio Alves fazia parte de um partido que 

não apoiava o governo... 

TC - Pois é. Ele foi o Alim Pedro… Foi o Alim Pedro que resolveu… o Alim Pedro era 

muito aberto, e ele achou que o Aluízio Alves era uma pessoa bem intencionada, que 

tinha um propósito saudável, e que nós devíamos ajudá-lo. Esse propósito o Aluízio Alves 

aceitou de boa paz. O Aluízio Alves era udenista. 

MC - É. 

TO - E depois nós colaboramos muito com ele, e ele colaborava conosco também, em 

tudo que era matéria de Previdência assim, sem qualquer preconceito político. 

MC - Agora é interessante que o senhor colocou agora uma trajetória de que projetos que 

eram formulados dentro do Instituto passavam para o presidente do instituto, que 

encaminhava a representantes do governo no Congresso. É interessante esse circuito que 

o senhor colocou.  

TO - É, porque… Isso devia ser uma coisa normal até. Todo Ministério devia fazer isto, 

porque são assuntos de interesse daquele Ministério, e que é preciso dar uma colaboração 

técnica, porque o deputado ou senador tem a intenção, tem a boa vontade… Tem a pressão 

dos constituintes, mas não tem o conhecimento técnico necessário para elaborar uma boa 

lei... A assessoria deles nem sempre é bem escolhida também. De maneira que era uma 

maneira efetiva de realmente de se colaborar. 
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MC - Havia assim pessoas destacadas dentro do Instituto para ter esse tipo de contato 

com o Legislativo, ou via Ministério do Trabalho com o Legislativo? 

TO - Não, naquela época não. Mais tarde nós tivemos, viu? Aí, quando o Ministério 

deixou de ser do Trabalho e da Previdência, passou a ser Ministério da Previdência Social, 

o Ministério tinha um representante,  o ministro tinha um assessor que era especialmente 

dedicado a fazer, a se relacionar com o Congresso. Então ele não só contatava os 

deputados e senadores, e conversava com eles, se mantinha em contato, forneciam 

informações, fornecia elementos, subsídios para que eles trabalhassem em matéria da sua 

competência. Aí sim, aí já era mesmo a pessoa especialmente destacada para isso. Mas 

foi mais tarde. Eu não me lembro de antes do Ministério da Previdência se existia isso 

não. É provável que existisse também. Não assim destacado, não pessoas destacadas 

especialmente para este fim, mas colaboração sempre havia. 

MC - Uma coisa mais informal, até? 

TO - É, informal. Os deputados procuravam também o Ministério para se informar, para 

colher subsídios, isso sempre havia contatos entre eles. Não havia essa formalização de 

uma figura especialmente incumbida desses contatos. 

GH - Eu queria que o senhor talvez pudesse fazer uma comparação, porque os primeiros 

anos do IAPI, não tinha Congresso funcionando. Aí nos anos subseqüentes, depois de 

[19]45, tinha o Congresso funcionando. O que modificava? Fazia diferença na dinâmica 

interna do instituto, quer dizer, num primeiro momento não tinha o Congresso, Estado 

Novo, e no segundo momento com o Congresso? 

TO - Não, o que modificou foi exatamente isso que eu me referi aqui, quer dizer, o 

Congresso tinha a iniciativa de leis. Quando não existia Congresso, a iniciativa das leis 

era do próprio Executivo. De maneira que era o próprio Ministério que fazia os projetos 

de lei. 

MC - Os decretos com força de lei? 

TO - O decreto, os decretos-leis. Agora, quando o Congresso começou a funcionar, 

começaram a ser apresentados os projetos de iniciativa dos congressistas, e aí é que se 

manteve então essa nossa obrigação de estar acompanhando o que acontecia no 

Congresso, e colaborando tanto quanto, quanto se permite. Eu dei muitos pareceres aí, 

sobre pareceres, sobre projetos de lei nessa comissão, que você se referiu aí, que era do 

IAPI. 

MC - É, tem a comissão ligada a projetos do IAPI, que interessassem ao IAPI. O senhor 

também tem, o senhor faz parte da sub-comissão do seguro social que estava ligada à 

comissão do bem-estar social de [19]52… Essa comissão é interessante porque ela foi 

criada no segundo governo Vargas, e participava… 

TO - Era a Alzira Vargas que era presidente dessa comissão. A presidente de honra, 

presidente nominal. Que eu me lembre ela compareceu uma vez à comissão, e foi muito 

festejada por todo mundo e tal, mas ela não participou propriamente dos trabalhos. 

Geraldo Faria Baptista é que era a figura de proa lá na comissão, na parte, na parte técnica, 

de elaboração da lei. 
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MC - Parece que o Josué de Castro também fazia parte dessa comissão? 

TO - Josué de Castro? 

MC - Josué de Castro, aquele geógrafo que… 

TO - Josué de Castro? 

MC - Não? 

TO - Não, não me lembro dele não. 

MC - O senhor não se lembra dele não? Sei… Agora, quais eram os objetivos dessa 

comissão, o senhor se lembra? 

TO - Era elaborar a Lei Orgânica. 

MC - Era uma das… 

TO - Era uma das elaboradoras da Lei Orgânica. E essa comissão tinha uma influencia 

muito grande. Porque grande parte da relação da Lei Orgânica é fruto dessa comissão 

presidida, a sub-comissão era presidida pelo Geraldo Faria Baptista. 

MC - É interessante porque, quer dizer, tem o projeto do Aluízio Alves de [19]47, e 

começa a aparecer outras versões desse mesmo projeto. Essas versões, já que o senhor 

participou dessa comissão de [19]52, quer dizer, elas ampliavam, elas restringiam aquele 

projeto inicial, ou reformulavam? 

TO - Não, não chegava a ser nada assim de extraordinário não. Era mais uma vontade 

assim de participação, digamos, de determinadas pessoas, que queriam ter influência na 

legislação. Do governo principalmente. O governo não podia ser indiferente, estar se 

elaborando uma Lei Orgânica e o governo não participar. Então criava essas comissões e 

tal, para examinar a lei e mandar um segundo projeto, um terceiro projeto. 

MC - Sei. Bem, é nesse período também, a partir de [19]45 o senhor faz parte de duas 

comissões ligadas, dentro do IAPI, ligadas à assistência médica… 
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MC - Nesse mesmo período, dentro do IAPI, o senhor participa de duas comissões ligadas 

à assistência médica. Uma em [19]45, que o senhor é designado membro da comissão 

presidida pelo presidente do IAPI para estudar a prestação de assistência médica aos 

associados em gozo de benefício, e em [19]47 também aí já na comissão que o senhor vai 
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tratar da questão dos serviços de assistência médica dentro do IAPI. O senhor poderia 

falar um pouco assim sobre esse trabalho nas duas comissões? 

TO - Olha, eu acho que eu já falei, viu. Tenho a impressão de que eu já falei, porque a 

primeira comissão foi criada pelo Plínio Cantanhede, que o IAPI não dava assistência 

médica. A lei previa que a assistência médica seria concedida, poderia vir a ser concedida 

dependendo ou não de contribuição suplementar. E como nós comentamos aqui, os 

médicos faziam muita pressão, principalmente os médicos do próprio IAPI, para que se 

estendesse a assistência médica, porque eles faziam perícias, eram médicos peritos, para 

efeito de concessão de benefício por incapacidade, auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez, pensão por invalidez. E argumentavam, exemplificando que a assistência 

médica não iria custar nada ao Instituto, porque se atendesse precocemente ao doente, 

havia uma redução no tempo da doença, e portando uma redução no tempo da 

aposentadoria, no tempo de concessão do auxílio doença e com isso, custeasse isso a 

assistência médica. Essa tecla foi tão batida que o Plínio se impressionou e criou uma 

comissão para estudar isso, se era possível conceder assistência médica restrita ao pessoal 

em gozo de auxílio doença e de aposentadoria por invalidez, sem necessidade de 

contribuição. Mas isto era um estudo de ordem econômica, e a comissão era 

predominantemente de médicos que não queriam saber de economia de jeito nenhum. 

Eles queriam era botar a assistência médica na rua, continuando com aquele argumento: 

“Olha, você vê, se chega aí um herniado. Um herniado fica a vida inteira aposentado, 

porque ele é um trabalhador braçal, mas se você meter o bisturi nele, em três tempos ele 

está na rua aí, numa semana, em vez de ficar cinco anos…” Acontece o seguinte, que o 

número de herniados é reduzidíssimo, não tem importância nenhuma em matéria de causa 

de incapacidade. As grandes causas de incapacidade eram tuberculose, ou doenças, 

naquele tempo era tuberculose e as doenças cardíacas, que não tem essa solução pronta. 

E pelo contrário até, a assistência médica prolonga a vida, de modo que prolonga o tempo 

de aposentadoria, se fizer a comparação efetiva, com números, vai se verificar que não 

há, de maneira nenhuma há uma redução no custo dos benefícios. De maneira que a 

assistência médica tem que ser concebida como uma necessidade social, e buscar recursos 

para ela, e não querer inventar processos de concessão, de processos que isentassem de 

contribuição. Isso é fantasia. Mas acabou a comissão, não deu em nada. Não saiu coisa 

nenhuma… Aí houve outra, e houve outras comissões, e eu já comentei também, que não 

sei por que me metiam em tudo que era comissão de assistência médica, eu não tinha nada 

que ver com assistência médica. Até que afinal, o Beltrão é que foi chamado pelo Alim 

Pedro, inclusive por sugestão nossa, nós sugerimos que ele era a pessoa, se era para botar 

a assistência médica na rua era o Beltrão. 

MC - Por quê? 

TO - Porque ele tem uma grande capacidade gerencial, é um administrador mesmo. Quer 

dizer, não se valoriza o administrado, pensam que administrar venha a ser por intuição. 

Não é não, a pessoa precisa ter capacidade mesmo para aquilo. E de fato ele botou na rua 

a assistência médica, como um processo inteiramente diferente de tudo que se vinha 

pensando até então, embora restrito. Também ficou reduzida inicialmente, isso era, aliás, 

uma medida de prudência, porque o campo era imenso, da previdência dos industriários. 

O único comparável era o comerciário que também era uma massa gigantesca,  mas os 

industriários eram muito mais. De maneira que ele lançou esse projeto de vamos 

aproveitar os recursos existentes no país. Que é que existe? Hospitais, médicos... Vamos 

usar os recursos existentes. Não vamos inventar de construir hospital, de construir 
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ambulatório, porque isso levaria 50 anos para conceder assistência médica. Então fez, foi 

com essa idéia central, aproveitamento dos recursos existentes nas comunidades. O que, 

aliás, estava de acordo com o que preconizava a Lei Orgânica, porque a Lei Orgânica 

dizia, a Lei Orgânica, a própria Lei do IAPI dizia que a assistência médica seria dada de 

acordo com esses recursos existentes em cada localidade. Então a lei não previa que se 

criassem os recursos ali, por exemplo, nesse depoimento que eu fiz no Congresso, um dos 

deputados me interpelou e disse assim: “Quais são os recursos que o INPS criou na Ilha 

de Marajó?” Eu disse: “Nenhum… Mas não é o INPS que não criou recursos na Ilha de 

Marajó, é o Brasil, deputado. O Brasil é que não fez nada na Ilha de Marajó.”  Não pense 

que o INPS sozinho é que pode inventar aquilo que não foi inventado até agora. Na época 

o Brasil tinha 4.000 hospitais. Ora, 4.000 hospitais o Brasil levou 400 anos para construir. 

Não é agora porque foi criado o INPS que vai sair um hospital em cada município do país. 

Então essa idéia foi fundamental. É claro que ela teve depois conseqüências 

imprevisíveis, más, mas foi a maneira de botar a assistência na rua. 

MC - É interessante que o senhor coloca que em [19]45, a primeira comissão para ver a 

questão da assistência médica, ela era restrita àqueles que estavam gozando de benefícios, 

agora, a partir da… 

TO - Era muito ruim isso, viu. Era um sistema ruim, porque só entrava em gozo de 

benefício, o segurando com doença que o incapacitasse por mais de quinze dias. A 

princípio, aliás, era 30 dias, mais de 30 dias. Então aqueles que receberiam a assistência 

médica do INPS já estavam num estado avançado de doença, muito mais difícil de tratar. 

Era preciso que a assistência fosse mais precoce, para que ela tivesse, fosse mais efetiva. 

Mas era uma maneira de restringir a massa, quer dizer, ao mesmo tempo que se estendia 

a todo o país e a toda a massa, era aquela massa muito necessitada de assistência. Mas eu 

interrompi, você ia fazer uma pergunta? 

MC - Não, era de que… Tudo bem. 

TO - Isso logo teve que ser abandonado. Mas só foi abandonado mesmo depois já foi com 

o Corrêa Sobrinho na presidência do IAPI. 

MC - Não, porque o IAPI em [19]49 ou [19]50 criou o primeiro ambulatório. Parece que 

foi na própria gestão, quer dizer, do Beltrão, ou pelo menos, não na gestão do Beltrão, 

mas… Não, foi na gestão do Alim Pedro, mas que delegou ao Hélio Beltrão a… 

TO - O Beltrão é que era chefe do serviço. Foi criado um serviço de assistência médica. 

Não me lembro bem o nome como era, e o Beltrão é que era o chefe desse serviço. 

MC - O senhor está colocando que ele era um grande administrador, mas não houve assim 

uma mudança de filosofia dentro do próprio instituto em relação a considerar a assistência 

médica de um modo diferente do que era tratada antes? Porque antes era, como o senhor 

disse, em gozo de benefícios, depois começa de certa maneira a ampliar pelo menos a 

parte de assistência médica com os ambulatórios? 

TO - Não, é já começou e aí começaram a fazer pequenos ambulatórios, porque se achava 

que embora você utilizasse o hospital da comunidade, ou hospital particular mesmo, o 

encaminhamento para o hospital era importante que fosse feito pelo próprio Instituto, de 

maneira que dificultasse, digamos, a mancomunação do médico assistente com o hospital. 
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MC - Isso é, as internações desnecessárias, seria isso? 

TO - As internações desnecessárias. Então se foram criando pequenos ambulatórios em 

toda parte, nas vilas operárias, mas sem grandes pretensões de equipamento. Foi mais um, 

baseado mais no médico mesmo, do que no equipamento médico. Até que mais tarde, aí 

já foi aí com o Corrêa Sobrinho mesmo, que ele resolveu abrir as portas mesmo: “Nós 

vamos fazer assistência médica completa, não só para o segurado em gozo de benefícios, 

como ao segurado ativo e ao dependente do segurado”. 

MC - Mas isso já foi na década de [19]60, não? 

TO - É, aí já foi bem mais adiante. 

MC - Agora, o senhor acredita que de certa maneira as discussões sobre a Previdência 

Social, a questão da seguridade influenciou de certa maneira esse tipo de abordagem da 

assistência médica, porque nesse período o senhor mesmo já faz uma viagem para um 

Congresso da Associação Internacional de Seguridade Social, como é que...?  

TO - Bom, esse assunto é debatido no mundo inteiro. A literatura é muito grande, e o 

difícil é que a assistência médica precisa levar muito em conta, mais do que qualquer 

outra atividade, as condições socioeconômicas do país. Não se pode inventar uma 

assistência médica, importar uma assistência médica, é isso que eu queria dizer. Você 

pode importar, quer dizer, o que é que a França faz? Então vamos copiar a França. Porque 

são situações completamente diferentes. Mas aquelas correntes sempre existiram, e 

continuam a se debater aqui, a influência americana que é muito grande, que é essa 

medicina liberal, a que o Beltrão emprestou um grande apoio, ao fazer esse sistema de 

aproveitamento dos recursos existentes, hospitais privados ou particulares. 

MC - Convênios? 

TO - Com os convênios com os hospitais e com os médicos. E com ambulatórios, com 

todos os recursos existentes na comunidade, dar o melhor aproveitamento a estes 

recursos. Isso é importante, por exemplo, um ponto que muita gente não percebeu, é que 

antes da Previdência Social só havia duas opções. Ou o cidadão era tratado como 

indigente, ia para as Santas Casas de Misericórdia, ou ele tinha recursos e era tratado nos 

hospitais particulares. Então, quando, principalmente o Beltrão resolveu fazer, vamos 

fazer convênio com os hospitais particulares, estava se melhorando o grau de atendimento 

do segurado, porque ele só tinha essa opção: ou indigente ou fica sem assistência, porque 

não tinha recursos para pagar. Então o que existe de melhor? É o hospital particular. Então 

vamos dar ao segurado da Previdência aquilo que existe de melhor, que é o hospital 

particular. Agora, houve abusos. Isso em qualquer sistema provoca abusos, e provoca… 

Uns mais e outros menos. A outra tendência era justamente a tendência inglesa, que é 

fazer todo sistema do Estado. Os médicos serem todos empregados do Estado, os hospitais 

serem todos do Estado, ao contrário da… Mas isso é um debate infindável. Eu participei 

aí de dezenas de mesas redondas, de conferências em que se debate esse assunto de 

maneira… 

GH - Agora, independente de um lado ser a tradição norte-americana da medicina liberal, 

o outro, vamos dizer, uma influência inglesa da medicina estatizada. Esse período que a 

estatização é a partir de [19]48, na Inglaterra, mais ou menos, com o Plano Beveridge. 
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Esse período da década de [19]50, de certa forma, não havia um certo consenso 

independente dos caminhos que poderiam se tomar, ou para o lado americano ou inglês, 

de assistência médica de alguma forma  ser importante? 

TO - Bom, todo mundo falava e aspirava a fazer a assistência médica, porque o custo da 

medicina se tornou proibitivo, na própria evolução da medicina fez esse crescimento 

fabuloso do custo, tornando inacessível, quase inacessível ao indivíduo arcar com as 

despesas de hospitalização, então essa aspiração era uma aspiração geral do povo em 

geral, todo mundo querendo uma assistência médica que facilitasse ao acesso. Então uma 

maneira de facilitar era justamente você pagar em prestações, o que veio depois a se 

generalizar aí com esse mundo aí de hoje, de empresas que existem de Golden Cross e 

Blue Cross e Amil, e o que é que elas proporcionam? Proporcionam que você pague em 

prestações, você paga durante…, enquanto está ativo, enquanto está saudável, para na 

ocorrência do sinistro você ser atendido, porque se deixar para pagar na hora do sinistro, 

a pessoa está impossibilitada. Então esta aspiração, o seguro social vinha proporcionar 

justamente isso, essa facilidade de você dar aquela pequena contribuição à vida toda e 

com o auxílio de empregado e empregador e do governo, poder facilitar os recursos para 

se fazer a assistência médica. Embora a técnica, digamos assim, de seguro não seja tão 

segura quanto no caso dos benefícios em dinheiro, que é muito mais difícil de prever a 

duração das doenças de pequeno grau, não há mesmo tabelas de morbidade com 

segurança, que dê para fazer um… Hoje já existe bastante coisa, mas no princípio não 

havia nada. Aliás, os cálculos atuariais da nossa previdência foram baseados em 

experiências estrangeiras, porque nós não tínhamos experiência nenhuma disso. Nem de 

mortalidade nem muito menos de morbidade, de invalidez, quando começou a 

Previdência Social, porque as primeiras experiências foram assim umas experiências sem 

muito fundamento técnico. O número de Caixas de Aposentadoria que quebrou aí foi um 

colosso, porque não havia estudo nenhum, era um negócio de palpite: eu acho que 2% do 

salário dá, e no “achômetro”… Para assistência médica isso era muito difícil, essa 

previsão. Aliás, não... A assistência médica não tem limite, não tem nada que ver com o 

salário do cidadão, não é como no caso da aposentadoria que é uma proporção do salário. 

Agora, na hora que o sujeito fica doente isso não tem proporção nenhuma com o salário. 

Você pode precisar de uma assistência que seja 100 vezes superior ao salário que está 

recebendo. Ou muito menor, dependendo do… Agora, a associação médica brasileira 

sempre lutou muito pela medicina liberal, de maneira que tudo que se fazia aqui que 

cheirava a socialização, tinha logo a oposição da… 

MC - Isso o senhor está falando mais depois da unificação, quando esses… Antes mesmo, 

antes? 

TO - Sempre elas tiveram essa tendência. Não tinha importância. A princípio a associação 

médica não dava importância, porque a previdência não tinha importância nenhuma, quer 

dizer, o número de atendimentos feitos pela Previdência era reduzidíssimo. Quando os 

Institutos saíram, como as Caixas saíram, pelo esquema, vamos dizer, estatizado era de 

contratar médicos, construir ambulatórios, isso não tinha expressão nenhuma, quer dizer, 

os grupos eram muito reduzidos, daqueles que eram atendidos. Então, mas quando se 

generalizou, quer dizer, quando pegou as grandes massas, o IAPC, o IAPI, começaram a 

atender generalizadamente usando os recursos da comunidade, contratando os hospitais, 

os médicos, mudou inteiramente o panorama. Aí a associação médica tomou uma atitude 

muito mais ativa, porque alterou completamente. Alterou a ponto de você hoje não ter 

médico nenhum que não tem uma ligação com o sistema de Previdência. 
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MC - Agora, nesse período aí dos anos [19]40, da segunda metade dos anos [19]40… 

TO - Eu nunca sei bem essa referência… 

MC - Sim, mas eu vou tentando pontuar algumas coisas. Não, porque o senhor nesse 

período, quer dizer, vamos ver algumas coisas. O senhor nesse período faz uma viagem 

para essa, internacional, o senhor entra em contato com esses, quer dizer, com… 

TO - Mas aí foi muito mais tarde… 

MC - Não, não foi não… Em [19]50. 

TO - Eu viajei… 

MC - Foi presidente do IAPI na comissão de técnicos reunida pela Associação 

Internacional de Seguridade Social na Dinamarca, para o estudo dos problemas 

técnicos… 

TO - Ah, mas era técnica de administração… 

MC - É. 

TO - Não tinha nada com assistência médica… 

MC - Sim, mas o que significava naquele momento falar em seguridade social? Porque 

na Europa, principalmente na Europa, que na América foi só com Roosevelt que começou 

a seguridade social. Na Europa era muito antiga a tradição, de maneira que nesse 

congresso visava-se especificamente a administração, como gerir a Previdência Social, 

como é que era gerida. Então, era centralizada? Era descentralizada? Como lá a França, 

inteiramente descentralizada. Eram institutos virados para os segurados de uma 

determinada categoria, ou era como na Itália, voltada por exemplo, para uma doença 

específica, tuberculose… Nós vamos tratar da tuberculose, então tem o Instituto da 

Tuberculose. Quer dizer, esses problemas de gerência é que foram abordados nessa 

conferência. Aí, eu era apenas assessor lá do Departamento de Benefícios e fui 

representando a administração, porque o Alim Pedro resolveu que eu é que devia ir… 

GH - Era muito comum viajar para fora? 

TO - Não, não era comum não. 

GH - Não? 

TO - Não era comum não. Essa associação, é muito interessante que é uma associação 

internacional, e ela se reúne periodicamente em diferentes países associados. De maneira 

que é uma maneira de a gente manter contato com o que se está fazendo nas outras 

organizações. Mas era muito difícil serem designadas pessoas para ir, porque nós 

contribuíamos, quer dizer, o IAPI contribuía para a associação. Mas lá no IAPI, por 

exemplo, eu acho que foram umas cinco pessoas em todo o tempo de existência do… 



 

110 

 

MC - Que viajaram? 

TO - É, que viajaram. O Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, esse foi freqüentemente. 

O Armando de Oliveira Assis, que era o meu chefe, também freqüentemente ele viajou 

representando o Brasil, porque nós representávamos o Brasil. E eu fui uma vez também 

à associação. Foram pouquíssimos. Eu tive ocasião de mandar depois como presidente, 

aí mandei um número maior, mas também não chegou a dez não, e eu… O IAPI tem 

150.000 funcionários, mandei dez funcionários, viajando assim... É muito útil, ouviu? 

MC - O senhor acha mesmo? 

TO - Porque refresca muito a cabeça das pessoas, você vê coisas completamente 

diferentes… Eu tive ocasião de participar em outros, em outros seminários, um deles na 

América do Norte, em que tinham representantes do Vietnã, da Nova Zelândia, Israel, 

representantes da África, Moçambique, então tem-se uma oportunidade de trocar 

informações e muito boas. 
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GH - Pode continuar… 

TO - Eu mesmo tive ocasião de dizer lá para o pessoal do Vietnã: “Você não tem nada 

que estar pensando em Previdência Social não, Previdência Social é uma etapa 

avançada…” 

MC - Isso já com a mudança do Vietnã para o lado socialista? O Vietnã mesmo, o Vietnã? 

TO - Não, o Vietnã mesmo é… 

MC - Então foi recentemente que o senhor teve lá? 

TO - Não, foi em [19]68, acho… 

MC - Mas então ainda havia a divisão, Vietnã do Norte e Vietnã do… 

TO - Já estava dividido, estava em guerra. 

MC - Deve ter sido o pessoal do Vietnã do Sul, não? Que o senhor teve contato? Ou não? 

TO - Era Vietnã do Sul…, era… 

MC - Aí o senhor falou para… Que o representante? 

TO - Eram dois até, representantes… Mas eles estava querendo fazer, construir um 

sistema de Previdência Social. E lá não tem nada que fazer Previdência Social, porque 
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Previdência Social exige certas condições de desenvolvimento. Por exemplo, é preciso 

ter indústria. Precisa ter comércio intenso e concentrado, quando é um país agrícola, e era 

profundamente agrícola, e com necessidades básicas muito mais prementes. Você tem 

que fazer, começar pela assistência, e não previdência. Previdência começou com os 

grandes países, altamente industrializados, Alemanha, Inglaterra… Nos Estados Unidos 

mesmo só em [19]33 eles começaram. Mas isso eu estou exemplificando só para mostrar 

que é interessante essa troca de idéias. Sobretudo se houver a preocupação dos 

participantes divulgarem aquilo... 

GH - Sobre exatamente esse problema da divulgação dos participantes é que eu estou me 

lembrando da leitura aqui, um pouco da revista Industriários, que o IAPI publica depois 

de [19]48, então toda revista tinha uma seção dedicada à associação internacional, sobre 

o que está acontecendo noutros países. Era uma preocupação do IAPI divulgar?  

TO - É isso, o Assis principalmente, que fazia, porque ele era o constante representante 

do... 

MC - Era o embaixador do IAPI? 

TO - Era o embaixador do IAPI, então ele mantinha uma correspondência muito ativa 

com a associação internacional, e a associação pública tem muita publicação, então ele se 

incumbia de fazer essa divulgação, na revista, daquelas notícias que se recebia de toda 

parte do mundo, o que se está fazendo na Mongólia. 

MC - Mas, além disso, quer dizer, o senhor está colocando a participação do doutor 

Armando de Oliveira Assis, mas não havia assim uma preocupação mesmo de alguns 

técnicos do IAPI no sentido de participar desse debate, dessas discussões sobre seguro, 

seguridade? O senhor não se lembra assim? Essa própria preocupação da Industriários de 

divulgar? 

TO - É, houve algumas tentativas, ouviu, de associação de servidores assim para estudos 

técnicos de Previdência. Eu mesmo cheguei a ser presidente aí de uma dessas associações 

de servidores. Mas era muito difícil, quer dizer, o pessoal assim, para se dedicar além do 

trabalho, para descansar do trabalho o sujeito trabalhar no fim era esse o resultado, era 

pouco, como é que se diz, ativas, essas associações. Agora mesmo existe uma associação 

aí de Previdência Social, Celso Barroso Leite é que é o… Mas é ele, quer dizer, a 

associação é ele… Nessa que eu presidi também, não me lembro mais o nome, também 

era uma associação assim, dos servidores para estudos técnicos da Previdência Social. O 

Lyra Madeira fazia parte, como funcionário, quer dizer, independente da administração. 

Mas não vingou, não vingou. 

GH - Mas ao mesmo tempo que o senhor está falando que não vingou, você tem a própria 

revista Industriários, que publica 100 número da revista, durante quase 15 anos… 

TO - Não, eu estava me referindo à associações… 

GH - É, mas assim, em termo de publicação, existe um esforço de publicação muito 

grande. 
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TO - Muito grande, realmente. Agora, houve outras tentativas de revistas também que 

não frutificaram, revistas dedicadas à Previdência Social. Particulares, que quiseram 

fazer, fizeram um ou dois números e não vingaram. 

GH - Por que não vinga, por que? 

TO - Não sei o que é que há… Porque é uma coisa meio esquisita, que eu acho aqui no 

Brasil, viu, é que a Previdência é assim uma desconhecida, continua desconhecida. 

Quando a gente chega na Europa, todo mundo se interessa por aquilo, por Previdência. 

Os partidos políticos usam a Previdência intensamente, quer dizer, fazendo propaganda 

do que eles vão mudar, pretendem mudar, dar mais um dia de benefício à viúva de não 

sei quem e tal, aquilo faz parte da política geral. Aqui ninguém fala em Previdência. Nem 

no Congresso se vê um deputado falando em Previdência, na propaganda eleitoral, 

ninguém fala em Previdência Social. Vocês já ouviram falar? 

MC - É… 

TO - Falam em assistência médica. Alguns falam, mas assim sem programas, sem 

proposta nenhuma. Ninguém tem uma proposta, você chega na Itália, na França, em 

Portugal. Em toda parte isso é intensamente… Todo mundo se interessa, participa. Os 

políticos falam toda hora na Previdência, Seguridade Social, que eles chamam de 

seguridade porque tem uma extensão muito grande, os abonos familiares… Aqui não há, 

de modo que não pega. Aliás, associação é uma coisa difícil no Brasil. As associações 

não pegam. Você pega qualquer associação e sempre é um grupinho. Por maior que seja, 

por maior que seja o número de associados, é sempre um grupinho que domina aquilo, e 

que está sempre presente, participando, mas não… Nenhuma é genérica, é generalizada. 

Não sei se isso é do nosso feitio, mas é um traço da nossa cultura talvez. A gente não… 

MC - Mas por outro lado o que explica o sucesso da revista Industriários? 

TO - Bom, é porque o assunto interessa a grandes massas? 

MC - Sim, mas interessa às grandes massas e ao mesmo tempo desconhecido das grandes 

massas? 

TO - Desconhecido. Não, eu digo o seguinte, não… Eu falei mal até, as grandes massas, 

porque a Industriários não chegou às grandes massas. 

MC - É uma revista de elite. 

TO - É de elite, uma revista de elite. 

MC - Em todos os sentidos. 

TO - É. 

MC - A confecção… 

TO - E o sucesso é porque a distribuição era gratuita. E é mesmo, que se fosse para 

comprar não comprava não. 
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MC - Sim, mas tem um corpo de técnicos que estão constantemente preocupados em 

escrever para a Industriários. O senhor mesmo, quando deu o currículo do senhor, 

mostrou lá a listagem dos artigos que o senhor escreveu na Industriários, quer dizer, claro 

que é um currículo geral, mas é uma coisa importante. Não sei o que o senhor acha. O 

senhor acha importante escrever pela Industriários? 

TO - Não, eu achava porque eu vivia naquele meio, quer dizer, os meus colegas, meus 

amigos, minhas relações, é tudo dentro do sistema previdenciário, e a minha vida 

profissional dependia de eu ser conhecido, de eu ser… E trocar informações com os 

colegas. Isso interessa, mas a um grupo restrito, relativamente restrito. Agora, como a 

revista era gratuita, e a Previdência é muito grande, quer dizer, hoje a Previdência deve 

ter perto de 250.000 funcionários. Duzentas e cinqüenta mil pessoas voltadas para uma 

atividade é uma atividade muito grande. De maneira que se tirar aí 1% dessas pessoas que 

se interessa por ler a revista, já é uma tiragem enorme da revista. Eu fiz um relatório 

síntese, do primeiro ano de atividade do INPS, uma síntese do relatório geral, não sei se 

vocês conhecem? 

MC - Não. O senhor poderia… 

TO - Mas esse relatório, eu tirei 5.000 exemplares, desapareceu num mês. No mês 

seguinte precisei publicar outra vez, mais 5.000 exemplares. Foram 10.000 exemplares. 

Quer dizer, é uma tiragem assim. E aquilo só foi distribuído para a Previdência, para a 

Câmara dos Deputados, para o Senado. Você vê, quer dizer, existe muita gente interessada 

no assunto. Eu fiquei espantando quando vi acabar aquilo, e gente procurando e lutando 

para encontrar. Mas o que não há é assim essa unidade de pensamento. Agora por 

exemplo, acabou a revista, não tem revista nenhuma da Previdência. Tem? 

MC - Não tem não. 

TO - Quer dizer, o governo resolveu fazer economia, fez uma economia de palito, e 

acabou com a revista que o Ministério da Previdência tinha feito. E uma boa revista 

também, com contribuição técnica, era o único veículo técnico da Previdência, que 

existia. Acabaram. Você cata nas livrarias não acha nada sobre a… 

MC - O senhor colocou há pouco que do modelo americano de assistência médica, do 

modelo inglês, esses modelos eram discutidos pelo IAPI, havia assim uma… Esse 

conhecimento vem depois da unificação, quando o senhor tem que tratar com uma 

assistência médica que se torna gigantesca ou o senhor antes já tinha esse conhecimento, 

já participava de certa maneira do debate? 

TO - Não, conhecimento a gente tinha porque tinha debates, troca de informações, leitura 

de literatura estrangeira. A gente conhecia alguma coisa. Agora, evidentemente só se 

tornou mais dinâmica assim essa vontade de conhecer depois que a Previdência tomou 

esse vulto que tomou, praticamente assistindo a toda a população do país. 

GH - Tem uma outra questão sobre o interesse, sobre a Previdência Social, o senhor falou 

muito sobre partidos. E os sindicatos, não tinham interesse na questão de Previdência 

Social naquele momento? 
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TO - Tinham interesse viu, mas relativamente pequeno. Isso evidentemente é uma visão 

minha que pode ser inteiramente distorcida, mas nos contatos que eu tive com os 

sindicatos, eu senti que houve uma evolução muito grande, viu? A princípio a indiferença 

era muito grande. Ultimamente não, ultimamente você conversa com um líder sindical aí, 

eles sabem o que estão falando, eles sabem perfeitamente o que reivindicam, o que 

desejam e… Agora, a atitude é sempre aquela, querer mais e contribuir menos. É natural. 

GH - E havia muita discussão com os sindicatos, sobre esta questão? 

TO - Olha, os sindicatos eles participavam da administração. A princípio existiam até os 

conselhos de administração, que administravam a Previdência. Depois os institutos 

tinham as Juntas de Julgamento e revisão em todos os estados, com representantes dos 

empregados e dos empregadores, de maneira que era uma maneira de manter contatos 

sempre com as classes assalariadas. Agora, assim uma participação mais ativa mesmo dos 

sindicatos não existia não. Era mais formal do que ativa. Você hoje inclusive, você não 

vê sindicato com programa de Previdência. Algum sindicato apresenta um programa de 

melhoria da Previdência Social? Não. Não tem nada. 

MC - Tem um ou outro. É verdade… 

TO - É uma coisa esporádica, não é uma coisa constante, não é uma preocupação 

constante. 

MC - Tem, o Sindicato dos Bancários até hoje tem um grupo de aposentados, que até hoje 

são bem conscientes assim da Previdência... 

TO - É, digamos assim, até de patriotismo bancário… Quer dizer, é um sentimento, ouviu, 

não é racional, não é racional. É claro que reduziu o conforto do bancário. A unificação 

reduziu o conforto dos bancários, mas em benefício geral. Todo mundo fala em 

democracia, e a democracia é a igualdade também. Agora, você quer ter privilégios, os 

bancários privilegiados em tudo, não dá certo. É natural que eles puxem brasa para sua 

sardinha. Cada um tem que puxar lá para a sua sardinha, mas é muito gostoso você chegar 

num ambulatório e estarem os médicos à sua disposição, mas isto está custando a todo 

mundo. O custo é pago por todos. Não é só o bancário que sustenta os benefícios e o 

serviço da… 

MC - Doutor Torres de Oliveira, o senhor nesse período também dos anos [19]50, o 

senhor tem alguns trabalhos junto ao DNPS*. O senhor é convocado pelos representantes 

do IAPI na comissão constituída pelo diretor do Departamento Nacional de Previdência 

Social para examinar propostas de alteração dos quadros dos IAPIs. O senhor se lembra 

desse trabalho que o senhor fez?  

TO - Olha, nós fizemos, viu, tentativas de fazer, de vez em quando um diretor do DNPS 

tinha idéias... Porque a função do DNPS seria essa, coordenar os Institutos de Previdência. 

Então se fez essa tentativa de fazer quadros de pessoal, uniformes para os institutos. Quer 

dizer, essa tendência sempre de uniformização… 

                                                           
* DNPS: Departamento Nacional de Previdência Social. 
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MC - De uniformizar… Mas… 

TO - Mas não deu certo não. Isso começa daqui a pouco mudou lá o chefe, muda tudo e 

acaba. A administração é muito inconstante… Agora não sei como é que o país vai 

funcionar com isso... Está fora, em off. Funcionar com o parlamentarismo não, porque… 

GH - Na hora que mudar o primeiro-ministro. 

TO - Muda todo mundo. Não é possível, quando você chega na Inglaterra, muda o 

primeiro-ministro muda 100 funcionários, no máximo 100! Aqui muda tudo… Muda até 

o chefinho da seção lá no interior do Piauí até aqui embaixo. Então as iniciativas param 

pelo meio. Agora, no DNPS, no Ministério mesmo, eu colaborei assim em várias 

comissões específicas. Uma foi para estender a previdência aos domésticos. 

MC - Aos empregados domésticos. 

TO - Aos empregados domésticos… Eu fiz um trabalho sobre isto, na presidência do 

Geraldo Faria Baptista. 

MC - Foi uma comissão presidida pelo Geraldo Baptista? 

TO - Geraldo Faria Baptista, que era do Ministério. 

MC - Do Ministério do Trabalho? 

TO - Ministério do Trabalho. 

MC - É, mais especificamente… 

TO - Mas também caiu no ouvido, quer dizer… 

MC - Porque, quer dizer, só na década de [19]70 que as empregadas domésticas 

começaram a… 

TO - Então. Isso até eu encontrei o Geraldo e disse: “Ô Geraldo, nós fomos muito pernas 

de pau aí, não conseguimos fazer o negócio… pras domésticas, chegou o Barata aí, deu 

essa saída, uma saída esplêndida, foi o único jeito…” Não nos ocorreu. Nós… Bom, a 

empregada doméstica tem uma porção de peculiaridades, não tem nada que se assemelhe 

a empregado de fábrica, empregado do comércio. Em primeiro lugar, o empregador é um 

particular, É um servil, não é uma empresa que você possa multar, possa ir lá fiscalizar a 

casa do cidadão, mas a saída foi muito boa. Foi o Barata que deu essa saída aí de… 

Embora seja muito mais facultativo do que obrigatório, porque quem contribui mesmo é 

facultativamente, quer dizer, grande parte das empregadas domésticas não tem nada. E 

não tem jeito, porque não tem fiscalização. 

MC - Essa lei do Barata foi… 

TO - A lei é isso, quer dizer, paga o salário mínimo. É obrigatório. Mas cadê a 

fiscalização? Não tem fiscalização. Então paga quem quiser. 
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MC - E na época em que o senhor fez o projeto, nessa comissão do Geraldo Baptista? 

TO - Não consegui porque eu não encontrava jeito de fazer isso. Eu dei um parecer, saiu 

até publicado numa revista de economia lá de São Paulo. Eu não via como fazer. 

MC - Não via como… Então por causa da fiscalização? 

TO - Por causa da fiscalização. Eu disse: Ou é facultativo, e o regime facultativo é um 

regime muito complicado, porque aí depende de condições de idade, de vida e… Ou se 

torna obrigatória. É impossível tornar obrigatória porque não se pode tratar uma família 

como se trata uma fábrica. Vai entrar o fiscal lá? Quantas pessoas trabalham aí? Quanto 

é que você ganha? Não pode. 

MC - É complicado. 

TO - Mas ficou um regime eu acho bom. Eu acho que só 60% dos empregados domésticos 

contribuem. Mas de qualquer maneira são 60%, é um número grande. E vai se divulgando 

aos poucos, uns vão contando para os outros e tal, e afinal vai se espalhando, vai se 

chegando aonde se quer.  

MC - Agora, tem uma comissão que o senhor participa em [19]55, que é no sentido de 

criar um regimento único para as Caixas e os institutos? 

TO - É, nós tentamos fazer um regimento, com a participação de todos. Eu acho que o 

presidente da comissão é o Leon Roberstaen*. Leova Berstein. Ele era do Ministério do… 

MC - Trabalho? 

TO - Trabalho também. Fizemos o regimento. Agora, cai na gaveta. Quer dizer, o negócio 

engavetar aqui é uma beleza. Mas é aquele negócio, muda a administração: “Ah, esse 

negócio não tem interesse e tal, não vale a pena...” e fica lá o trabalho que suamos, 

brigamos muito, viu, porque era difícil de fazer um regimento único para institutos que 

não eram únicos, eram completamente diferentes. Mas conseguimos fazer com a 

colaboração de todos os institutos. Mas ficou lá pelo Ministério numa gaveta qualquer. 

MC - Quer dizer, é interessante que ao mesmo tempo que se está discutindo a Lei 

Orgânica no Congresso, há tentativas no Ministério do Trabalho no sentido de tentar 

adiantar o trabalho de uniformização? 

TO - Porque, veja bem: Qual era a função do DNPS, Departamento Nacional de 

Previdência Social? Se os institutos eram potências autárquicas ele tinha que tentar, tratar 

de maneira mais ou menos igual cada um… E se esforçavam por isso, inclusive servindo 

de instância de recurso do funcionalismo. Então dava orientação e tal, através desses 

recursos sobre a administração. Mas não foram poucas as comissões de que eu participei, 

trabalhei muito e os resultados ficaram na gaveta… 

                                                           
* Transcrição aproximada do nome. 
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MC - O senhor não atribui também isso… O senhor não atribui, quer dizer, o senhor 

não… 

TO - Por falta de continuidade… 

MC - Sim, mas também não teria a questão da resistência a essas mudanças? Quer dizer, 

uniformizar pode racionalizar, mas de certa maneira está tocando interesses, ou não? 

TO - Toca interesses. E às vezes justamente toca nos interesses de pessoas poderosas. 

Digamos que o presidente do IAPC não concorda com aquilo. Era um sujeito poderoso... 

MC - O senhor se lembra concretamente de situações que o senhor participou de 

comissões que procuravam racionalizar os serviços, a administração e houvesse 

resistência por parte de presidentes de institutos ou do corpo de funcionários, de técnicos? 

TO - Não, a resistência era uma resistência digamos, oculta. 

MC - Oculta? 

TO - É, não era ostensiva. 

MC - É engavetar? 

TO - É. Engavetar. Deixa estar, e quando chegar lá eu falo com fulano.  

MC - Sei. 

TO - E com o próprio ministro se engaveta. Deixa para lá... 

MC - Agora, no projeto do Baptista Ramos o senhor não teve nenhuma participação não? 

TO - Eu não estou me lembrando. 

MC - O projeto do Baptista Ramos foi o que depois foi aprovado como Lei Orgânica da 

Previdência Social. O senhor não se lembra? 

TO - Bom, eu estive lá nessa comissão do bem-estar. 

MC - Do bem-estar, mas depois, ainda houve outras versões… 

TO - Ele participou lá. 

MC - O Baptista Ramos participou? 

TO - Baptista Ramos… 

MC - Mas participou naquele momento… 
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TO - Foi lá, discutiu lá com o Geraldo, com o pessoal, sabe… Mas assim direto à Câmara 

não. 

MC - Foi o substitutivo Baptista Ramos, como se chamava na época. 

TO - É substitutivo. Foi com a colaboração do Ministério. Mas do Ministério, eu estava 

lá no IAPI não... 

MC - O senhor não… Agora, nesse período que o senhor é convocado para essas 

comissões, o senhor continua no Departamento de Benefícios do IAPI? 

TO - Departamento de Benefícios. Eu fui de dois departamentos de Benefícios e 

Departamento de Serviços Gerais também. Serviços Gerais abrangia pessoal, material, 

edifícios, edificações… 

MC - Sim. O senhor entrou no Departamento de Benefícios no início dos anos [19]40, 

não foi isso? 

TO - É, [19]41. Vê o que está escrito aí… 

MC - É, [19]41, [19]42… É… 

TO - Deve estar escrito aí no currículo. 

MC - Não está, está sem… Mas o senhor, eu sei que o senhor está em benefícios desde… 

TO - É, eu comecei em benefícios, fiquei mais tempo, foi justamente em benefícios… 

 

Fita 8 – Lado A 

 

MC - Será que dá para fazer uma comparação? O senhor se lembra desse período dos 

anos [19]40, na parte de benefícios e depois nos anos [19]50? O senhor sente assim uma 

mudança, mais dificuldades ou mais facilidades na gerência desse departamento? O 

senhor consegue fazer essa diferenciação? Se existe? 

TO - Bom, a gerência do IAPI* foi sempre muito dinâmica. Quer dizer, o pessoal era 

muito imaginativo e ativo. De maneira que é da água para o vinho a mudança do princípio 

de como é que se processavam os benefícios, e dos últimos anos da… É que nos últimos 

anos entraram os computadores a funcionar. 

MC - No IAPI já teve computador, quer dizer… 

TO - O IAPI começou com o sistema Hollerith. Isso desde a fundação. Era Hollerith. E 

depois fez uma coisa extraordinária, viu? Quando apareceram os computadores, o pessoal 

do IAPI, próprio do IAPI, se adaptou rapidamente aos computadores. Quer dizer, eles 

                                                           
* IAPI: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 
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aprenderam computação e dirigiram. De maneira que a direção da computação no IAPI 

foi os próprios funcionários do IAPI, não teve companhia de fora e tal, dirigindo o 

trabalho, fazendo os… Os programas foram feitos pelos próprios funcionários. Quer 

dizer, isso foi uma adaptação extraordinária, do hollerith para o eletrônico, do elétrico 

para o eletro-eletrônico... 

MC - Havia incentivo por parte da direção do Instituto? 

TO - Não, foi só pôr à disposição deles e dizer: “Olha, existe isso, vocês estão interessados 

nisso?” E eles começaram a se interessar e estudar e armar os programas de computação. 

Afinal criou-se a DATAPREV. A DATAPREV é um… Tudo de funcionários da 

Previdência… 

MC - Até que quem encabeçou, quem dirigiu a DATAPREV foi o… 

TO - Neves, José Neves. 

MC - É, José Neves. E ele para na… 

TO - Ele foi o implantador. Ele é que fez mesmo a DATAPREV. Mas, o Neves era 

benefício também? Nós éramos, sentávamos ao lado… 

GH - Mas como é que o senhor tem uma explicação para o que o senhor falou: “O pessoal 

era muito imaginativo...” Tinha alguma coisa de especial para ser tão imaginativo assim? 

TO - Não! O Neves é uma imaginação, viu, ele é um gênio. É um gênio de administração. 

Ele tem umas idéias fantásticas. Completamente revolucionárias. Agora, nasce assim, 

essa questão não tem explicação. Mas ele… Computador para ele é uma brincadeira que 

ele aprendeu sozinho. Aquilo não teve ninguém para ensinar não. Ele tem a visão especial 

dessas coisas. E a equipe lá era toda muito boa, de um nível muito bom. Ele selecionou 

pessoal lá mesmo da computação, dos serviços eletromecânicos, e o pessoal foi se 

adaptando e foi… Bom, hoje é completamente diferente o sistema, porque depois que 

entraram os computadores em funcionamento facilitou tremendamente tudo. 

MC - Agora, como eu estou perguntando se houve, se havia diferenciação,  uma diferença 

entre o período, início do Departamento de Benefícios, depois. O senhor está dizendo, 

pegou pela parte assim técnica, uma mudança técnica, e tem repercussões sociais 

importantes. Mas eu também estou pensando em termos do primeiro momento em que a 

Previdência era regida pelo regime de capitalização, e depois gradativamente o regime de 

capitalização foi mudando para o regime de repartição. Quer dizer, não é de uma hora 

para outra que… 

TO - É, isso foi lentamente. 

MC - Foi lentamente. E como é que em termos de benefícios essas situação ficava dentro 

do IAPI? O senhor sentiu assim um momento de alguma dificuldade para o Instituto ou… 

TO - Não. Não, porque… O regime de capitalização se caracteriza justamente pela quarta 

fonte de receita, essa começou a falhar. Mas a outra fonte foi crescendo. Quer dizer, no 

início o IAPI, a contribuição para o IAPI era 3%. Depois passou para 8. No tempo da Lei 
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Orgânica era 8%, o empregado e o empregador. Agora já mudou e tem 10%. Do 

empregador eu já nem sei exatamente hoje. 

GH - 10% também. 

TO - 10% do empregador e salários mais altos tem uma contribuição maior, depende da 

faixa de salário. De maneira que isto equilibrou os recursos. Nunca houve falta de 

dinheiro no IAPI, quer dizer, sempre se pagou em dia os benefícios. Sempre foram pagos 

em dia. Isso é um negócio até extraordinário e que não se leva em consideração. Não 

houve nunca atraso, de dizer: “Está em atraso as aposentadorias, como atrasava e atrasa 

ainda na Fazenda, onde há pensões de todos os estados. Atrasa no município, atrasa em 

toda parte. Nunca houve atraso na Previdência Social Geral, no Brasil inteiro. Quer dizer, 

depois da unificação, hein, porque às vezes os marítimos ficavam seis meses sem receber. 

MC - Seis meses? 

TO - É. E o IAPTEC* também várias vezes ficou sem receber assim, um, dois meses de 

aposentadorias. Mas os recursos passaram a ser suficientes. Agora, dependente 

extraordinariamente das condições econômicas do país. Então vocês devem ter ouvido aí 

que a Previdência está falida, está sem recursos e se pensa que é a administração. Eu vou 

falar mal aí do seu Waldir Pires, por exemplo. Disse que o instituto estava quebrado, e 

ele consertou. Mas isso é uma pouca-vergonha… Isso me revolta, porque é uma mentira 

deslavada. Em primeiro lugar, quando ele pegou o instituto já estava equilibrado, não 

estava mais, não existia o rombo que ele falou várias vezes. O maior descaramento, o 

rombo… Não tinha rombo nenhum! É só pegar o balanço do instituto e ver que não, não 

houve rombo nenhum. E depois o conserto que ele fez, ele não fez conserto nenhum, quer 

dizer, o país cresceu. Então agora, o que acontece é isso, se aumenta o desemprego é um 

perigo para Previdência. Mas não é a previdência que promove o emprego, isso são as 

condições econômicas do país que refletem imediatamente na Previdência. Então como 

houve uma recessão grande, quer dizer, perigou a Previdência no tempo do… 

MC - Do Figueiredo? 

TO - Figueiredo. Perigou, quer dizer, quando houve a recessão. Mas assim que melhorou 

a situação do país, em que os empregos começaram a ser maiores, em maior número, a 

situação voltou ao equilíbrio. Não houve o menor... Ação do presidente, do ministro da 

Previdência para isso, foi inteiramente alheio ao ministro. Aconteceu porque a situação 

econômica do país foi esta… Então eu fico revoltado de ver, porque inclusive fizeram um 

prédio aí e puseram o nome de Waldir Pires. Não fez nada pela Previdência… Nada! A 

não ser se fez, ele se fez… Mas eu… 

MC - O senhor estava dizendo que os benefícios sempre têm… 

TO - Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, é que agora, no regime de repartição, 

esse é que é o grande perigo… É que você não tem reserva. De maneira que se houver 

um desemprego muito intenso, caem as contribuições e desequilibra a Previdência. E não 

tem jeito de consertar não, porque não há reserva, mas não há reserva não é porque esses 

bobões andaram falando aí: “Agora nós vamos fazer uma reserva…” Fazer com que? 

                                                           
* IAPTEC: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas. 



 

121 

 

Quer dizer, não se faz reserva por gosto. Faz reserva quando pode. A Previdência não 

pode fazer reserva, porque ela gasta o que arrecada, então não tem jeito de fazer reserva. 

Não se faz por vontade do ministro que se faz reserva não. É o sistema. Agora, é um 

sistema perigoso. Agora por exemplo, se essa Constituição, se essa Constituição pegar 

como está, vai arcar a Previdência, a menos que se entenda que esses benefícios novos 

que a Previdência, que a Constituição prevê, fiquem dependendo de regulamentação 

especial, porque se aplicar em bruto a Constituição quebra a Previdência. Uma loucura, 

uma festa de vamos dar… Vamos dar… 

MC - O espírito do Vital apareceu outra vez? 

TO - É, outra vez... Mas o Vital falava isso mais de piada e tal, mas… 

MC - Quer dizer que o ISSB* era “vamos dar”? 

TO - Vamos dar mesmo, é querer, que precisa dar, ninguém precisa trabalhar. É como 

aquele funcionário lá do Ministério. Mas não era funcionário, ele era representante dos 

empregadores, Furquim Werneck. 

MC - Foi dos empresários... 

TO - É. Ele disse: “Daqui a pouco vamos ter o ventre aposentado...” O sujeito já nasce 

aposentado aqui no Brasil, porque 25 anos de serviço para aposentar… Ora, isto, faça-me 

o favor. É um disparate total. E todo mundo acha muito bom. É claro que é bom, mas 

quem vai pagar? Quem paga é o ativo. Não tem outro pagador não, é o ativo que paga. 

MC - Esse período aí, mudando, quer dizer, voltando um pouco atrás, quer dizer… 

TO - Bom, eu acho que eu divaguei muito aí. 

MC - Não, o senhor tem mais é que divagar mesmo, não tem problema não... 

TO - Um negócio inteiramente fora… 

MC - O senhor pode divagar, e a gente está aqui para tentar puxar algumas coisas e tal, o 

senhor está totalmente à vontade. Mas esse período da Lei Orgânica, havia uma 

reivindicação muito forte dos trabalhadores, no sentido da forma de participação na gestão 

da Previdência? 

TO - Bom, e na Lei Orgânica havia participação… 

MC - É, havia, quer dizer, participação, e foi ao que parece… 

TO - Na administração. 

MC - É, ao que parece foi uma pressão. 

                                                           
* ISSB: Instituto de Serviços Sociais do Brasil. 
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TO - Era um conselho de representantes, e o presidente era escolhido entre os 

conselheiros? 

MC - Sim, quer dizer, então a partir de [19]60 nós temos a direção colegiada? 

TO - Colegiado. 

MC - Como é que o senhor viu essa forma de gestão da Previdência? 

TO - Muito mal. 

MC - Muito mal? 

TO - Muito mal... É muito bonito para falar, mas na verdade um órgão executivo tem que 

ser uma cabeça só. Executivo colegiado é uma besteira. Ou não funciona como colegiado, 

quer dizer, tem um cidadão que seja o líder, e que decide as coisas, ou não funciona. Eu 

até fiz uma imagem na ocasião, lembrando o seguinte, que o La Fontaine que conta aí que 

um cidadão enfrentou uma hidra. Ele estava apavorado, era um lutador e veio a hidra, 

mas encontrou uma sebe. A hidra tinha sete cabeças. Cada cabeça se enfiou por um buraco 

na sebe, e não conseguiu passar. Não passou, não atingiu o lutador. E aí ele foi e cortou 

as cabeças todas e acabou com a festa. Mas depois apareceu um dragão, com sete caudas, 

mas tinha uma cabeça só… Então foi um perigo, porque a sebe não conseguiu impedir 

que o dragão atravessasse. Ele disse: “Olha, para funcionar é assim mesmo, quer dizer, 

você para agir precisa ser uma cabeça só. Se puser dez cabeças para agir, cada um sai 

para um lado e não sai coisa nenhuma. Mas também tem uma vantagem, que uma cabeça 

só é fácil de cortar…” Não funcionou corta aquela cabeça e acabou. Então, o que eu vi de 

colegiado, ou eles funcionavam repartindo a repartição, por exemplo, você fica com a 

assistência médica, você é o dono da assistência médica. Eu sou o dono dos benefícios, o 

fulano é dono da arrecadação, o sicrano é o dono de pessoal, material e não sei mais o 

que. Então eles dividiam entre si os campos de atuação, e cada um era o presidente dentro 

daquele campo de atuação. Não havia colegiado propriamente, discussão de todos os 

assuntos, sabe? Em conjunto. Não funcionava. Agora, quando tinha um presidente forte, 

ativo e tal, ele fazia o negócio funcionar, porque submetia só os assuntos de caráter geral 

a discussão, mas ele agia como presidente, escolhia os diretores, sem dar bola para os 

outros participantes do colegiado. Mas querer fazer uma administração complexa como é 

a Previdência Social, a Previdência Social não é brincadeira de criança. Muita gente pensa 

que é, que qualquer politicóide aí pode administrar a Previdência. Não pode não. É 

complexo para burro. Botar um colegiado para isso é uma fantasia, quer dizer, é pensar 

que… É o tal negócio. Diz: “Bom, é do interesse geral…” Então vamos dirigir o Corpo 

de Bombeiros também aqui, fazer um colegiado lá para o Corpo de Bombeiros com os 

vizinhos aqui, como você tem casa, pode incendiar um dia, vamos todos dirigir o Corpo. 

“Espera aí”… Cada atividade precisa ser dirigida por um .. Bom, eu estou sendo muito 

pessoal nessas coisas… 

MC - Sim, por exemplo, houve nesse período da direção colegiada um presidente que era 

de origem dos trabalhadores, que era o Waldemar Luiz Alves, o senhor se lembra da 

gestão dele? 

TO - Lembro… Foi assim a administração dele. 
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MC - E foi o que? Uma repartição mesmo? 

TO - Estava repartido aquilo ali. Se não me engano a área dele era a assistência médica. 

Então ele nomeou, por exemplo, 40 estatísticos em Pernambuco. Nunca tinham ouvido 

falar de estatística. Era gente que nem sabia o que era estatística. Viu pela lista assim de 

salários: “Ah, vamos nomear fulano, beltrano, sicrano…” Encheu a repartição. É verdade 

que esses colegiados não eram bem representativos, viu. Era uma pelegada… Era gente 

ligada ao governo. Nunca houve assim uma autêntica representação na Previdência, de 

maneira que a gente é um pouco suspeito para falar… Eu conheci alguns muito bons, 

gente muito séria, muito limpa… 

MC - Quem? Quem o senhor conheceu? 

TO - Por exemplo, Romeu Fiori… Ele foi durante muito tempo foi… 

MC - Ele foi dos trabalhadores. Ele era representante dos trabalhadores? 

TO - Dos trabalhadores, foi representante dos trabalhadores… Mesmo aquele Dante 

Pelacani que foi considerado subversivo, era um sujeito sério. Sério e inteligente... Ele 

sabia discutir os assuntos de interesse da classe, quer dizer, ele podia mesmo representar 

a classe. Mas os outros eram uns aproveitadores e tal, estavam ali como burocratas. 

GH - Agora, isso atingiu a administração do IAPI? 

TO - Atingiu. 

GH - Do ponto de vista financeiro houve desequilíbrio? 

TO - Não, não… Não chegou a isso, viu, porque sempre… Era difícil. A administração 

do IAPI era uma administração difícil, uma administração um pouco fechada... 

GH - Fechada como? 

TO - Fechada no sentido de que era gente que queria fazer as coisas certas e bem 

escolhidas. Os diretores eram todos gente de competência, não puseram assim diante… 

Houve uma fase em que eles puseram uma politicada lá também .. Uma gente horrorosa… 

MC - É? 

GH - Agora, nesse período? 

MC - Fala mais sobre isso? 

TO - No IAPI mesmo… 

MC - Sim. Botaram gente horrorosa… 

TO - Puseram uma gente horrorosa lá. A segunda gestão do Getúlio foi uma coisa 

horrível. 
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GH - Mas como é que os funcionários de carreira, concursados, o corpo médico, como é 

que eles reagiam a… 

TO - Eles não reagiam. Você tem que obedecer. Você só não obedecia aquilo que era 

flagrantemente ilegal, absurdo. Procurar convencer, procurar tratar… Eu mesmo tive um 

diretor lá que era um cafajeste, um sujeito horroroso. 

MC - Quem era? 

TO - Eu nem me lembro do nome dele. Um sujeito que andava armado, era, como é que 

chama? Capanga lá do Ministro do Trabalho… É, eu acho que isso é freudiano, a gente 

esquece nomes que… 

MC - O senhor, não gosta. 

TO - Que eu não gosto… Como é o nome dele? 

MC - Ministro do Trabalho? Mas em que época? Danton Coelho? 

TO - Coelho… 

MC - Foi o Primeiro Ministro do Trabalho do Vargas eu acho… 

TO - É. Foi horrível. 

MC - Depois foi Segadas Viana. 

TO - Botou uma gentarada lá que era uma cafajestada… 

MC - Danton Coelho… 

TO - Diretor de departamento, e coisa… Felizmente durou pouco, viu, porque eles 

podiam revirar aquilo de cabeça para baixo. Uma gente completamente sem escrúpulos, 

sem… 

GH - O senhor está falando do governo… Segundo governo Vargas? 

TO - É. 

GH - Agora, durante o governo Juscelino, essas coisas também… depois de [19]55? 

TO - Não, o Juscelino em matéria de Previdência não teve influência grande não. A 

influência dele, para nós, era uma influência muito desagradável, porque ele atendia a 

todo mundo. Chegava e dizia: “Eu quero uma casa do IAPI.” “Pois não!” Ele pegava o 

lápis e escrevia: “Dar uma casa para fulano de tal, Juscelino Kubitschek.” E você recebia 

aquele papel, aí ficava em dificuldade. Distribuía emprego, distribuía tudo assim, tudo 

com a maior leviandade. Ele assinava qualquer papel que desse para ele. Isso foi a 

repercussão dele. Outra coisa é que ele era bajuladíssimo, então tudo da Previdência ia ao 

Juscelino Kubitschek. Era hospital Sara Kubitschek, Hospital Julia Kubitschek, Hospital 
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Juscelino Kubitschek, era tudo Kubitschek. Não tinha nada a ver, mas todo mundo era 

uma puxação nele. Agora ele não fez nada não na Previdência. Nem de mal nem de bom. 

MC - Não, mas aquele… Nem de mal nem de bom, e os recursos que ele canalizou lá 

para Brasília? 

TO - Não… Os recursos para Brasília… Deixa-me ver… 

MC - É, os recursos que ele canalizou da Previdência para a construção de Brasília? 

TO - É, mas havia recursos, havia recursos e era da finalidade inclusive. Naquela época 

ainda se faziam inversões, de maneira que não houve assim abalo na Previdência. Nem 

positivo nem negativo. 

GH - Agora, nesse período também, na década de [19]50, muitos funcionários do IAPI 

foram para outros cargos, houve uma certa dispersão daquele grupo original que entrou 

em [19]38? 

TO - Houve muito. Muita gente saiu do IAPI e foi para outras, outras repartições, para 

outros cargos importantes. Houve uma dispersão grande, mas houve reposição de gente 

que veio mais de baixo e foi substituído ou respondendo ao… 

MC - Só para finalizar, hoje… Ainda tem tempo? Tem fita aí?  

GH - Tem. 

MC - O senhor em [19]59, o senhor é outra vez convocado para uma comissão referente 

à assistência médica, elaboração de um novo Plano de Assistência Médica do IAPI. Isso 

no final dos anos [19]50. O senhor se lembra desse?  

TO - Foram tantas. Sabe que eu não me lembro. 

MC - Não se lembra, está. 

TO - Não me lembro não. 

MC - Foi em 1959, designado pelo presidente do IAPI membro da comissão constituída 

para proceder a revisão do sistema existente, e elaboração de novo Plano de Assistência 

Médica do IAPI. 

TO - Não me lembro. 

MC - Não se lembra? 

TO - Não tenho idéia… Foram tantas, uma seguindo a outra assim… É revisão do plano? 

MC - É uma revisão do sistema, e elaboração de novo plano. 

TO - Não tenho idéia. 
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MC - Está… 

TO - [19]50 é? 

TO - É, não tenho idéia não. Sim, ainda não tinha saído nada de Assistência Médica do 

IAPI. 

MC - Não, já tinha saído, já tinha… 

TO - Na rua? 

MC - Já estava, o ambulatório já estava na rua… Foi depois do Beltrão, daquela política 

do Beltrão. 

TO - Foi depois? 

MC - Foi em [19]59. A do Beltrão foi em [19]47. 

TO - Não me lembro não. 

MC - Não se lembra não, certo. Então vamos dar uma paradinha hoje? 

TO - Escuta, eu vou ter acesso a essa falação aí? 

MC - Vai. Se o senhor quiser o senhor vai ter. 

GH - Vou desligar então. 

TO - Mas o que vocês acham… 
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Data: 04/12/1987 

 

Fita 8 – Lado B 

 

 

GH - Hoje é dia 4 de dezembro de 1987, estamos na casa do doutor Torres de Oliveira 

para mais uma etapa do Projeto Memória da Assistência Médica na Previdência Social 

no Brasil. Presentes os pesquisadores Marcos Chor e Gilberto Hochman. 

MC - Doutor Torres de Oliveira, nós paramos na última entrevista, no nosso último 

encontro, assim, um pouco antes do movimento militar de [19]64. Eu queria que o senhor 

falasse um pouco assim como é que o senhor estava naquele momento, dentro do IAPI, e 

como é que o senhor viu esse movimento? 

TO - É difícil lembrar, viu… Eu acho que na ocasião do movimento de [19]64 eu era 

assistente do Departamento de Serviços Gerais, assistente de Departamento corresponde 

a vice-Diretor do Departamento do IAPI… E o presidente do IAPI era o Afonso César… 

Então eu me lembro só assim, do choque, do suicídio do Getúlio… O Afonso César era 

muito amigo do Getúlio… Amigo não, ele era admirador profundo, porque os contatos 

dele não se faziam diretamente com o presidente, se faziam os contatos com o Plínio 

Lourival Fontes, chefe da casa civil… 

MC - Sim, eu perguntei ao senhor sobre [19]64… 

TO - Ah, [19]64… 

MC - O senhor estava falando de [19]54, em [19]54 que foi a morte do Getúlio. Em 

[19]64, quer dizer, quando houve o movimento militar, que derrubou João Goulart, que 

derrubou João Goulart. 

TO - João Goulart… Aí foi mais na frente. 

MC - É. Foi em março de [19]64. 

TO - Aí as minhas idéias são muito confusas. Eu não… 

MC - O senhor logo depois, o senhor logo depois se torna presidente do IAPI. Depois do 

movimento… 

TO - Bom é… Depois… 

MC - O senhor foi empossado como presidente do IAPI… 

TO - Quer dizer, foi no tempo do Jânio então? 

MC - Foi logo depois da Revolução. 
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TO - Bom, a Revolução já foi depois do Jânio. 

MC - Foi, foi. 

TO - Pouco depois. Mas no tempo do Jânio eu ainda era assistente do Departamento de 

Serviços Gerais. O Jânio nomeou uma junta administrativa lá para o IAPI. E um dos 

membros da junta administrativa tinha sido meu colega na faculdade, e era muito amigo 

do Jânio, porque o Jânio era da mesma turma que eu da faculdade de Direito. Ele insistiu 

muito que eu fosse trabalhar com ele na junta administrativa, mas eu preferi ficar onde 

estava sendo assistente de departamento. 

MC - Essa junta administrativa, qual era o papel dela? 

TO - Era administrar o Instituto, que até então o Instituto era administrado por uma junta 

de… Eu não me lembro é o nome… Acho que era conselho… 

MC - Administrativo… É, e também direção colegiada. 

TO - Era colegiada, quer dizer, eram dois representantes do governo e dois representantes 

dos empregados e dois representantes dos empregadores. Esse colega de que eu falei, o 

Lucídio Enri, era representante do governo, um dos representantes do governo. 

MC - Lucídio? 

TO - Esse é que era amigo do Jango… 

MC - Do Jânio. 

TO - Do Jânio, e quis me levar lá para trabalhar com ele lá no conselho, mas eu não fui 

não. Depois eu não sei por que peripécias, com a mudança do Jango. Eu não sei como é 

que ficou a administração do IAPI. Acho que continuou a Junta, não houve tempo assim 

para fazer modificações nos representantes do governo. Mesmo porque havia um 

entendimento de que os representantes, quer dos empregados, quer dos empregadores, 

quer do governo, eram… tinham um mandato de quatro anos. O Jânio não observou 

isso… Esse negócio de mandato de representante do governo, não existe isso… Mudou 

os representantes do governo. Mas acho que o Jango conservou… Depois com a queda 

do Jango, aí é que decretaram a intervenção em todos os institutos, e eu fui escolhido 

representante do governo, interventor. Não sei por que. Eu não me lembro quem é que 

estava lá e que me indicou. Eu sei que eu fui escolhido o representante do governo 

interventor, quer dizer, eu estava trabalhando com o conselho. Mas depois foram cassados 

os membros do colegiado, e eu acho que eu fiquei sozinho como presidente interventor 

do instituto. 

GH - Foram abertas comissões de inquérito nessa época. 

TO - Foram. Mas as comissões de inquérito trabalhavam independentemente do 

presidente. Elas não estavam subordinadas ao presidente. Eram designadas lá pelo 

Ministério do Trabalho e para cada instituto havia a sua comissão de inquérito, mas não 

interferiam na administração. Eles chamavam aqueles que achavam que estavam 

culpados, ou envolvidos em falcatruas e tal, sem perturbar a administração. 
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GH - Mas… 

TO - Eu acho que o Corrêa Sobrinho foi nomeado para o Departamento Nacional de 

Previdência Social, diretor do Departamento Nacional de Previdência Social, e começou 

a deslanchar a todo pano a unificação da Previdência. A preparar a legislação, a unificação 

e a constituir grupos de trabalho para elaborarem as normas que deviam reger a 

administração. Até que já no fim do governo Castelo Branco saiu uma lei determinando 

a unificação, e o Castelo Branco nomeou presidente do INPS, recém criado, Nazareth 

Teixeira Dias*. Mas quando o Nazareth fio nomeado, os outros presidentes dos institutos 

todos continuaram como estavam, de maneira que eu tive uma ligação muito íntima com 

o Nazareth Teixeira Dias. Eu dava um apoio grande, que ele tinha um objetivo, ele queria 

realizar a unificação e ir embora. “Eu só venho aqui fazer isso. Eu quero fazer a unificação 

e vou-me embora.” E implantar a reforma administrativa de que ele era um dos autores. 

Acho que ele e o Hélio Beltrão foram os principais autores da… 

GH - Decreto Lei 200? 

TO - Decreto Lei 200. Foram os principais autores… 

MC - E qual era a origem do Nazareth? 

TO - Bom, o Nazareth, na ocasião, ele era diretor da Light, se não me engano. E tinha 

ligações, tinha com o Presidente… Tinha acesso direto com o Presidente Castelo Branco. 

Era um craque em administração, uma competência fulgurante em matéria de 

administração, de maneira que ele preparou a estruturação do INPS, que até então era 

apenas uma junção de institutos. Que o que tinha sido feito era mudar o nome de Instituto 

dos Comerciários, por exemplo, para Secretaria dos Comerciários, Secretaria dos 

Industriários, Secretaria dos Bancários. Mas continuava como instituto, mas subordinado 

a um único presidente, a um secretário nomeado pelo presidente. Aí o Nazareth me 

chamou lá um dia e disse: “Olha, vou acabar com esse negócio, aí, e fazer um instituto. 

Você me ajuda aqui que… E num instantinho assim, numas duas horas ele fez a lei que 

acabava com as secretarias que eram compostas por clientela, comerciários, bancários,  e 

ele fez a Secretaria de Benefícios, Secretaria de Assistência Médica, reunindo então sob 

uma secretaria aquela mesma função de todos os institutos. Então a assistência médica 

que estava dividida, assistência médica dos bancários, assistência médica dos 

comerciários, assistência médica do IAPTEC, passou tudo a ser assistência médica do 

INPS, sob a direção de uma pessoa só. 

GH - Doutor Torres, esse processo, quer dizer, realmente… quase radical de modificação 

na estrutura da Previdência Social não chegou… Não paralisou o funcionamento da 

Previdência? 

TO - Não. Esse é que foi, eu acho, o nosso grande mérito, porque era uma reforma mesmo, 

a maior reforma administrativa que se fez no país, até aquela época, e até hoje não se fez 

outra coisa igual. Com o vulto e o tamanho da… E é pouco apreciado, pouco 

compreendido pela… Mas fez-se tudo isso sem que se deixasse de pagar benefícios um 

dia, sem que se deixasse arrecadar um tostão para o instituto, sem que houvesse o menor 

abalo. E sem comissão organizadora, que sempre que se pretende fazer uma reforma desse 

                                                           
* José Nazareth Teixeira Dias. 
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tipo cria-se uma comissão organizadora, uma comissão para debater, discutir. O Corrêa 

tinha feito um trabalho fabuloso de preliminação da unificação. Ele tinha feito as tais 

normas PAPS.  PAPS era Plano… 

GH - Plano de Ação da Previdência Social. 

TO - Plano de Ação da Previdência Social. E com esse plano de ação ele tinha unificado 

as normas de procedimento interno dos institutos. Isso ele fez com grupos de trabalho 

tirados dos próprios institutos. Então ele reuniu o pessoal de benefícios do IAPC*, IAPB**, 

IAPTEC, IAPI, e constituiu um grupo de trabalho e disse: “Vocês vão fazer as normas de 

funcionamento de benefícios dentro da instituição.” Bom, aí é que houve uma prevalência 

muito grande do IAPI, porque os outros institutos estavam mal aparelhados nessa matéria. 

Não tinham normas. Eles funcionavam muito na base da tradição, e diretamente da 

interpretação da lei. E essas normas eram normas de funcionamento da repartição. Quer 

dizer, se reuniam, escolhiam qual era a norma, geralmente era a norma do IAPI, e depois 

todos se comprometiam a fazer a aplicação daquela norma. Dá licença? 

GH - Pode continuar. 

MC - Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor falou que os institutos, eles eram 

regidos pela tradição e pela interpretação da lei, diferente do IAPI. Queria que o senhor 

falasse um pouco sobre isso. O que é isso? Tradição e interpretação da lei? 

TO - Acontece o seguinte. Saiu um decreto dispondo sobre benefícios, por exemplo. 

Agora o cálculo de benefícios deve levar em consideração os 36 meses anteriores de 

contribuições do segurado. Bom, a maioria dos institutos era centralizada. Quer dizer, 

quem tomava as providências era a administração central. E a aplicação da lei era feita 

diretamente pela administração central. Se não, instruíam os órgãos locais. Os órgãos 

locais só tinham que obedecer, vinha tudo preparado da administração central. O IAPI 

era tudo descentralizado… Quer dizer, os próprios delegados, que era como se chamavam 

os representantes estaduais, é que concediam os benefícios. Então o IAPI baixava normas. 

Quando saía o decreto, ele baixava uma norma, que era uma resolução do presidente, 

chamava-se “RS”, resolução, ou a orientação de serviço pelos departamentos 

especializados, especificando exatamente o que é que devia ser feito para aplicar aquela 

lei. Então os delegados, os chefes de serviço nos estados sabiam exatamente o que é que 

deviam fazer. E faziam diretamente, sem esperar outra, sem esperar que a administração 

concedesse cada benefício, reajustasse cada benefício, porque era ultradescentralizado. E 

isto aí foi adotado como regra para todos os institutos. Começou-se a descentralização da 

administração. Então era preciso haver normas minuciosas, específicas para que os 

delegados soubessem o que fazer nos estados, com relação aos benefícios. As normas 

PAPS tiveram essa, essa virtude de serem orientação para cada um dos institutos e dos 

órgãos, principalmente dos órgãos regionais dos institutos, poder lidar com... E começou-

se a uniformizar tudo, quer dizer, o processo de arrecadação era inteiramente diferente do 

IAPC e do IAPI. As guias de recolhimento eram diferentes, os recibos de benefício… 

Estou falando das principais atividades, que tinha a administração dos imóveis, tinha as 

aplicações de recursos. Tudo isso foi minuciosamente regulamentado pro essas… esses 

grupos de trabalho criados pelo Corrêa Sobrinho. De maneira que com a instituição do 

                                                           
* IAPC: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. 
** IAPB: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. 
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INPS encontrou os órgãos mais ou menos preparados por isso. Outra coisa que o Corrêa 

fez, que eu acho que foi importantíssimo para essa compreensão, sem solução de 

continuidade nos trabalhos, foi que ele viajou pelo Brasil inteiro. Não existia ainda 

instituto único, nem coisa nenhuma. Mas ele era diretor do DNPS, arregimentou os 

presidentes dos INPSs e disse: “Nós vamos andar por esse institutos, vamos andar por 

esse Brasil.” Fretou um avião e saímos pelo Brasil afora. Ele comandando o grupo, e eram 

os presidentes dos institutos. Então chegávamos nos estados, desembarcávamos lá, 

convocávamos todos os representantes dos institutos, o Corrêa dava uma aula de duas 

horas sobre o que seria a unificação da Previdência, que ele achava que era uma 

fatalidade, não tinha outra saída, e escolhia o representante comum, para ser o 

representante da Previdência no estado. Que o DNPS não tinha órgãos regionais nem 

locais. O DNPS, o Departamento Nacional de Previdência Social. E ele fazia isso 

democraticamente. Chamava os chefes lá e dizia: “Olha, agora nós vamos escolher aqui 

quem é que vai ser o representante da Previdência neste estado.”  E se procedia uma 

eleição, e era escolhido ali entre os delegados que eram os diretores regionais, quem é 

que ficava respondendo pela Previdência no estado.  

GH - Agora, nesse processo de unificação foi pensado em outras alternativas que não a 

unificação total? Chegou a ser debatido? 

TO - Não, isso houve muitas… Antes. Você diz antes dessa unificação? 

GH - É nesse momento. 

TO - Houve muitas tentativas, viu, muitas idéias de fazer isso. Inclusive houve um 

projeto, se não me engano, do Sussekind, que unificava no Ministério, quer dizer, o 

Ministério é que seria o órgão de Previdência, e os institutos passariam a ser repartições 

da Previdência. O que era uma péssima idéia, porque acabava com as autarquias, e aquilo 

se transformaria tudo em repartições públicas, e a Previdência precisa da velocidade de 

ação das autarquias. Assim houve várias tentativas, mas a realização mesmo, houve a que 

eu falei da tentativa de fazer as comunidades de serviços, criaram-se algumas 

comunidades de serviços, fracassaram também. Agora, a unificação no INPS foi uma 

questão de pessoas de vontade mesmo, como o Corrêa Sobrinho, que é  um motor, uma 

coisa sem paralelo. E o Nazareth também, que foi um… Ele teve apenas três meses na 

Previdência, mas foi um motor da estrutura. Ele estruturou no papel, porque estruturar 

mesmo de fato fui eu, que aí ele me entregou me entregou o abacaxi preparado, mas aí 

teve que ser feito tudo de fato. 

GH - O senhor descascou o abacaxi? 

TO - Mas eu acho importante, viu, nesse aspecto que eu estava dizendo, dessa viagem do 

Corrêa foi importantíssima, porque nós visitamos em cerca de um mês e pouco, com um 

avião fretado, 70 localidades do país, nos principais estados, as capitais dos estados e um 

colosso de cidades do interior, as mais importantes… Do Rio de Janeiro ao território do 

Acre. E tivemos um contato pessoal e direto com o pessoal que executa, que faz o serviço, 

criando esta mística da unificação. O Corrêa fazia uma verdadeira pregação. Horas ele 

falava sobre a unificação ao grupo de funcionários… Bom, quando eu fui nomeado, eu 

recebi, estava posto em sossego aqui na minha casa e recebi um telefonema do Beltrão 

dizendo que o Ministro Passarinho queria falar comigo, que eu embarcasse para Brasília 

no dia seguinte, ou no mesmo dia se possível. E aí embarquei, e chegando lá tive a 
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surpresa do ministro dizer que estava… Eu não o conhecia e ele me disse que estava com 

uma lista de nomes indicados para ser presidente do INPS, e que ele queria fazer uma 

sabatina, que é uma especialidade dele… Isso ele fazia com todo mundo que ele queria 

designar para um cargo… Então conversamos lá umas duas horas sobre a Previdência 

Social, e depois ele disse: “Você está escolhido. Vai ser o presidente do INPS.”  Eu estou 

na dúvida se eu conto aqui um segredo que eu acho que pouca gente sabe. 

GH - Então, enquanto o senhor pensa… 

 

Fita 9 – Lado A 

 

 

TO - Eu tinha falado para o ministro que não era brincadeira de criança fazer a unificação, 

que eu só podia fazer alguma coisa contando com absoluto apoio dele. E com uma 

liberdade de ação muito grande também, porque era preciso além de esforço, muita 

liberdade de ação, inclusive para escolher pessoas, os meus auxiliares, os 

superintendentes regionais. Ele disse: “Está bom, você contará com esse apoio em massa. 

O superintendente de São Paulo você vai ter que escolher fulano de tal…” Aí eu disse a 

ele: “Nada feito, São Paulo é 70% da Previdência e lá eu preciso de pessoas de minha 

absoluta confiança, porque quem for o superintendente de São Paulo é ingovernável, não 

se pode governar, o INPS sem contar… E a pessoa que o senhor está me indicando eu 

não conheço, nunca ouvi falar…” “Não, mas ele já foi presidente dos marítimos…” Eu 

disse: “Pode ter sido presidente dos marítimos, os marítimos é um ovinho desse tamanho”. 

MC - Foi presidente do Instituto dos Marítimos? 

TO - Instituto dos Marítimos. Sim, mas os marítimos não representam nada. Nesse ponto 

você vai dizer isto ao Presidente, o Presidente da República, isso me levou ao Costa e 

Silva. Aí o Presidente me recebeu muito cordialmente, ficou meio espantado, ele disse: 

“Ué, eu o conheço.” Eu disse: “O senhor é meu vizinho.” Ele morava aqui nesse prédio. 

“O senhor é meu vizinho, nós nos conhecemos de…” Está bom. Aí o Passarinho disse a 

ele que tinha optado por mim, mas tinha essa questão lá de São Paulo. Ele disse: “Mas 

você não conhece o fulano? Que era o tal dos marítimos.  “Não senhor.” “Mas ele foi 

presidente dos marítimos.” “Pode ter sido, mas eu não conheço.” Presidente, acontece o 

seguinte, isso não é uma rotina, quer dizer, nós não estamos nomeando pessoas para seguir 

uma rotina, seguir uma coisa já estabelecida. É um órgão todo em criação, e para criá-lo 

eu preciso de pessoas em que eu absolutamente confio, que eu saiba quem são.” Ele disse: 

“Mas quem é que você vai por lá em São Paulo?” Eu disse: “Eu acho que ele já está, que 

é o Péricles Sampaio.” 

GH - Que foi procurador do IAPI? 

TO - Foi procurador do IAPI, e era o delegado do IAPI em São Paulo. Muito competente, 

absolutamente honesto, era também a pessoa que o Corrêa Sobrinho achava, se dava 

muito bem com todos nós… E o Presidente disse: “Está bem, faça lá o que você quiser. 

Mas eu vou cobrar.”  E assim foi, eu saí de lá e vim contar ao Nazareth, porque ele tinha 

me telefonado foi numa sexta-feira, se não me engano. Eu fui num sábado lá para Brasília, 



 

133 

 

só na segunda-feira que eu encontrei o Nazareth Teixeira Dias. Que já tinha sido 

convidado. Porque o Passarinho, logo que ele tomou posse, ele foi lá ao INPS e convidou 

o Nazareth para ser o presidente do INPS. Mas o Nazareth disse que absolutamente não 

aceitava. Ele só tinha aquele compromisso com o Castelo Branco, que era aquela missão 

de fazer o lançamento do INPS, mas que dali em diante ele ia voltar para sua vida 

particular, não queria nada. Então o Passarinho começou a cogitar, e lá fui eu. Uma das 

cogitações deu a sorte ou o azar, me indicou. Porque a lista que ele tinha lá era grande, e 

era quase toda de funcionários da Previdência. Eu conhecia quase todos. 

MC - Qual, quem é que estava na lista? 

TO - Uma porção, a começar pelo Corrêa Sobrinho, o próprio Corrêa Sobrinho… 

MC - Isso me vem uma pergunta. Sendo o Corrêa Sobrinho um elemento chave na fase 

de pré-organização, de pré… 

TO - Preparação. 

MC - Preparação da unificação, porque que não foi ele? Ele não seria o elemento natural 

para ser presidente? 

TO - Eu acho que sim, viu? Mas o Corrêa Sobrinho é uma pessoa que espanta os outros. 

É. Ele mete medo, porque ele não tem medida não. É um sujeito extraordinário. Há certas 

coisas que só o Corrêa Sobrinho é capaz de fazer. 

MC - Todo mundo fala isso… 

TO - Mas ele mete medo, porque ele não pára não, e quando ele resolve fazer uma coisa 

ele faz mesmo, atropela tudo que estiver na frente. E para fazer a unificação, eu contei 

aqui a vocês, que é uma coisa que o Brasil deve ao Corrêa Sobrinho, que é pagamento 

pelos bancos, que foi ele o acusador disso. Ninguém acreditava nisso, achavam que os 

bancos eram atividade privada e não podia ser. Hoje arrecada imposto de renda no banco. 

Não podia, que os bancos iam roubar. E ele meteu a cara contra tudo e contra todos, 

inventando coisas. Eu viajei com ele. Eu estive com ele ontem. Encontrei o Corrêa, e fazia 

tempo que eu não estava com ele. Aí ele disse. “Ah, que pena que você não está mais 

dando depoimento para o pessoal do Oswaldo Cruz.” Eu disse: “Não, eu estou.” Ele disse: 

“Ah, que bom e tal…” Aí eu lembrei a ele, disse: “Pois é Corrêa, você, uma das grandes 

coisas que você fez aqui por esse Brasil foi a arrecadação e o pagamento através dos 

bancos, da rede bancária, que ninguém acreditava na época, e que hoje você paga desde 

a água, luz, telefone, imposto de renda, tudo nos bancos. E paga os carnês, os benefícios, 

tudo nos bancos, quer dizer, aquilo foi um desafogo na Previdência, uma coisa incrível.” 

De um momento para outro. Por exemplo, nós tínhamos aqui na Guanabara três guichês 

de benefícios. Isso eram filas imensas de pagamento todos os meses, aquelas filas 

imensas, só se falava em fila. Previdência era sinônimo de fila. E com o pagamento pelos 

bancos, quer dizer, os três guichês se transformaram em 400 guichês, porque foram todos 

os bancos que começaram a pagar, além de ser um outro ambiente, um ambiente 

confortável,  em que todo mundo foi bem atendido. Mas efetivamente ele seria a pessoa 

indicada, por ser a pessoa que estava mesmo realizando a unificação. Mas havia medo 

dele, e ele era muito impetuoso. Por um lado eu acho que foi bom, porque eu era o oposto. 

Embora grande admirador dele, seguindo a orientação que ele dava, eu era mais prudente. 
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Então pude consertar aquelas coisas que o ímpeto da implantação tinha deixado meio 

desequilibrados. Porque ele adotou um processo muito peculiar para fazer a unificação. 

Ele fez a unificação nos estados, porque ele não acreditava nas administrações centrais 

dos institutos. Mas os estados perderam os vínculos, as ligações. Quer dizer, os estados 

não se entendiam mais com os órgãos centrais, órgãos dos institutos. Isto dava uma 

perturbação organizacional. Nós tivemos que desmanchar todos os grupos de trabalho 

que ele tinha instituído para fazer com que os departamentos assumissem as secretarias, 

aliás, eu estou chamando de departamentos, que as secretarias assumissem a 

responsabilidade, porque se estabeleceu uma espécie de comando duplo do Instituto. E o 

negócio funcionou, começou a funcionar, porque se por um lado existia uma grita, havia 

medo, os bancários estavam fazendo uma oposição tremenda à unificação, a grande 

maioria dos funcionários estava acreditando… 

GH - Os funcionários da própria Previdência? 

TO - Os funcionários da própria corporação, da própria Previdência. Eles tiveram razão, 

viu, porque estavam meio abandonados, e vocês vêem aí no meu relatório, estavam com 

promoções atrasadas. Nós tivemos que fazer um esforço muito grande para atualizar 

promoções de pessoal, para fazer acesso, que nunca tinha sido feito. Mas o impacto 

inicial, isso aí é uma curiosidade administrativa, viu? É o seguinte: é que na véspera do 

Nazareth deixar o INPS, ele me chamou, e disse o seguinte: “Eu quero demitir todos os 

interinos, porque isto é uma vergonheira.” O interino era a maneira do empreguismo. 

Como a legislação obrigava o concurso, a moda era nomear interinos. E depois com o 

tempo, passava-se um ano ou dois, vinha a lei, e mandava efetivar todos os interinos. Aí 

o concurso era uma piada. E eu levei as listas lá para o Nazareth, porque eu também 

estava, ele tinha me colocado nos serviços gerais. Pessoal e serviços gerais. Ele então 

exonerou dois mil e tantos interinos. Então, o grande barulho na unificação da 

Previdência, que devia ser a preocupação com arrecadação, benefícios, era com os 

interinos. Então a preocupação que devia ser de todos, que era justamente se ia funcionar 

a Previdência unificada, se transformou numa preocupação com os interinos, porque os 

interinos eram filiados políticos, protegidos políticos, então todos os políticos se mexeram 

com as dores dos interinos. E a minha primeira interpelação ao Passarinho foi a respeito 

dos interinos. “E os interinos, o que você vai fazer?”, com os interinos… Ele disse: “Não 

vou fazer nada. Eu acho que o que o Nazareth fez foi bem feito, porque era gente nomeada 

sem as menores condições de verificação de capacidade. Não iam fazer falta nenhuma ao 

instituto. Pelo contrário, iam é reduzir despesas administrativas.” Mas isso foi uma luta, 

viu, em toda parte que eu ia, depois eu viajei muito pelo Brasil todo, toda vez que eu me 

via num auditório a pergunta eram os interinos, porque que eu tinha tirado os interinos, 

se eu não ia repor os interinos… 

MC - O senhor mandou embora os interinos? 

TO - Mandei embora. Quer dizer, o Nazareth tinha mandado. Eu sustentei o que o 

Nazareth tinha feito. Agora, como foi feito assim um pouco precipitadamente, foram 

exonerados alguns interinos que tinham um tempo de serviço suficiente para serem 

efetivados, e esses todos eu fiz voltar, e declarei isso logo nos primeiros dias. ‘Olha, quem 

tiver tempo de serviço não se preocupe, é só comprovar o tempo de serviço que volta”, 

como efetivamente eles voltaram. Mas isso é uma curiosidade assim, só… Agora, 

bombardeio de todos os lados. Recebia, mandavam denúncias ao Presidente da República, 

como eu recebi várias interpelações do SNI dizendo que a arrecadação da Previdência 
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tinha caído 70%, de maneira que a Previdência ia à garra. O que era uma mentira 

deslavada… Mas davam um trabalho enorme para poder responder. 

GH - Mas quem é que tinha interesse de fazer estas acusações? 

TO - Todos. Os interinos, os tais dos bancários, que os bancários não queriam de jeito 

nenhum que… 

GH - Mesmo depois de ter unificado eles continuaram? 

TO - Continuaram muito tempo. Continuaram. Tinham sempre a esperança de fazer o 

governo voltar atrás. Não obstante nós temos dado todo apoio aos bancários, que era gente 

boa, era gente altamente aproveitável, que nós tivemos uma preocupação de não 

discriminar institutos. Não demiti ninguém lá. Quer dizer, aquela que era a preocupação 

do administrador que é demitir e nomear, eu não tive não. Eu quero que funcione a 

previdência, de maneira que vocês vão ficar todos aí. Agora mudou, quem era presidente 

dos comerciários, por exemplo, passou a ser secretário do patrimônio, quem era o 

presidente do IAPTEC, passou a ser o secretário da assistência médica. Mas eu tratei de 

aproveitar todos os presidentes e os seus subordinados, que não houve assim, preocupação 

de mudança de cargo não. É competente fica no lugar, até mais gente. Com o tempo eu 

fui substituindo, mas aí era observação direta. A pessoa não estava dando conta do recado, 

tira e põe outra. 

MC - Doutor Torres, eu queria botar algum controle. O senhor disse que quando o senhor 

José Dias Corrêa Sobrinho fez uma viagem a vários estados, ele fazia questão de em todo 

lugar que ele passava, em cada estado, de fazer uma preleção sobre a mística da 

unificação. Que significava essa mística? 

TO - Não, ele pregava que a Previdência seria uma só, que o interesse, nós tínhamos de 

tratar de todos os segurados igualmente. Não havia razão para estar distinguindo bancário 

de comerciário, que todos tinham, era preciso democratizar a Previdência. E que com a 

unificação o instituto resultante da unificação seria um órgão muito mais seguro e 

poderoso. Porque alguns institutos viviam em situação precaríssima mesmo, às vezes 

atrasando pagamento de benefícios. Não tinham recursos para pagar, ficavam na 

dependência dos recursos da União, a União não chegava e os benefícios atrasavam, como 

os marítimos. Era muito comum isso acontecer. E juntando os recursos de todos os 

institutos, inclusive de ordem material, podia-se fazer coisa muito melhor. Suponhamos, 

numa cidade pequena, Carangola. Não era possível ter uma agência do IAPI, uma agência 

do IAPI, uma agência dos marítimos, uma agência do IAPTEC, mas podia fazer uma 

agência do INPS. Comportava porque o número era muito, muito maior. E Corrêa saiu 

com aquelas coisas que são da divisão do futuro, porque ele começou a comprar prédios 

para instalação do instituto. Em cada localidade que nós chegávamos ele via as 

instalações. Nós corríamos lá o IAPC, IAPTEC, tudo uma porcaria, mal instalado, e ele 

procurava um prédio lá na cidade, e fazia o negócio no meio da rua, já com as escrituras 

prontas e tal, levava ao engenheiro para o sujeito fazer a avaliação, fazia oferta. O negócio 

ali no meio da rua, todo mundo assistindo. Comprou 40 prédios nessa nossa viagem. E 

depois foram todos utilizados para instalar razoavelmente a Previdência Social, o Instituto 

Nacional de Previdência Social. De maneira que eu acho que, embora ele não tenha sido, 

eu acho que nós nos complementamos, viu, porque eu era admirador dele, sou, não era 

não, sou! Mas tinha outra maneira de encarar os problemas, com mais prudência, a meu 
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ver, e mais segurança, mas com menos ímpeto, que era ultra necessário também para fazer 

aquilo, porque se não fizesse como ele fez não saía. É muito difícil de contrariar 

interesses. 

MC - Mas o senhor também falou do delegado de São Paulo, que teria sido presidente 

dos marítimos. Qual é o nome dele? 

TO - Não. Não era dos marítimos… Ah!… 

MC - Sim, que tinha sido indicado pelo… 

TO - Sabe que eu esqueci o nome dele? Eu vou me lembrar. Mas eu fui obrigado… 

MC - Ele tinha sido recentemente presidente do Instituto dos Marítimos? 

TO - Não ele tinha sido já há algum tempo. Não valia nada… 

MC - Um dos segundos? 

TO - Não valia nada. Foi uma sorte do presidente, porque ele era parente da dona Yolanda, 

e dona Yolanda que pediu ao Presidente para ele ser nomeado. Mas foi uma sorte do 

presidente, minha, do Passarinho, de todos nós, que eu tivesse resistido, porque ele era 

um vigarista. Acabou sendo preso, que ele deu alguns golpes de não sei o que. Não foi 

pelo INPS. Dívidas… Mas ele era assessor, eu para fazer uma… 

MC - Conciliação? 

TO - Acomodação, designei assessor especial de São Paulo. Ele era um observador do 

presidente, do presidente do INPS em São Paulo. Então ele fazia relatórios mensais sobre 

o serviço. Ele não sabia nada, mas era muito esperto, e se cercou lá de uns dez 

funcionários bons. De maneira que eles faziam. Até os relatórios eram muito bem feitos, 

embora fossem tendenciosos, porque a tendência deles era tirar o Péricles para eles 

tomarem conta da superintendência. Mas eu tive sorte, não houve assim… O Péricles se 

aborreceu várias vezes lá com o sujeito, porque ele não tinha escrúpulos, e isso a gente 

pode falar que é uma coisa passada, triste, mas acontece. Ele não tinha escrúpulos, ele 

usava o Instituto para fazer viagens e para se instalar bem em hotéis, levar umas garotas, 

levar mulheres lá, ir para piscina de hotel e tal, férias por conta dele. Quer dizer, tudo que 

era proveito. E coitado do Costa e Silva, sem ter a menor idéia disso. E era isso que… 

MC - Ele tinha aquela preocupação do Barão de Itararé, de estender… ele queria ter um 

cargo público para estender a vida privada dele.  

TO - É, a vida privada dele. É isso. 

GH - Agora, em relação ao número de funcionários, quer dizer, unificando os Institutos, 

tinha funcionários de mais, tinha funcionários de menos?  

TO - Não, olha, os funcionários eram suficientes. Não era nem de mais nem de menos, 

porque nós fizemos aquela demissão grande que o Nazareth fez. Acho que foram mais de 

2.500 funcionários demitidos. E não tivemos necessidade de nomear mais funcionários. 
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É verdade que nós também adotamos os princípios da reforma administrativa. E a reforma 

administrativa, a lei da reforma administrativa preconizava que sempre que possível se 

usassem serviços organizados pela comunidade, ao invés de criar serviços próprios. 

Inclusive nós começamos, por exemplo, a contratar com empresas a limpeza da 

repartição. Ao invés disso admitir faxineiros e copeiras e lavador de vidro, que isso era 

contratado com uma empresa especial de serviço de limpeza, e isso nos descarregou 

tremendamente as folhas de pagamento do funcionalismo. E isso foi generalizado no 

INPS, e depois muitas repartições passaram a fazer isso também. Mas ascensorista de 

elevador passou a ser contratado por empresa, uma porção de ciosas assim que eram feitas 

por funcionários, e passaram a ser feitas… Houve abusos, viu. Em outras repartições isso 

teve que ser… Porque uma coisa que podia ser feita, começaram a se contratar técnicos 

através de empresas... 

 

Fita 9 - Lado B 

 

TO - Mas outra coisa que eu fiz que foi muito importante para a administração da 

Previdência foi o censo dos servidores. Esse foi um censo muito minucioso, em que nós 

apuramos tudo que era de importância para a organização do instituto. Quem eram os 

funcionários, onde é que eles estavam, quanto ganhavam, se tinham sido admitidos por 

concurso, de que maneira estavam lá, que espécie de vínculo tinham com o Instituto, por 

que havia 27 vínculos diferentes. Por exemplo, o pessoal do SAMDU, por exemplo, lá 

tinha painelista credenciado, roitísta… Sei lá, inventaram uma porção de títulos para 

contratarem gente sem ser… Bom, e na reforma administrativa, me disse o Nazareth 

Teixeira Dias que o presidente Castelo, ele tinha verdadeiro horror com interinos. Então 

quando fizeram a lei da reforma administrativa e levaram a redação para ele lá, e ele fez 

questão de botar: Interino de jeito nenhum. Vocês vêem que tem um artigo que fala 

expressamente que não tem jeito de botar interino. Mas aí começaram a sair por outros 

caminhos, inventar os tais painelistas credenciados, não sei o que e tal. Inventaram uma 

porção de… 

MC - Nesse relatório aqui que o senhor, do INPS, de [19]68, relatório síntese, o senhor 

coloca que o número de funcionários da Previdência até diminuiu, em relação aos 

institutos? 

TO - Nós não admitimos. Não houve novas admissões. De maneira que foi decrescendo, 

quer dizer, porque se aposentam, se afastam, entram em licença por interesse particular. 

Isso é constante no serviço público. E um número grande, como eram 120.000 

funcionários, isso fazia diferença. Mas eu dou os dados aí até, do recenseamento, e a gente 

vê até umas coisas meio tristes aí, como, por exemplo, vamos ver aqui, o número de 

funcionários concursados. Aqui por exemplo, está o número de funcionários: 75.000… 

MC - Em [19]68 isso? 

TO - Servidores do INPS eram apenas 75.000, com a seguinte distribuição: efetivos, 

interinos, empregados pela consolidação das leis trabalhistas, servidores enquadrados 

75.000. Aqui diz quantos eram solteiros, quantos eram casados, sexo masculino, 
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feminino, idade média dos servidores, número de dependentes, nível cultural, que é até 

razoável, viu… 

TO - Está aqui o nível cultural, primário, secundário, colegial, universitário. É verdade 

que o número de universitários é grande por causa do número de médicos, que é das 

maiores profissões. Dos 63.736 funcionários efetivos do Instituto, apenas 30% foram 

admitidos mediante concurso… 30%! O ex-IAPI tinha a maior percentagem de 

funcionários concursados, 60%. E o ex-IAPM o menor, 6%. Agora veja, o IAPI que se 

orgulhava de ter concursados, só 60% eram concursados. Por que? Por causa dos tais 

interinos, que começaram a botar interino a torto e a direito, toda a politicalha a botar 

interinos, e a efetivar os interinos. Depois eles faziam lei, quem tiver mais de dois anos, 

quem tiver mais de três anos e tal, era efetivado. Então acabou assim, com 60% só de 

funcionários. Um Instituto que se orgulhava de ter concursados… 

MC - Até em cima dessa questão de o senhor ter destacado agora o IAPI, e está aí nesse 

relatório também, eu queria saber o seguinte: quando o senhor fala desse processo de 

unificação, o senhor está, existem duas pessoas aí importantes, primeiro o senhor José 

Dias Corrêa Sobrinho, depois o senhor como presidente do INPS. Tanto o senhor como 

o José Dias Corrêa Sobrinho foram do IAPI. Quer dizer, por que o IAPI desde o início 

desse processo aí ele de certa maneira tem a liderança  da unificação, se é que a gente 

pode falar assim? 

TO - Bom, eu não posso… Eu já tenho cogitado muito, porque que isso aconteceu, e não 

se encontra uma explicação assim racional. A não ser aquele primeiro concurso, que foi 

dos primeiros concursos realizados no Brasil, no Brasil de cabo a rabo, e levado a série, 

em 1937, que teria arrebanhado uma elite de pessoas. Porque o IAPI não deu só para 

Previdência não. O IAPI teve dois Ministros de Estado. Deu o Hélio Beltrão e o… 

MC - Reis Veloso? 

TO - Reis Veloso. Quer dizer, gente que saiu de lá e foi para Petrobrás, e foi para, para a 

Fazenda, foi até para o exterior. Estava me lembrando outro dia do Tricuss*. 

MC - Quem? 

TO - Tricuss… 

MC - Tricuss? 

TO - É. Ele não é nome conhecido na Previdência, não. Mas ele era nosso colega e acabou 

lá nas Nações Unidas, alto funcionário das Nações Unidas. Acabou não, porque ele está 

vivo. Assim do IAPI saiu muita gente para outras repartições, para o IBGE uma 

quantidade grande de bons funcionários do IAPI. De maneira que o concurso não faz bom 

funcionário, mas parece que coincidiu numa época em que havia assim um grupo grande 

de pessoas capazes que se habilitou àquele concurso, e que depois fez essa carreira, 

porque eu encontrei em todos os institutos funcionários muito bons, muito competentes, 

e tive vários diretores que se destacaram lá no INPS, e nos outros institutos, inclusive nos 

estados. Nós fizemos assim, com aquela eleição que o Corrêa promoveu, nós tivemos 

                                                           
* Transcrição aproximada do nome. 
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representantes de todos os institutos, como superintendentes do INPS, alguns muito bons, 

e de outros institutos, que não eram do IAPI. 

MC - Mas agora, quer dizer, o senhor está colocando aí que talvez o ponto de referência 

seja o concurso de [19]38? 

TO - [19]37 ou de [19]38? 

GH - [19]37. 

MC - [19]37. É, mas, quer dizer, pode ter sido, quer dizer, essa liderança do IAPI ela 

poderia ter sido, ter aparecido antes, como já existia. Por que  foi nesse momento? 

TO - Não, eu acho que o pessoal… O que eu quero dizer é o seguinte: Que havia um 

grupo grande de pessoas capazes esperando uma chance de se empregar, de se empregar 

o seu talento, e que esse concurso abriu essa oportunidade. Se não fosse o concurso ia 

ficar na dependência do pistolão, como era. Era tudo na base do pistolão. Então as pessoas 

não tinham ocasião de se revelar. Agora o concurso deu essa chance a essa onda, digamos 

assim, de pessoas, e depois houve todos aqueles aspectos que eu já referi aqui. Quer dizer, 

a intenção do governo de mudar a administração. O Vital a valorizar o concurso, valorizar 

o mérito. O Plínio Cantanhede a escolher entre os funcionários os seus chefes, em vez de 

ser indicações políticas. A própria ditadura contribuindo para não sofrer pressões políticas 

maiores. Então foi se formando aquele espírito de corpo mesmo, dos funcionários, que é 

uma coisa notável, porque você hoje, eu entro lá no instituto fico triste, porque encontro 

raramente um funcionário que está interessado na Previdência. Ele está interessado nele, 

exclusivamente. E no IAPI era uma coisa extraordinária, quer dizer, o pessoal, descansava 

trabalhando no instituto. Nos clubes, em toda parte era uma coisa extraordinária. Agora a 

gente, é claro que isso aí tem que ser assim mesmo, porque nós estávamos construindo 

uma coisa. Não existia o IAPI, não existia, nós é que íamos pondo os tijolos. Quem chega 

agora já encontra tudo feito. Então vai lá para um canto e: olha, você escreve à máquina 

aí, bate esses envelopes, essas cartas. Ele começa a bater os envelopes, as cartas, só quer 

saber do dinheiro do fim do mês, não quer saber o que é a Previdência Social. Embora 

haja aqui uma preocupação com a Previdência Social, com a formação do funcionário. 

Isso é cópia do IAPI, que o IAPI sempre teve a chamada preparação vestibular, quer dizer, 

quando o funcionário entra, ele faz um cursinho em que ele aprende o que é a Previdência 

Social, qual é o regime de pessoal, como é que benefícios que ele tem, as vantagens que 

ele tem dentro da instituição, que finalidade tem o trabalho que ele fez, onde é que ele vai 

trabalhar, o que é aquilo, quer dizer, ele recebe um banho geral de Previdência antes de 

ser lançado dentro de uma determinada, um determinado cargo. Mas não é suficiente, 

porque hoje é muito grande o instituto. Tem mais preocupação administrativa do que 

política, que é o que prevalece hoje. 

GH - Só uma pergunta. O senhor falou lendo os dados que 60% dos funcionários do ex-

IAPI eram concursados, 40% seriam os interinos. Em que momento começaram a entrar 

esses 40%? 

TO - Não, eu falei que o resultado devia ser por isso, porque como é que eles eram 

efetivos? Sem ter feito concurso? Só pode ter sido interino efetivado por lei. 
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GH - Mas tem algum momento que dentro do IAPI isso se sentiu mais claramente, a 

entrada desses…? Desde o começo? 

TO - Não, desde o começo não. Isso começou assim mais intensamente… Deixa-me 

ver… Olha, eu acho que houve muito pouco interino até a época do Alim Pedro. Do Alim 

Pedro para cá começaram a nomear políticos para presidência do IAPI. Aí começou o uso 

dos interinos, e o abuso de interinos. 

MC - Até Dutra? 

TO - Até Dutra. 

MC - Então até o começo do governo Dutra não havia interinos? 

TO - É. Dutra porque era o Alim Pedro que era do Dutra. Ainda no tempo do César, do 

Afonso César, que era Getúlio, era muito restrito. O Afonso César apertava… 

MC - Agora, o senhor, quando eu perguntei para o senhor sobre a liderança do IAPI na 

unificação, o senhor se remeteu ao concurso de [19]37, que foi na época do Estado Novo, 

o senhor acha que o regime autoritário a partir de [19]64 contribuiu, favoreceu a 

unificação ou não? 

TO - Claro. Claro que favoreceu, porque é muito mais difícil fazer… Seria muito mais 

difícil se conseguir no regime atual, por exemplo, em que todo mundo se mete, então não 

se chega à conclusão nenhuma, a não ser para conjugar o verbo dar, que vocês acabam de 

ver aí que foi baixada uma lei agora mandando dar uma porção de benefícios para 

Previdência Social, não disseram da onde vão sair os recursos, mas os benefícios eles 

disseram, como sempre. Então vão reduzir o período de cálculo. É uma gente que não 

sabe nada, viu, porque houve falar um negócio e pensa que está fazendo um benefício e 

às vezes não está. Porque pegar os últimos meses de contribuição e dizer que esses é que 

devem prevalecer para conceder o benefício, às vezes prejudica muito, porque justamente 

nesses meses é que a pessoa já está meio decadente e tal, então o seu salário é menor. O 

certo mesmo é pegar um período maior, mas corrigir monetariamente. Mas hoje não se 

faz nada sem discutir. Imagina a facilidade que teriam os bancários. Hoje eles teriam feito 

uma greve para não ser feita a unificação. É um interesse particular, de grupo, mas 

permaneceria, porque todo mundo tem medo de quem se manifesta, não é da maioria 

silenciosa. Ao passo que os outros que tiveram efetivamente vantagem… Todas as outras 

classes foram beneficiadas. Não teriam voz porque eles não gritam. São silenciosos. Mas 

não há dúvida não, que eram… Veja isso… Isso é um negócio que hoje nem se pode 

imaginar. Eu nomeei quem eu quis para o INPS. Quer dizer, o Passarinho me perguntava. 

Ele não estava interessado em fazer nomeações. É claro que quando ele queria ele dizia: 

“Olha, quero esse aqui comigo. Quero que fulano então seja superintendente no Pará.” 

Está muito bem. Não tem dúvidas… Mas eu não precisava perguntar qual era a vertente 

a ele. Dava inteira liberdade. E a mesma coisa o Presidente da República. Não dava bola. 

Não queria saber quem era. Queria saber se estava funcionando o negócio. Eu tive vários 

casos assim complicados, por intrigas. Até com o Ministro da Guerra fizeram uma intriga. 

Mas eram coisas que eram faladas entre pessoas sérias, e as pessoas aceitavam e acabava 

a intriga. Agora não, agora para nomear um chefe de seção na agência de Tiririca do Sul, 

precisa saber quem foi o deputado mais votado na cidade, e se a oposição não tem maioria, 

não sei o que para nomear o camarada lá no Rio Grande do Sul. Como é que se fazia a 
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unificação desse jeito? De jeito nenhum. Porque o cidadão nomeado por um deputado, 

ele não se sente devedor, não se sente responsável perante a repartição. Se sente 

responsável pelo seu patrono. É uma coisa terrível. Um superintendente aqui da 

Guanabara, que foi indicado aí pelo PMDB, ele acha que não precisa dar bola para o 

presidente não. O presidente se meter à besta, ele vai lá para o PMDB e quem acaba 

saindo é o presidente. Não pode… A unificação foi feita assim porque era ditadura, senão 

não tinha feito. 

MC - Agora, eu queria saber o seguinte: quando se fala das resistências à unificação, que 

o senhor mesmo mencionou, só se fala dos bancários. 

TO - Porque foram os mais ativos, os únicos que… 

MC - Os únicos? Os marítimos também não? 

TO - Como é que eles podiam reclamar? Para eles era tudo bom. Eles passaram a receber 

os benefícios em dia. Não tinham mais preocupação nenhuma. Tudo que eles tinham eles 

continuaram a ter. Aquela facilidade de hospitalização, eles continuaram a ter como 

tinham naquela época. Aumentou formidavelmente a disponibilidade … Os marítimos, 

em que havia muito poucas agências, eles puderam ser atendidos em toda parte do Brasil. 

E assim todos os demais, todos os demais segurados da Previdência, porque o INPS tinha 

essa possibilidade de ter representantes em toda parte, o que um instituto só não 

conseguiria fazer sem ficar com um custo administrativo fabuloso. Nós pudemos 

desenvolver também a Previdência Rural, que também foi um impacto muito grande no 

campo. Na cidade não se sente. No campo foi um negócio formidável, a Previdência 

Rural. 

MC - Engraçado que a Previdência Rural, o FUNRURAL é de [19]71, não? 

TO - É. O FUNRURAL ficou subordinado ao IAPI. O IAPI é que ficou… 

MC - IAPI? 

GH - Não, o antigo Fundo do Trabalhador Rural. 

TO - É. 

GH - Fundo do Trabalhador Rural, parece de [19]63, [19]60 e alguns… 

TO - Não. É. O trabalhador Rural ficou a cargo do IAPI, fazer a arrecadação e a 

implantação. Durante muitos anos não se pode fazer nada, porque a arrecadação não dava 

para nada. O pessoal previu um plano de benefícios muito bonito, e não previu recursos 

para… Bom, era dois da produção rural. Mas como é que cobra? Como é que você vai 

cobrar o produtor rural, são 40.000.000, 4.000.000? Como é que se vai cobrar isso? Então 

não se fazia a contribuição. Até que mais tarde nós fizemos uma modificação na lei, em 

que o responsável pela arrecadação passou a ser aquele que recebia a mercadoria na 

primeira colocação. Por exemplo: ao invés dos matadouros ficarem sujeitos a pagarem 

contribuição rural, era o frigorífico que ficava responsável para arrecadar do matadouro, 

compreende? De maneira que o frigorífico não era o responsável financeiramente, ele era 

o responsável pela arrecadação. Ele era o órgão arrecadador da Previdência. Então 
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cresceu, cresceram os recursos porque as cooperativas, todos os órgãos, os mercados de 

produtor que recebiam a arrecadação começaram a cobrar os 2% da produção rural. E aí 

pode-se começar a fazer alguma coisa em matéria de .. Mas o IAPI era o administrador. 

E até muito recentemente era um funcionário do IAPI que era o presidente do 

FUNRURAL, que tinha na organização o doutor Armando. 

MC - Quem era o presidente? 

TO - Era o Líbero Massari. 

MC - Líbero Massari? 

TO - É. 

MC - Agora, doutor Torres de Oliveira, como é que se dava concretamente a resistência 

dos bancários contra a unificação? 

TO - Não teve essa importância. 

MC - Não teve não? 

TO - Não. 

GH - Era fazer corpo mole, corpo mole. 

TO - Não, não chegaram a fazer não. Era mais barulho, entrevistas aos jornais. Ou… 

MC - Como é que era? Entrevistas? 

TO - Entrevistas… Volta e meia era jornal. Nem televisão não tinha essa repercussão que 

tem hoje, estava no princípio. E era rádio, entrevista no rádio, sobretudo nos jornais, e 

memoriais mandados para o governo criticando. Eu fui ao sindicato, Confederação dos 

Bancários… 

MC - CONTEC*? 

TO - Na CONTEC, para conversar com eles, obter o apoio deles. Mas não era coisa de 

assustar não. 

MC - Não. Agora, que tipo de argumentação eles tinham, na época?  

TO - Ah, era isso, que eles estavam perdendo, quer dizer, que ia tudo piorar, que eles 

tinham benefícios melhores, o que não era verdade. O que eles tinham de melhor era a 

assistência médica, porque… Mas era folga, porque eles eram muito poucos e tinham 

recursos acima das necessidades. Agora… 

GH - Um minutinho só. 

                                                           
* CONTEC: Confederação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Crédito. 
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TO - Hospital da Lagoa, que era apartamento individual para cada um. Era facilmente 

possível isso, porque o número era muito pequeno. Mas ao lado disso, os outros não 

tinham nada. Agora, regime de benefícios era o mesmo, porque desde a Lei Orgânica que 

era o mesmo. Os processos de arrecadação eram muito mais simples do que o dos 

bancários, dos comerciários que eram os bancos. Banco era sempre organizado, e recolhia 

sem a menor dificuldade, sem atraso, sem nada para… De maneira que era esse receio de 

perder essas vantagens é que… Eles alegavam tudo, alegavam que ia cair a arrecadação, 

porque os institutos eram todos uma bagunça, e que só o deles que era organizado, que 

era muito mais organizado do que os outros. 

MC - Mas eles faziam esse discurso particularista, será que isso aí não criava antipatias, 

por que será que eles não tinham um argumento mais… geral? 

TO - Devia criar antipatias, mas não criava não. 

MC - Não? 

TO - Porque os jornais davam uma cobertura total. 

MC - Os jornais apoiavam? 

TO - Os jornais apoiavam. Se vocês pegarem os jornais da época, parece um tumultuo a 

unificação. Eu dava entrevistas todo dia. Até uma vez o Passarinho me interpelou, disse: 

“Ô Torres, você está aparecendo demais nos jornais. Quer dizer, o Presidente mandou 

dizer que você está aparecendo demais nos jornais”. Mas ele falou assim, num tom de 

brincadeira, e eu disse a ele: “Não é por meu gosto não, porque eu não gosto de aparecer, 

mas sou obrigado, porque toda hora estão lá…” 

MC - Agora, uma das… 

TO - Agora, também houve uma grande onda de simpatia, viu? Eu me lembro assim, de 

uma entrevista, que eu dei muita entrevista no rádio, na televisão, em escolas, 

universidades, em toda parte eu era chamado para falar, falar sobre as coisas que eu sabia, 

e que eu não sabia também, porque o negócio da Previdência ter um leque de atividades 

muito grande, eu era chamado assim, para falar na Escola de Farmácia. Ou então, eu 

conversar com os engenheiros sobre estrada de ferro, que não é um leque muito grande 

de atividades. De maneira, que essa segunda mudança que se fez aí nessa reforma 

administrativa outra vez na Previdência agora, recentemente em que separou o INPS, 

INAMPS, foi uma evolução também muito boa, porque tornou mais específica a função 

da instituição. Por exemplo, como a assistência médica tem uma visualidade muito maior 

do que benefícios, em tudo. Você constrói um ambulatório para atender 100 pessoas, bota 

uma placa inaugural, solta foguetes, chama o prefeito. 

MC - O senhor colocou isso no relatório? Não estava isso, que o ambulatório custava 

muito menos que os benefícios são pagos no dia a dia. 
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TO - No dia a dia. Não! Nem tem comparação, não é? Mas os benefícios ninguém sabe 

disso. “Ah! Eu hoje paguei 100 mil benefícios.” “Ah! É? Não interessa, nem eu posso 

soltar foguete, nem coisa nenhuma.” Mas como tinha uma visão muito maior, os médicos 

achavam que o INPS devia ser dos médicos. Então, uma reivindicação constante de 

médicos ser presidente do INPS. Quando! A assistência médica apresentava 20% das 

atividades da Previdência. Com essa separação que se fez, INAMPS – Instituto Nacional 

da Assistência Médica na Previdência Social – e Instituto de Previdência Social, e 

Instituto de Aplicação do Patrimônio racionalizou isso, e agora os médicos reivindicam, 

com justa razão, o cara ser presidente do INAMPS! Do INAMPS está certo, mas não do 

INPS, que nós não tínhamos nada que ver com medicina, nem do IAPAS, que não há 

médico que vá reivindicar ser presidente do IAPAS. De maneira que foi também uma 

reforma no sentido da racionalização. 

GH - Agora, na sua gestão do INPS, a sua tese serviu para gente, esse número especial da 

Previdência Social, que foi o seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito. O 

senhor podia um pouco falar sobre essa comissão, quer dizer, por que foi instaurada uma 

comissão parlamentar de inquérito, no Congresso Nacional, naquele período. Examinar 

como foi o processo de unificação, e o INPS. 

TO - Olha, foi muito engraçado. Porque quem promoveu a criação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito foi o Francisco Amaral. 

MC - Deputado? 

TO - Deputado. 

MC - De São Paulo, não é? 

TO - Que depois foi até prefeito de… 

MC - Campinas? 

TO - Campinas. E que era um PTB roxo. E ele propôs o estabelecimento da Comissão de 

Inquérito metendo o pau no INPS, que tinha três meses de vida, três meses! E atribuindo 

ao INPS uma porção de coisas, que o responsável era o partido dele, o PTB. Por exemplo, 

a maioria das acusações que eles fazem está aí transcrita nesse número, as acusações que 

eles fazem são contra o SAMDU. O SAMDU era um Serviço de Assistência Médica 

Domiciliar de Urgência. O SAMDU era um feudo do PTB, aquilo foi criado para o PTB, 

pelo PTB, para eles! Quer dizer, todo mundo era nomeado lá pelo PTB, os delegados 

eram do PTB, os médicos eram do PTB, era tudo do PTB, eles é que dominavam! O 

presidente da junta diretora era do PTB! E quando é instalado o INPS ele não toma 

conhecimento disso, e mete o pau no SAMDU, criação deles, como se fosse o INPS o 

responsável. O INPS tinha acabado de nascer, é que era o responsável pelas más 

instalações do SAMDU, pelos médicos do SAMDU estarem dormindo nos consultórios 

em vez de dar consulta, e o filhotismo, era tudo dele, e ele fez foi ir contra o INPS, quer 

dizer, a comissão de inquérito era contra o INPS por causa principalmente dos defeitos 

do SAMDU, que era dele. 

MC - Mas o SAMDU, como é que ficou o SAMDU com a unificação? 
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TO - Foi incorporado. 

MC - Foi incorporado e… 

TO - Sumiu! 

MC - Sumiu? 

TO - É, entrou na assistência médica normal. 

MC - Entrou na assistência médica. 

TO - Do instituto, assistência médica, foi tudo incorporado ao… 

MC - Bem, e a crítica do Francisco Amaral era no sentido da incompetência do SAMDU? 

TO - É, principalmente. 

MC - Quer dizer… 

TO - É um negócio gozado, eu tinha que me poupar, eu não podia fazer essa crítica. Eu 

devia fazer a ele… Queria pegá-lo lá porque ele não apareceu para depoimento. Eu queria 

pegá-lo lá, e dizer, mas escuta aqui, quem fez isso foram vocês, eu recebi a herança, eu 

não tenho nada com o SAMDU. Eu fui membro da junta administrativa do SAMDU, e o 

presidente era o Dornelles, era parente do… 

MC - Do Getúlio. 

TO - Do Getúlio. Muito bom, um sujeito muito sério, queria fazer uma administração 

correta. Mas aquilo era uma bagunça, o negócio todo de indicação, era um ninho de 

empregos… Agora, isso tudo para mudar não foi brincadeira de criança não, viu? De 

maneira que, ainda hoje o quadro se ressente do passado. 

GH - Eu queria voltar àquela lista de indicações que havia para a presidência do INPS. O 

senhor mencionou o José Dias Corrêa Sobrinho. 

TO - Não, eram pessoas… 

GH - Quais eram as outras pessoas? 

TO - Eu não me lembro assim, bem, viu? Porque naturalmente toda a vez que o ministro 

é nomeado ele recebe indicações para cargos de todo mundo, não é? Eu, assim, me 

lembrei do Corrêa porque estava mais perto, próximo de mim, ou o Renato Machado, que 

foi também diretor do INPS. 

MC - Ele foi do IAPI? 

TO - Ele era do IAPI também, também estava indicado para presidente. Mais quem? O 

João Lira Madeira também foi indicado para presidente, também era do IAPI. 



 

146 

 

MC - O João Lira Madeira? Atuário? 

TO - Mas ele não me mostrou a lista não. 

MC - Não? 

TO - Ele disse: “Olha, eu tenho uns nomes aqui, e queria a sua opinião sobre eles.” Então, 

pediu a minha opinião sobre determinadas pessoas, não me mostrou a lista. 

GH - Agora, o retorno da questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, como é que o 

senhor foi? Então, o senhor se dirigiu à Brasília para responder às… 

TO - Quer dizer, eu recebi… Não sei…  

MC - Convocação? 

TO - Convocação, não é? Primeiro eu pedi ao Passarinho que obtivesse um adiamento. 

Disse. Eu não tomei conhecimento ainda do instituto, já vou para Comissão de Inquérito. 

Eu nem sei o que quer dizer, eu sabia mais do que qualquer outra pessoa, porque eu vivia 

lá dentro. E tinha acompanhado o Corrêa Sobrinho, o Nazareth Teixeira Dias, todas as 

administrações anteriores, eu tinha tido assim, uma presença muito ativa, mas para 

responder assim, a um inquérito vago, como era aquele. Então, o Passarinho teve o 

adiamento, enfim, a convocação, durante vários meses, eu não sei exatamente quando é 

que foi, mas aí já tinha vários meses de funcionamento do instituto, quando… E aí eu me 

prevaleci da vantagem, de como eu era convocado, convidado, eu tinha o direito de falar 

o que quisesse, e depois receber as interpelações. Então, eu usei e abusei dessa vantagem, 

e falei durante quatro dias seguidos. Descrevendo o que era, a Previdência como é que 

era, o que eu tinha achado, o que eu pretendia fazer. Está aí o depoimento, é um negócio 

enorme. E depois houve as interpelações. Mas aí até já mudaram de Brasília, vieram aqui 

para o Rio de Janeiro, um dos depoimentos que eu fiz foi aqui no Rio de Janeiro. Aí foi 

com interpelações dos deputados. Mas vocês podem ler aí, nesse depoimento, que a 

preocupação dos deputados era mais de se mostrar do que de apurar alguma coisa errada, 

ou indicar soluções para coisas erradas, queriam é aparecer. Então, cada pergunta que me 

faziam era um discurso. Para mostrar sabedoria, e tal. Mas eu achei até a coisa um pouco 

surpreendente para mim, eu não tinha hábito disso. É que eles foram muito respeitosos, 

muito delicados, não houve o menor incidente, aceitavam as minhas ponderações sem 

qualquer agressão, e até recebi aplausos, e comprimentos, e tal, dos deputados. A maioria 

da comissão estava quase sempre presente, estavam interessados realmente. E eu notava 

o interesse deles, porque era talvez a primeira vez que eles tivessem… Muitos deles. Claro 

que outros já tinham estudos de Previdência, mas outros pela primeira vez tinham um 

panorama geral da Previdência. E disso resultou um relatório, que foi devidamente 

arquivado. A Comissão de Inquérito resultou foi nisso. O relator era o Arnaldo Prieto, 

mais tarde foi Ministro, muito bom, competente também, foi muito meu camarada, me 

ajudou até em perguntas que fizeram. E foi assim mesmo na prestação de contas públicas. 

Mas com muita pouca repercussão no país, na imprensa, e tal, foi um negócio restrito ao 

Congresso. 

GH - Mas o que fez o senhor, por exemplo, o senhor fala, pouca repercussão, de repente 

pegar o seu depoimento, e publicar num número especial da Previdência Social. 
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TO - Bom, é porque eu queria documentar, a revista era da própria Previdência. 

GH - A idéia era… 

TO - Então, eu quis documentar, que é uma revista… Você vê que é uma revista de caráter 

técnico, ela só tem trabalhos de caráter técnico. De maneira que, eu achei que isso para 

história da previdência era importante. Você vê que tem duas partes, esse depoimento tem 

um livro branco também. 

GH - Qual afinal… A parte… 

TO - É desse livro branco, que eu procurei fazer foi fazer aquele divisor de águas. Olha, 

o que eu encontrei na Previdência foi assim, estava assim a Previdência. E daqui para 

frente eu respondo, agora o que estava lá atrás eu não posso responder, esse relatoriozinho 

pequeno também, esse relatório síntese serviu de imitação, viu? Quer dizer, uma porção 

de gente começou a imitar, fazer a… Agora, é sistemático lá no INPS fazer um relatório 

síntese. 

MC - Para a gente terminar esse encontro de hoje, eu queria fazer uma pergunta para o 

senhor, o senhor foi simpático à Revolução de [19]64? 

TO - Fui. 

MC - Por que? 

TO - Bom, porque eu achava que o Jango era um maluco. Isso para falar de uma maneira 

simples, porque o país estava empolgado por uma série de idéias completamente 

fantasiosas, e caminhando para desordem, todo aquele negócio de Presidente da 

República ir falar para Sargento, dizer que o sargento deve bater no General, o negócio é 

completamente doido! De maneira que eu estava com pavor até do que vai acontecer. 

“Ah! É que as reformas de base!” Reforma… Mas que reforma? É muito fácil falar. E 

reforma… De que reforma? Que espécie de reforma? Isso eles não falavam. “Que o 

importante são as reformas de base: reformar o ensino, reformar o não sei o que, reformar, 

reformar.”  Reformar tudo, mas com que? A troco de que? Mas pode reformar para melhor 

ou para pior. Não, eu estava achando que estavam desmoralizando a hierarquia no 

Exército, marinha, em toda a parte. Com o espírito mesmo revolucionário, quer dizer, de 

ver se as massas dominariam o país, isso havia um golpe mesmo, comunista, embora o 

comunista tivesse muito mais, como é que eu vou dizer? De ditadura, de elitista do que 

de comunista propriamente, porque era uma elite que dominava. Eram seus jangos e seus 

brizolas, e (TI) é que dominavam mesmo o país. Isso é opinião de quem não é político, 

não se mete em política, detesta negócio de política. De maneira que, eu acho, quando 

veio a Revolução eu disse: “Bom, vieram botar ordem no que estava caminhando para o 

caos.” Eu achei o Castelo Branco um camarada de extraordinária... Realmente um 

democrata, um sujeito que gosta muito de ordem, intenções, e uma grande capacidade 

política e administrativa. De maneira que eu fiquei muito contente com a Revolução de 

[19]64. Mas nunca participei diretamente de política não. Isso eu estou mais como… Eu 

estou falando mais como observador de fora, porque participação eu nunca tive nada. 

MC - Então, vamos parar aqui? 
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TO - Está. 
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Data: 22/01/1988 

 

Fita 10 – Lado B 

 

GH - Hoje é dia 22 de janeiro de 1988, estamos na casa do doutor Torres de Oliveira, para 

mais uma etapa do Projeto Memória de Assistência Médica da Previdência Social no 

Brasil. Presentes os pesquisadores Marcos Chor Maio e Gilberto Hochman. Doutor 

Torres, retomando a questão do seu depoimento, a Comissão Parlamentar investigava, 

enfim, questões sobre a Previdência Social, eu estaria interessado, o senhor publicou esse 

documento, que o seu depoimento, o livro branco, num número especial da Revista 

Previdência Social.  Qual foi o seu intuito nessa publicação? Por que geralmente, enfim, 

os depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito acabam ficando nos anais do 

Congresso, pouca gente lê, às vezes muita gente nem quer saber do que foi… Ela prefere 

que se esqueçam de todos os depoimentos, das acusações, e o senhor, pelo contrário. Para 

mim é quase que inédito pegar, e publicar o seu depoimento, inclusive com as respostas, 

com os problemas que foram levantados. Qual era o intuito? 

TO - Bom, a revista era uma revista documentária da Previdência Social, uma revista 

doutrinária e documentária, ela registrava os principais fatos de ocorrências da 

Previdência Social, e publicava artigos, trabalhos dos técnicos da Previdência, ou de 

pessoas que falassem ou escrevessem sobre Previdência Social. O meu depoimento era o 

depoimento do primeiro presidente do INPS, primeiro não, porque eu sucedi o Nazareth 

Teixeira Dias, que foi o primeiro presidente do INPS, mas ele foi presidente três meses, 

e eu fui presidente três anos depois dele, de maneira que embora ele tivesse dado um 

impulso muito grande no desenvolvimento do INPS, foi um tempo relativamente curto. 

E eu aceitei esse depoimento no Congresso como uma oportunidade também de dar 

conhecimento geral sobre a Previdência, o estado da Previdência Social no país. Vocês 

manipulando aí o depoimento vêm que eu começo fazendo um histórico da unificação da 

Previdência Social, e desenvolvia a história da Previdência Social durante horas do 

depoimento no Congresso, porque a técnica adotada por eles, era que as pessoas 

convidadas primeiro fizessem uma exposição, e depois os membros da comissão de 

inquérito formulavam questões. Então, eu aproveitei essa chance e fiz uma longa e 

minuciosa exposição da Previdência Social. Uma idéia mesmo de que era preciso ter uma 

visão panorâmica de toda a Previdência Social, para poder criticá-la para bem ou para 

mal. E até estava me recordando, que foi engraçada essa convocação dessa Comissão de 

Inquérito, porque ela foi convocada a requerimento do deputado Francisco Amaral, que 

era do PTB. E o PTB tinha dominado a Previdência Social até então. Os presidentes eram 

escolhidos por eles, era o PTB que mandava na Previdência, portanto devia se sentir 

responsável pela Previdência Social. Mas ele, três meses depois do início do 

funcionamento do INPS convocou essa Comissão de Inquérito dizendo que a Previdência 

estava caótica, e até a expressão que ele usou, o SAMDU é um caso de polícia. Ora, todo 

o pessoal do SAMDU era do PTB, nomeado por ele, foi criado exatamente para isso. O 

SAMDU foi criado com esse objetivo de dar chance de emprego para o PTB. Mas eu não 

fiz referência a isso não, que eu era técnico e de maneira que não me metia em política. 

E prestei o depoimento como se nada disso existisse. Mas é uma coisa engraçada, quer 

dizer, querer atribuir a um instituto que estava ainda nascendo, todos os males que vinha 

de longos anos da administração do partido dominante, que era o PTB. Ministro, tudo era 
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do PTB. Mas acho que foi o fato de eu publicar na revista foi justamente o interesse de 

dar maior divulgação ao conhecimento de todos, e não tinha nada que esconder mesmo. 

Era preciso para fazer essa obra de unificação, contar com a colaboração de todo mundo. 

Até correu uma frase lá, quando eu fui nomeado presidente, que eu andava pedindo apoio 

de todo mundo, como quem corre o chapéu. Mas eu confirmei, disse: “É isso mesmo, eu 

tenho que ter o apoio de todo mundo do funcionalismo, dos deputados, senadores, do 

ministro, porque isso aqui não é brincadeira de criança não, isso precisa mesmo de uma 

cooperação muito grande para que o instituto se faça”. De maneira que é isso, o 

depoimento é isso, é um documento histórico, ele relata o primeiro ano de funcionamento 

do instituto, as dificuldades, e retrata também o que eram os institutos de Previdência. 

Porque o fato de todos se chamarem instituto de Previdência Social, parecia que era a 

mesma coisa, quer dizer, que o instituto dos Marítimos era a mesma coisa que o Instituto 

dos Comerciários, todos eles tinham presidentes, tinham diretores, tinham delegacias 

pelos estados, mas eram completamente diferentes. O Instituto dos Marítimos, por 

exemplo, representava 1% da Previdência Social, e os comerciários eram 30% da 

Previdência, lá tinha um número de segurados como em arrecadação, e eram instituições 

com responsabilidades muito diferentes, e todas tratadas mais ou menos da mesma forma. 

Então, procurei fazer esse panorama da Previdência, e depois relatar as dificuldades 

enfrentadas, os objetivos visados, e os resultados que se esperava alcançar com dedicação. 

MC - Doutor Torres de Oliveira, havia apreensões, algumas apreensões em termos do 

fracasso, possível fracasso da unificação? 

TO - Havia não só apreensões como havia boatos, tremendos boatos. Então, logo nos 

primeiros meses da Previdência eu enfrentei boatos que chegavam até ao SNI, dizendo 

que a arrecadação do instituto tinha caído a 30% do que era. É um boato perigosíssimo, 

porque se as empresas acreditassem que ninguém estava pagando a Previdência, parava 

de pagar mesmo e o Instituto fracassava. Mas era mero boato, não houve nada disso, e as 

empresas continuaram a fazer o recolhimento das suas contribuições, tal e qual como 

vinha sendo feito. E isso me deu muito trabalho, justificar perante as autoridades: “Mas 

não há nada, não se impressionem, isso é mentira.”  Porque eram umas mentiras bem 

feitas, com números, com dados. E geralmente como elas eram promovidas pelos 

bancários, e os bancos é que faziam a arrecadação, parecia verdade. Mas que realmente 

estava, eu disse: “Ora, é preciso que se saiba que 90% da arrecadação sai em pagamento 

de benefícios.” Mas se tivesse havido uma queda da arrecadação da ordem de 70% eu 

teria parado o pagamento de benefícios, no entanto continua todo mundo recebendo 

direitinho, em ordem, sem o menor atraso, pelo contrário, nós começamos até a atualizar 

benefícios que estavam atrasados. De maneira que havia essa apreensão, e havia esse 

verdadeiro bombardeio de boatos em cima disso, do INPS. 

MC - Agora, como fica, não está muito claro ainda que tipo de apreensão havia, quer 

dizer, boatos, que o senhor falou, deu o exemplo de um boato, quer dizer, mais assim, já 

que… 

TO - Bem, a apreensão é que não funcionasse, se não funcionasse, era um desastre para 

o país. Porque quando os institutos eram separados, se um instituto tivesse a arrecadação 

prejudicada, o governo socorria. Mas se o INPS fracassasse o governo não tinha jeito de 

socorrer. Porque a receita do INPS era quase igual à receita da União, de toda a 

arrecadação da União o INPS representava, se não me engano era 60%, era igual à 
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arrecadação do imposto de renda, e quase que 60% da receita da União. De maneira que 

o fracasso do INPS era o fracasso do país. Quer dizer, isso podia levar até a uma… 

GH - Agora, sobre essa questão mesmo da arrecadação, aproveitando: um dos problemas 

que a gente já viu em várias entrevistas, era o problema da arrecadação, da capacidade de 

arrecadação e fiscalização dos institutos, que parece que eu não sei o caso do (TI), porque 

eram os bancos os arrecadadores. Tinham muito problema de fiscalizar o pagamento 

enfim, da contribuição, e também através de mecanismos mais eficientes de arrecadação, 

transferência dos recursos para os Institutos. Como é que essa questão estava colocada, 

quer dizer, quando o senhor assume o INPS, foi feito algum movimento em termos de 

melhorar, enfim, a capacidade arrecadadora, e fiscalizadora, ou o esquema montado que 

já provinha dos institutos anteriores, já possibilitava o INPS continuar dentro. 

TO - Bom, o processo de arrecadação dos institutos era bom, e eficiente. E o sistema ser 

desconto sobre a contribuição, sobre os salários, era um sistema muito fácil de fiscalizar, 

porque bastava o fiscal ver a folha de salários, e verificar se a contribuição do empregador, 

e do empregado estava correspondendo àquilo que eles estavam pagando ao empregado. 

Todo empregador também dava recibo aos seus empregados, era fácil, mais fácil do que 

o imposto de renda, por exemplo, que é muito mais complicado. Agora, além da 

facilidade, a legislação permitia a consulta a todos os livros da empresa, os livros 

obrigatórios, diários, razão, e todos os livros de registros de contribuições. Com a fusão, 

toda fiscalização foi uniformizada. Isso eu falei, que os processos todos foram 

uniformizados, foram sendo gradativamente uniformizados, adotando-se aquele processo 

mais eficiente no caso de fiscalização. Ficou melhor para o fiscal, porque era mais difícil 

a pessoa fiscalizar só comerciário, por exemplo, e só industriários, quando um mesmo 

estabelecimento tinha empregados nos setores industriais, setores comerciais. Como tinha 

os empregados em Transportes e Cargas também era outro tipo de fiscalização. Com a 

unificação ficou mais fácil o processo de arrecadação. E além disso, a legislação tinha 

sido atualizada, que estava havendo muita sonegação, porque compensava à empresa não 

pagar em dia, não pagava em dia e o juro era pequeníssimo. E a legislação foi mudada 

com a nova administração, e foram criadas multas pesadas, progressivas, e cobradas na 

boca do cofre. De maneira que não valia mais a pena a empresa tomar emprestado aquele 

dinheiro da Previdência, porque o que fazia pegava o dinheiro da Previdência emprestado, 

e pagava um juro muito baixo, o juro corrente na praça. De maneira que a arrecadação do 

INPS, não só não caiu, como até melhorou, melhorou substancialmente no tempo do 

INPS. Foi uma apreensão grande, e foi a nossa grande preocupação, em que com toda 

essa movimentação que se fazia de pessoal, de processos, de normas, de mudanças das 

normas técnicas, não se interrompesse de maneira nenhuma a prestação de serviços. E 

felizmente conseguimos alcançar esse objetivo, que era o objetivo básico. Não houve o 

menor atraso, não houve a menor dificuldade em continuar prestando aqueles serviços, 

que já eram prestados pelos institutos. 

GH - Agora, o senhor está falando nessa questão, aí eu estava me lembrando algumas 

passagens do seu depoimento, que praticamente grande parte das perguntas feitas pelos 

deputados é sobre a questão da assistência médica, praticamente… 

TO - É. 

GH - 70, 80% das perguntas estão relacionada à questão da assistência médica. A 

assistência médica nesse momento, o senhor está falando que uma das suas apreensões 
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era o problema de como é que ia esse deslocamento, a prestação de serviço. Como é que 

ficava essa questão de hospitais de diferentes institutos enfim, com médicos de diferentes  

tipos, de cada lugares diferentes, ambulatórios, quer dizer, como é que, na questão da 

assistência médica parece que ficou um problema, pelo menos nas perguntas dos 

deputados, parece que era um maior problema a assistência médica? 

TO - Era. Se não era o maior era um dos maiores problemas, porque a prestação de serviço 

pessoal é muito difícil, é muito diferente. A prestação de um serviço pessoal em que o 

médico, o enfermeiro, eles é que fazem a apresentação do serviço, e o serviço de 

pagamento de benefícios, por exemplo, era completamente diferente. Muito mais difícil 

de lidar, e com correntes muito grandes de pensamentos se digladiando no INPS, no meio, 

apanhando de todos os lados. Então, nós tínhamos a Associação Médica Brasileira, por 

exemplo, defendendo intransigentemente a livre escolha, essa que era a palavra de ordem, 

a livre escolha, e a privatização da medicina. 

GH - Quer dizer, essa livre escolha defendida, seria segurado escolhe o médico, porque… 

TO - O segurado escolhe o médico. 

GH - E depois a Previdência é quem embolsaria? 

TO - Não, não eles não diziam, qual era o processo propriamente, mas defendiam isso, 

quer dizer, que o segurado tinha o direito de escolher o médico que ele quisesse, e a 

Previdência que pagasse o médico depois. Não só o médico como o hospital, que se 

internasse no hospital que quisesse, e o INPS reembolsava. Enfim, eles defendiam mais 

ou menos o sistema americano, que o serviço é empresado por aquelas empresas. Blue 

Cross, e (TI)  e o governo apenas fiscaliza, porque o segurado escolhe quem ele quer, e a 

Previdência indeniza o hospital, indeniza o médico das despesas. Essa era uma corrente, 

e a outra corrente era da estatização da medicina, quer dizer, acabar com a livre escolha, 

quer dizer, os médicos seriam todos funcionários da Previdência, e o segurado escolhia 

entre os médicos funcionários, a mesma coisa com relação aos hospitais. Os hospitais 

tinham que ser todos encampados pela Previdência, ou… Então, no meio disso estava o 

INPS, apanhando de todos os lados. 

GH - Só uma perguntinha: quem é que?… Essa outra, uma o senhor disse, a primeira 

idéia da livre escolha é defendida pela Associação Médica Brasileira; e essa segunda 

quem é que defendia? 

TO - Uma porção de gente, inclusive médicos. Um dos batalhadores pela estatização da 

medicina, por exemplo, que eu me lembro bem, porque ele era muito ativo, era o... 

Escapou o nome dele agora, daqui a pouco… 

MC - Carlos Gentile de Mello? 

TO - Carlos Gentile de Mello. Carlos Gentile de Mello era um batalhador persistente, 

escrevia muito bem, tinha uma acolhida grande nos jornais, e tinha um grupo muito 

grande de médicos que acompanhavam as idéias dele. De maneira que o próprio Carlos 

Gentile, eu tive até debates por escrito. Eu gostava muito dele, ele era ótimo, era uma 

pessoa séria. Estava fazendo aquilo com um ponto de vista doutrinário mesmo, e 

patriótico até. E ele sincero, de maneira que era um opositor que fazia bem à gente, porque 
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ele criticava o que devia ser criticado. E isso ajuda a gente a corrigir os erros que fossem 

encontrados. Mas o INPS fez experiências de toda ordem. Como o INPS é muito grande, 

essas experiências não chegavam assim, ao conhecimento geral do público, nós tínhamos 

de tudo. Nós tínhamos assistência médica prestada exclusivamente por médicos do 

quadro do instituto, tínhamos hospitais próprios, tínhamos sistemas de livre escolha, total 

livre escolha em algumas cidades do país, e que nós fomos até forçados pelas associações 

médicas locais, numa cidade de São Paulo grande, agora eu estou meio na dúvida qual 

era, eu acho que era Ribeirão Preto. Os médicos exigiram, todos os médicos da cidade, 

que o INPS tivesse na parede os nomes de todos os médicos da cidade, com as respectivas 

especialidades, e que o segurado ao chegar à agência, ao Posto do Instituto, ele é que 

escolhia qual era daqueles médicos cujo nome estava na parede, ele escolhia livremente. 

Quer dizer, se esforçavam os funcionários para não indicarem, o próprio segurado 

escolher quem ele quisesse. De maneira que era possível. A gente com esses vários 

sistemas adotados, pagamento por consulta, que era o que o Gentile combatia 

terrivelmente; ou pagamento mensal, nós tínhamos médicos também, que recebiam 

mensalmente para atender a um determinado número de clientes, livre escolha em 

algumas cidades, e escolha orientada, digamos assim, em outras cidades do país. E com 

essa diferença, um país tão diferente, que a gente querer ter um sistema único para toda 

comunidade brasileira é uma coisa, um bocado difícil. E nós tínhamos que fazer mesmo 

esse vasto campo de experiências, diferentes tipos de experiência, para ver se algum deles 

se revelavam o melhor, ou o definitivo. Mas isso não existe, o sistema ideal é só na teoria, 

isso na prática não existe… sistema ideal. Uma dificuldade nossa também, era a 

aparelhagem muito precária, própria. A Previdência tinha 41 hospitais, e o Brasil naquela 

época tinha dois mil e poucos hospitais, servindo à Previdência, credenciados ou 

contratados pela Previdência. E para tomar conta dessa marcha imensa de segurados não 

era possível nem o instituto encampar esses hospitais todos, que não havia dinheiro que 

chegasse, nem encaminhar tudo para os seus próprios hospitais, que não dariam conta de 

maneira nenhuma. Além disso, como eu relatei aí, não só no depoimento, como no livro 

branco, eram poucos os hospitais que estavam em condições boas de funcionamento. O 

trabalho de instalação até, e de reforma dos hospitais, para que eles correspondessem ao 

mínimo razoável foi um trabalho gigantesco. Eu dei exemplos, por exemplo, que o 

Hospital do IAPTEC na Bahia havia sido inaugurado cinco vezes, e não estava 

funcionando. Cada nova administração ia lá e inaugurava o hospital, dava um churrasco, 

e tal, continuava tudo na mesma, porque o hospital era… 
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TO - Contratos materiais de fato, que esses hospitais funcionaram razoavelmente, foi um 

dos grandes campos de ação do novo instituto. Infelizmente o Instituto tinha recursos 

suficientes e teve uma resposta formidável do funcionalismo, o funcionalismo 

correspondeu plenamente. E pusemos esses hospitais todos a funcionar. Eu mesmo 

inaugurei pessoalmente o hospital do Ceará, Fortaleza, que era do IAPI, vinha se 

arrastando há anos, porque cada administração que mudava resolvia derrubar uma parede, 

fazer mais uma sala. Então, não acabava aquilo, e eu dei ordem: absolutamente não se faz 
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mais nada, agora o hospital vai ser inaugurado como ele está, na hora que tiver o pessoal 

suficiente para funcionar, o hospital vai funcionar. E do Maranhão, que tinha sido 

reformado. O bom hospital também, estavam funcionando com 60 leitos, e tinha a 

capacidade de 260 leitos. Então, o nosso programa, nosso objetivo era justamente manter 

os hospitais da Previdência como centros de excelência. Nós queríamos que esses 

hospitais fossem modelares, e servissem de padrão para se criticar os hospitais 

particulares que eram contratados, não só em matéria de custo, como em matéria de 

funcionamento. Nossa intenção, isso está no nosso relatoriozinho simples, era justamente 

aparelhar bem esses hospitais, e aferir os custos da prestação dos serviços, ao mesmo 

tempo transformá-los em escola de formação. Fomos nós que instituímos na Previdência 

a residência médica, que não existia. E era esse o programa, os objetivos que eu segui. 

MC - Doutor Torres de Oliveira, o senhor... Eu queria retomar umas questões anteriores 

para explorar ainda mais a parte de assistência médica, está? Primeiro, quer dizer, na outra 

síntese de [19]68, parece que existe assim, a separação assim, bem nítida, o que era a 

Previdência e o que está sendo, dentro do relatório. Então, é uma situação incômoda, a 

Previdência Social deixou de ser sinônimo de ineficiência, de desperdício, empreguismo, 

politicagem, corrupção, para ser agora uma outra coisa, não é? Com a unificação. O 

senhor não acha que essa análise não é um pouco assim… 

TO - Otimista. 

MC - Hein? Otimista ou vendo a Previdência antes da unificação como sendo uma coisa 

assim, completamente errada, uma coisa completamente ineficaz. 

TO - Não, completamente errada não era, mas que era muito explorada politicamente, 

como está sendo hoje outra vez, era. Um fato, por exemplo, extraordinário na unificação 

foi eu ser nomeado presidente do INPS, porque eu era um funcionário! Simples 

funcionário de carreira. Tinha feito uma carreira completa dentro da Previdência, porque 

eu comecei como lhes contei, atendendo no balcão. E fui subindo gradativamente dentro 

do instituto até chegar à presidência do INPS, sem qualquer injunção política, porque era 

os chefes que reconheciam a capacidade, foram me promovendo até eu chegar onde eu 

cheguei. Mas chegar a presidente do INPS, primeiro do IAPI, já foi uma coisa 

completamente extraordinária, porque era um cargo político, e eu não tinha nada de 

política. E muito mais chegar a presidente do INPS. É claro que eu acho que o Beltrão 

me incluiu nisso, ele era Ministro do Planejamento, e ele é que deve ter falado com o 

Passarinho sugerindo o meu nome. Mas isso só podia acontecer dentro da Revolução, 

porque jamais eles poriam um técnico à frente de uma instituição desse tamanho, como 

nunca mais se pôs. Depois que eu saí nunca mais… 

MC - Não, depois que o senhor saiu… 

TO - Foi o Walter, o Walter Graciosa. 

MC - Walter Graciosa, depois teve um médico, Luiz Moura; depois teve… Mas todos 

ficaram muito pouco tempo, não é? 

TO - Todos muito pouco tempo, e as indicações políticas aí pesando em tudo como hoje 

então, hoje então se nomeia um chefe de sessão por político, um chefe de sessão! É tudo 

político. Aliás, é confessado isso, eu não estou fazendo revelação nenhuma estranha não. 
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GH - Sai no jornal. 

TO - Quer dizer, para nomear o representante do FUNRURAL na localidade tal, vê-se 

quem foi o… 

GH - Deputado mais votado. 

TO - Deputado mais votado naquela região, o deputado indica aquela pessoa, e pronto, lá 

vai a pessoa indicada pelo deputado. Se tivesse sido feito isso, o INPS não saía não. 

MC - Não saía? 

TO - Porque o que nós fizemos foi botar tudo técnicos, em todos os cargos do INPS. 

Então, todos os superintendentes eram técnicos, nem eu conservei a maioria, não tive 

razão nenhuma, se a pessoa tivesse funcionando bem, continuava, não tive preferências 

assim, de chegar e botar fulano no lugar de beltrano. E isso funcionou, porque os 

superintendentes a princípio eles me procuravam assim, meio não acreditando, eu tivesse 

tanto poder de ação. E o nosso objetivo era a descentralização, era delegação de poderes. 

Porque o INPS deste tamanho se ele não delegasse poderes, não funcionava, era um 

monstro! Alguns dos institutos tinham tudo centralizado, de maneira que precisou 

descentralizar, deixar os superintendentes funcionarem, deixar os agentes locais 

funcionarem com autonomia, escolher os médicos credenciados, escolher os hospitais, 

eles mesmo os superintendentes. A princípio eles não acreditavam nisso, estavam 

acostumados a ser comandados lá de cima. Mas não só eles viram que era para valer, 

como começaram a aplicar e funcionar muito bem, com a severidade que era necessária 

para que o Instituto vivesse sem atrapalhar a vida dele… De todo mundo. Isso foi o que 

fez o Instituto funcionar, o que criou o instituto. Mais tarde isso tudo voltou atrás, que o 

próprio ministro achava que não podia deixar lá na mão do agente fazer credenciação de 

médico, isso dá um poder político formidável. Trás para cá, trás para cá! E foi 

centralizando tudo de novo. De maneira que hoje é diferente, mas o Instituto está 

consolidado, agora é possível fazer isso sem grandes transtornos. 

MC - É, quer dizer, apesar de o senhor concordar, quer dizer, isso está no Relatório de 

Síntese com essa visão de que antes da unificação a Previdência em geral como o senhor 

disse, ineficiente, cheia de muito desperdício, e empreguismo, e tal. Quer dizer, quais 

seriam os aspectos que o senhor consideraria positivos antes da unificação? O que a 

Previdência teria de positivo antes da unificação? 

TO - Muita coisa. A Previdência é um instrumento formidável de combate à miséria, de 

redistribuição de renda, não há outro tão eficiente quanto a Previdência Social. Mas se a 

gente pensar no que teria acontecido se não existisse a Previdência Social, isso nem a 

gente consegue imaginar, que hoje são milhões de pessoas vivendo exclusivamente à 

conta da Previdência Social: aposentados por invalidez, velhice, por acidente de trabalho, 

essa gente toda estaria perdida, estaria na miséria absoluta, se não fosse a Previdência. É 

que os males da Previdência, que eu aponto aí, são males corrigíveis, e do próprio 

subdesenvolvimento do país. Não podia ser um caso isolado, a Previdência dentro do país, 

se as repartições funcionam mal, funcionam precariamente, a Previdência também 

funcionava mal, e precariamente. Os funcionários não eram bem instruídos, a 

preocupação política era dominante. De maneira que isso tudo causava prejuízos na 

Previdência, mas não prejuízos que não pudessem ser melhorados ou corrigidos. É claro 
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que eu dei ênfase no relatório síntese, porque eu preciso dizer exatamente o avesso. A 

Previdência funcionava magnificamente, o que não era verdade, e que a unificação tinha 

estragado tudo, o que também não era verdade, absolutamente não era verdade. E a 

unificação contribuiu para melhorar muito o tratamento do segurado. É só esse fato de 

não se fazer distinção, porque o segurado mudava de um Instituto para outro, ele era 

bancário e de repente ele ia para o comércio, ou saía do comércio e ia para a indústria. 

Cada vez que isso acontecia era uma trabalheira na Previdência… Com as transferências 

de contribuições de um instituto para o outro, aquilo demorava, era uma coisa 

complicadíssima. E nós até para evitar que isso se desse, tínhamos proposto, e obtido uma 

lei, que dizia que o instituto em que ele estivesse por último assumia total 

responsabilidade sem qualquer transferência de contribuições, nem transferência de 

registros. Então, outra melhoria muito grande foi isso, é que eu não sei se eu já disse isso 

a vocês: o mesmo instituto não podia ter delegacias ou agências em todos os municípios 

do país, porque era pequeno, não tinha recursos suficientes para isso. Então, suponhamos 

o instituto dos Marítimos, por exemplo, ele não tinha um representante na capital de São 

Paulo, tinha em Santos, a delegacia dos Marítimos era em Santos. Os Marítimos só 

podiam ser atendidos lá em Santos. Mas o marítimo também muda de lugar, quando ele 

sai, principalmente quando ele deixa de se aposentar, e não podia se deslocar. Então, uma 

localidade que não comportava uma agência do IAPI, do IAPTEC, do IAPM, do IAPB, 

porque não tinha, cada um dos institutos não tinha segurados suficientes, existia então 

uma agência dos comerciários, por exemplo, essa agência dos comerciários se 

transformou em agência do INPS, e passou a atender a todos os segurados daquela 

localidade. Isso que eu estou falando de agência é a mesma coisa o ambulatório em todos 

os municípios do país. Mas o INPS podia, porque reunia todos os segurados. Bom, eu 

estou falando todos os municípios, mas isso não é bem verdade, porque há muitos 

municípios que não têm condições mínimas de ter um ambulatório próprio do instituto, 

mas tem um médico credenciado que serve a todos aqueles segurados. Isso é uma 

melhoria formidável sob o ponto de vista administrativo. De administrativo que eu estou 

vendo comodidade do cliente, a comodidade do segurado, do beneficiário da Previdência, 

melhorou formidavelmente com a instituição do INPS, melhorou a eficiência com a 

descentralização, porque havia muito instituto ainda com muita coisa centralizada, com 

um sistema de contabilidade uniformizado também, e a mecanização dos processos, hoje 

o instituto tem a DATAPREV, que processa toda a arrecadação, todos os benefícios com 

uma eficiência dez vezes superior de qualquer dos institutos anteriores. Mas isso é da 

própria evolução técnica dos processos técnicos.  A informatização melhorou 

formidavelmente, o atendimento, principalmente na parte de benefícios, na parte de 

assistência médica é mais difícil, porque como eu lhe disse, é prestação pessoal, é de 

pessoa a pessoa, e isso não se mecaniza, nem se faz eletromagneticamente. 

MC - Agora, uma coisa que me chamou a atenção do relatório síntese que o senhor fala, 

quer dizer, está dentro do relatório a idéia de que o INPS, isso é uma frase do relatório, o 

INPS presta aos beneficiários benefícios e serviços numa amplitude que bem poderia 

caracterizar-se como do berço a túmulo. Essa frase do berço, quer dizer, essa afirmação 

“do berço ao túmulo”, já virou uma afirmação famosa dentro da… 

TO - É. 

MC - Previdência Social, que vem desde Beveridge. 

TO - É, vem desde Beveridge. 
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MC - Quer dizer, havia dentro da criação, quer dizer, com a criação do INPS, com a 

unificação, essa visão já nítida de seguridade social, com a idéia da Previdência marcar 

um… 

TO - A Previdência foi evoluindo nesse sentido, não é uma frase não, isso é verdade. Que 

seja você: a Previdência começa com a assistência à maternidade, assistência ao parto, de 

maneira que a criança está desde o nascimento, do berço, está amparada pelo INPS. Não 

só a mãe recebe assistência médica, assistência ao parto, como a criança recebe 

alimentação, e recebe o auxílio maternidade em dinheiro. Depois tomada a Previdência 

de uma forma geral ainda tem a FUNABEM*, a LBA** prestando assistência ao menor 

em creches, menor desamparado, desassistido. O empregado desde que se emprega fica 

logo amparado no caso de doença, de enfermidade, de invalidez, e afinal, velhice, e no 

caso de morte tem o auxílio para funeral, e as pensões de morte. De maneira que vai 

mesmo do berço ao túmulo na Previdência. E essa idéia também de cada vez ir se 

ampliando mais a massa segurada, que começou no Brasil com os ferroviários, e que hoje 

praticamente atinge a toda a população do país. Assim que entraram os rurais, a 

Previdência Social está praticamente, toda a população abrangida. Essa é interessante, 

que eu fiz uma exposição perante uma assembléia de técnicos da Previdência reunidos 

aqui no Brasil, de toda a América, foi aqui no Instituto. 

GH - É a Organização... 

MC - Associação Internacional de Seguridade? A AISS? 

TO - AISS. 

MC - Associação Internacional de Seguridade Social. 

TO - Não, não foi internacional, foi a… 

GH - Ibero Americana? 

TO - Ibero Americana. Ibero Americana de Previdência Social. Mas para fazer uma 

exposição sobre a Previdência Social no país, a evolução, eu fiz uns gráficos muito 

expressivos, para dizer, que eu mostrando o crescimento gradativo da Previdência até 

abranger a quase totalidade da população. E eu fui interpelado lá: “Mas escuta aqui; mas 

como é que se fez, esse negócio é uma maravilha! Como é que houve essa continuidade? 

Quer dizer, como?” A continuidade é que grande parte dos técnicos da Previdência 

permaneceram durante muitos anos os mesmos, então, sempre procurando conduzir para 

que aquele objetivo final, que era abranger, a expressão que nós adotamos até foi 

universalizar a Previdência Social, quer dizer, abrangendo toda a população, e dar os 

benefícios do berço ao túmulo. 

MC - Não, porque eu estava pensando numa pergunta assim, dentro de uma visão 

retrospectiva, o senhor há pouco mencionou que o senhor foi um funcionário de carreira 

do IAPI, dentro da Previdência, primeiro no IAPI.  Aí fico me perguntado o seguinte: 

Quer dizer, como é que o senhor pensa na seguinte situação: O senhor sendo um 

                                                           
* FUNABEM: Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. 
** LBA: Legião Brasileira de Assistência. 
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funcionário do Instituto como o IAPI, que congregava quase que metade dos segurados 

da Previdência Social, sendo cauteloso e restritivo com os gastos na área de assistência 

médica, e mais adiante, aí dentro dessa trajetória que o senhor tem de ascensão funcional, 

o senhor se transforma no presidente do INPS, instituição que abarcava, e hoje em dia o 

Ministério da Previdência Social amplos programas de assistência social, principalmente 

na área médica. Como é que o senhor vê essa situação assim… 

GH - O Marcos está perguntando: Mudou o senhor? Mudou a Previdência? 

MC - O senhor entendeu qual foi a pergunta que eu fiz? O senhor… 

TO - Eu não entendi bem, porque, veja bem, quer dizer, a vontade de melhorar, de 

ampliar, eu acho que foi sempre constante. O que havia no IAPI é que não havia recursos 

para assistência médica. A própria lei dizia que o principal eram os benefícios em 

dinheiro, era a finalidade principal do IAPI. E poderia mais tarde conceder os subsídios e 

benefícios, e outros serviços dependendo de contribuição suplementar. Então, o instituto 

não tinha contribuição suplementar. Então, o receio era entrar na assistência médica, e 

que se sabe que é cara, sem recursos. Quer dizer, isso era começar e fechar, porque não 

havia meios. Quer dizer, agora quando a Previdência obteve recursos para esse fim, aí a 

expansão foi natural. O grande responsável por essa expansão foi o Corrêa Sobrinho, 

porque a assistência médica ainda estava restrita aos segurados em gozo de benefício, 

quando ele foi nomeado presidente do IAPI. E ele resolveu estender a tudo, ao segurado 

ativo e aos dependentes do segurado ativo. Mas eram outras condições financeiras, já 

existiam condições para se fazer. Agora, uma coisa que sempre foi mal compreendida é 

que diz, bom, a Previdência economiza em assistência médica. Economiza porque não 

tem outra maneira de fazer, quer dizer, a lei sempre dispôs, e continua a dispor que 

primem em primeiro lugar você tem que garantir os benefícios em dinheiro. Então, só 

depois que se reservam os recursos para manter os benefícios em dinheiro, é que se pode 

pensar em qualquer outro tipo de assistência, inclusive a assistência médica. Os benefícios 

em dinheiro consomem muito, quer dizer, esses auxílios em dinheiro, as aposentadorias, 

as pensões, o auxílio doença consomem 65% dos recursos da Previdência, mais 75% dos 

recursos da Previdência, então fica 25% para assistência médica. Quer dizer, conceder 

mais do que 25[%] é sacrificar os benefícios em dinheiro, e aqui não pode sacrificar. Você 

pode não ampliar a assistência médica, mas você não pode deixar de pagar aquele valor 

de aposentadoria, porque está prescrito o valor da aposentadoria, está prescrito em lei 

como é que calcula, e quanto vale aquele benefício, porque aquela contribuição do 

segurado foi feita principalmente para garantir a aposentadoria, para garantir a pensão. 

Só depois de garantida a aposentadoria e a pensão é que você pode pensar em fazer a 

assistência médica. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, quer dizer, sempre houve 

assim, do médico principalmente, que não conhece a parte financeira, e nem está 

interessado na parte financeira, e sim na ampliação da assistência médica: “Ah! Ficam lá 

economizando, e tal.” Eu economizo porque não tem outro jeito. A não ser que se criem 

contribuições especiais para assistência médica, e hoje já está muito elevado. 

GH - O senhor enquanto presidente do INPS, tinha herdado também um enorme 

patrimônio de terrenos, que foram o grande investimento para fazer a formação de reserva 

da… 
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GH - A pergunta era sobre a política que foi feita em relação aos terrenos, que certamente 

eram inúmeros, terrenos pelo país inteiro. 

TO - É, um patrimônio imenso. Eu digo aí no meu relatório que a Previdência era a maior 

imobiliária do Brasil. 

GH - Latifundiário urbano? 

TO - Latifundiário urbano. Urbano e rural, viu? Porque a Previdência tinha fazendas. 

Terrenos enormes, alguns recebidos em pagamento de dívidas, muitos comprados 

justamente com a valorização, como aplicação de capital. E nós, não sei se foi o que 

iniciou mesmo essa política, de procurarmos nos desfazer dos terrenos dispensáveis, 

terrenos e imóveis dispensáveis para converter esse patrimônio em agências, e postos, e 

hospitais em próprios dos serviços do INPS. E fizemos muita coisa nesse sentido, 

inclusive vendemos só aqui no Distrito Federal acho que foram mais de 45 mil casas e 

apartamentos que nós vendemos aos próprios segurados, que moravam nas casas 

alugadas. 

MC - Antigo Distrito Federal? 

TO - Antigo Distrito Federal. Mas desfazer de terrenos não era fácil, e a nossa 

preocupação, até tivemos a ocasião de colaborar na elaboração de uma lei que permitia 

fazer isso, foi estabelecer que a venda podia ser feita, mas os recursos teriam que ser 

aplicados em imóveis, os recursos obtidos, porque senão consumia. Quer dizer, um 

patrimônio muito grande se consome brincando, se isso não se aplicar novamente. Então, 

teria que vender isso para construir outras coisas. Mas vocês devem ter visto que cada 

novo ministro, e cada presidente do INPS descobre a roda, e começa a falar nisso como 

se fosse uma novidade, que agora é que a Previdência descobriu que pode vender esses 

terrenos, e isso é coisa antiga, é que é difícil vender, não é fácil. Aí o Ministério agora da 

Previdência, todo dia você vê editais, jornais, vendendo, fazendo concorrência, porque é 

difícil ao serviço público se desfazer de patrimônio, principalmente patrimônio 

imobiliário, porque fica sujeito à concorrência. Quer dizer, não é como no caso das vendas 

que nós fizemos dos apartamentos e casas aqui no Distrito Federal em que uma lei 

permitiu vender ao próprio locatário, mas quando não se vai vender ao próprio locatário, 

e tem que fazer concorrência é difícil. Eu vejo aí, por exemplo, esses editais do Ministério 

da Previdência pedindo pagamento à vista, de bilhões de cruzeiros. É difícil! Demorado. 

Então, não é falta de vontade não, é dificuldade de realizar. 

GH - Agora, nesse momento, quer dizer, que o senhor está na presidência do INPS, 

também em [19]66, [19]67 já tinha sido criado o BNH*, justamente para tratar do 

problema da habitação. 

TO - Sim. 

                                                           
* BNH: Banco Nacional de Habitação. 
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GH - Porque era antigamente um ônus que os institutos tinham, que eram os programas 

habitacionais. 

TO - Foi uma maravilha para o BNH, se não fosse a Previdência o BNH não teria feito 

metade do que fez, porque nós perdemos os terrenos lá. 

GH - Para o BNH. 

TO - Para o BNH, com grande facilidade. Então, ele encontrou, o BNH encontrou terrenos 

magnificamente situados, e vendidos quase que pelo preço de custo, digamos assim, o 

que ele não conseguiria se fosse entrar no mercado imobiliário, isso iria subir, elevar os 

preços dos terrenos tremendamente. De maneira que, para o BNH a previdência foi um 

grande instrumento de ação, que a previdência cedeu, e eu cedi milhares de terrenos aí 

para o BNH. E o país não foi só o BNH não, porque se manteve o custo imobiliário, se o 

BNH começasse a comprar no mercado o preço dos terrenos ia para o céu. 

GH - Eu queria só mudar um pouquinho o eixo aqui de conversa, e fazer uma pergunta 

mais em relação à conjuntura naquele momento. O senhor justamente os três anos que o 

senhor ficou no INPS, tem alguns momentos muito marcantes na política brasileira, que 

era inclusive de grandes complicações, um deles foi o final de [19]68 a edição do AI-5. 

E depois a questão também da doença do Costa e Silva, não é? A sua morte, enfim, a 

junta militar e até o senhor saiu em [19]69, e foi a posse depois de [19]70, do Médici, e 

essa conjuntura, quer dizer, final de [19]68, [19]69 alterou, enfim o cotidiano do seu 

trabalho como presidente do instituto? 

TO - Não, é claro que com a saída do presidente, a morte do presidente mudou tudo, 

inclusive eu saí. Mas até então não houve, não há nada… afetou assim, o cotidiano da 

Previdência, nós continuamos a administração com grande preocupação com o AI-5 por 

exemplo, a coisa foi tremenda. 

GH - Houve aposentadoria… 

TO - Houve. 

GH - De funcionários do instituto? 

TO - Houve. Mas resultado daqueles inquéritos sumários. 

GH - Sumários. Não passava pelo presidente do instituto? 

TO - Não! Felizmente não tinha nada com o presidente. 

GH - Mas… 

TO - Mesmo quando eu fui presidente do IAPI, eu era interventor, mas eu não tinha nada 

que ver com as comissões de inquérito, isso era terreno à parte, eles funcionavam com 

inteira autonomia e independência, eu só sabia quem era, e o que eles estavam fazendo, 

mas não tinha a menor ingerência, isso foi muito bom. 
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GH - Agora, mesmo assim, quer dizer, nesse período do INPS isso não causava conflitos 

pessoais? 

TO - Não, não causou conflito. 

MC - Como é que o senhor via aquele momento, qual era a visão que o senhor tinha na 

época em relação, a essa situação, em que a oposição estava querendo que o regime 

abrisse. O depoimento com o movimento de guerrilha urbana... 

TO - Olha, isso é muito difícil para quem não é político, viu? Eu não fui de política, e 

estava inteiramente mergulhado na administração da Previdência, e assim, quer dizer, 

uma influência não houve grande na Previdência. Falam muito, a perseguição, a oposição 

arrolhava, mas essa pessoa não se lembra da violência também que estava implantada no 

país, não se lembra dos assaltos a bancos, que era uma coisa quase que diária, e até 

assassinatos no meio da rua, pregação de revolução dentro dos quartéis! A situação era 

muito séria, e a reação tinha que ser parecida. Quer dizer, então, como é que você vai 

combater guerrilha? Como é que se vai? É com doce de coco, chega lá, e diz para o 

guerrilheiro: “Ora! Nossos amigos, e tal.”  Nada disso. Não era possível, quer dizer, a 

reação foi uma reação violenta, mas era porque a ação também era violenta. Eu lhes contei 

aí, que vi a guerrilha lá em que havia até funcionários do Instituto, lá no Araguaia. 

MC - A Elza Monnerat. 

TO - Elza Monnerat estava lá, mas é uma coisa terrível! Como é que ia ser combatido 

aquilo? Como é? Mas a violência! A violência era contra a violência. Que o seu 

Marighella, por exemplo, “Mataram o Marighella!”. Mataram, mas ele estava matando 

também. Eu vi agora recentemente, eu estou saindo completamente do assunto, mas 

acabei de ler agora um livro de um alemão, que procura ser neutro contando a guerra na 

Espanha. A Guerra Civil Espanhola. É uma coisa tremenda, uma coisa tremenda, já não 

me lembrava o… 

MC - Qual é o livro? Qual é o livro? 

TO - A Guerra Civil Espanhola é o nome do livro. 

MC - E o nome do autor? 

TO - O autor eu posso lhe dar o nome do autor aí, eu não guardei porque é um nome 

alemão, e eu não conhecia. Mas a gente está acostumado a ouvir dizer, a violência do 

Franco, e tal, que o Franco matou, e aconteceu, e tal. E o que faziam aqueles, a esquerda 

espanhola? Matavam também, mas sem a menor razão de ser. 

GH - Principalmente padre. 

TO - Padre e freira. E incendiavam as igrejas. 

GH - São os anarquistas. 

TO - Mas, matar freira! Mas por que matar freira? Que diabo, que história é essa! Matar 

freira! Eles chegavam lá, e incendeia a igreja, mata as freiras todas, mata os padres todos. 
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E a relação, que ele fizeram lá do… “Bom, é preciso matar todos os latifundiários. Não é 

tirar as terras não, é tirar as terras e matar também, porque, quer dizer, entre eles se 

entrematavam. Eram os anarquistas, os comunistas, os trotskistas e socialistas, e se 

entredevorando também, não haviam de se entender. Agora, a reação do Franco foi brutal, 

sim senhor foi brutal, mas era brutal a ação. Quer dizer, não havia meios… Ou ganhava 

um, ou ganhava outro, ms eles se entrematavam. Quer dizer, ninguém se poupava, eles 

não se poupavam, porque o Franco tomava conta de um regimento, matava todos os 

comandantes, e vice-versa. Quer dizer, quando eles tomavam conta de um eles 

conseguiam ganhar uma batalha, então matavam todos os comandantes, todos os generais, 

não tinham poupado ninguém. Eu estava pensando o seguinte: Ora, se você largar esse 

negócio, se o Brasil tivesse largado a oposição. O que podia ter acontecido? Não só com 

a guerrilha rural, que foi um fracasso, mas com a guerrilha urbana, que estava ameaçada 

de guerrilha urbana. Eu não aprovo matar ninguém, eu sou passivo, ouviu, eu detesto a 

luta, eu detesto a ditadura, mas acho que também, que sejam tão bonzinhos, a oposição 

era tão boazinha, coitadinha! Estava aí tão meiguinha, querendo benefícios, está aí! E os 

militares tão brutais, que precisam fazer até um monumento agora, para tortura. Isso é um 

absurdo, tortura é um absurdo total! Mas é inevitável, qualquer país, qualquer lugar você 

não… Não são os chefões que mandam fazer. Você pega gente subdesenvolvida fazendo 

tortura, e não precisa ser num regime ditatorial não, um regime ditatorial facilita. Mas que 

hoje se faz isso, faz também, em que a polícia bate nos bandidos aí, bate, e quebra e volta 

e meia acontece isso. 

GH - Agora, o senhor naquele momento… 

TO - Agora, lá na Previdência felizmente o movimento não afetou a Previdência, não 

houve, dentro da Previdência não houve subversão, não houve ataque, não houve, podia 

haver. Numa agência, num órgão qualquer, porque era tão grande. A Previdência tinha se 

rebelar, se você… Mas não houve nada não, felizmente. 

GH - O senhor tinha comentado, o senhor, com a morte do Costa e Silva, e a junta militar 

assume, e o senhor sai nesse momento, [19]69, ou depois, antes… 

TO - É, isso foi logo depois, porque assim, que mudou o ministro. O Ministro Passarinho 

saiu, e eu saí junto com ele, o ministro. Eu não tenho exatamente a noção, mas há alguma 

mudança no governo. 

MC - Doutor Torres de Oliveira fora da assistência médica o senhor tinha colocado umas 

questões, tinha algumas tensões que houve entre o INPS e entidades médicas. Eu queria 

que o senhor colocasse mais que tipo de reclamações havia por parte das entidades 

médicas em relação ao INPS, a política de assistência médica do INPS? Por exemplo, 

quer dizer, isso está no Relatório Síntese. É isso aí, o senhor menciona em vários 

momentos, quer dizer, o Relatório menciona em vários momentos conflitos com as 

entidades médicas. 

TO - Não, conflito assim, não existia propriamente não, viu? Existia conflito de idéia. 

MC - Sim. 

TO - Quer dizer, isso mesmo foi difícil, uma coisa difícil também para compreender em 

geral, e eu falei isso no meu depoimento, que é preciso lembrar que o presidente do INPS 
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era um gerente, e não tinha poderes para fixar, por exemplo, preço de diária, diária 

hospitalar. As unidades de serviço para pagar os médicos, isso era fixado pelo 

Departamento Nacional de Previdência Social, não era o INPS. Mas sempre o INPS que 

pagava o pato, era conosco que eles vinham discutir. Eu não fazia lei, quer dizer, os 

funcionários recebiam aquilo que a lei determinava, os benefícios eram fixados por lei. 

Quer dizer, os poderes eram de gerência mesmo, não eram de fixação de diretrizes, isso 

tudo era do DNPS e do ministro. É claro que a influência do INPS era muito grande, a 

nossa opinião pesava muito, mas não era decisiva. O ministro podia decidir de outra 

maneira. De maneira que as queixas se canalizavam mais para o DNPS, para o ministro, 

das entidades representativas, aí no caso da medicina. Mas embora houvesse essa 

divergência de opiniões, e com muita maldade, porque se publicava muita coisa falsa a 

respeito do INPS. E por isso que até esse meu Relatório Síntese aí, o Ministro Passarinho 

disse: “Mas isso é um relatório polêmico”. Eu disse: “Mas isso não sou eu! Parece que é 

polêmico, o polêmico está na rua.” E que o INPS não fazia nada em matéria de assistência 

médica, eu mostrei a ele, por exemplo, que 90% das operações de safena no Brasil eram 

feitas à custa do INPS, ninguém sabia disso. Do Zerbini, como é o nome dele? Aquela 

turma toda lá de São Paulo, era do INPS. 

MC - Jatene*. 

TO - O Jatene. Eu aliás, pus o nome dele aí no relatório, eles é que faziam as operações, 

e o INPS que pagava, e ninguém sabia. 

MC - Agora, aquilo que o senhor colocou antes, ficava aquela situação de polarização 

entre a privatização e a estatização. 

TO - É. 

MC - A política do INPS seria de fugir a essa polarização, mostrando que a realidade era 

complexa, e que diversas políticas poderiam ser estabelecidas. 

TO - Claro. 

MC - Mas pelo que se vê aí nos estudos, os estudos mostram que nesse período pós-

unificação houve um nítido privilegiamento dos convênios de hospitais, clínicas. Houve 

uma expansão significativa. Isso aí não seria… 

TO - Não houve credenciamentos. 

MC - Não? Não houve não? 

TO - Privilegiamento não, houve a realidade. 

MC - A realidade. 

TO - Porque a realidade era essa. Quer dizer, o instituto tinha dois hospitais, ou tinha um 

hospital em Fortaleza, por exemplo. O que ia fazer no interior? Tinha que credenciar os 

hospitais do interior, os que existissem. Privilegiou, eles achavam que só existia aquele. 

Uma das coisas que o Gentile criticava muito, e ele que usava essa expressão 

“privilegiava”, era que eu não dava atenção aos hospitais estaduais, e não dava aos 
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hospitais estaduais, hospitais municipais. Acontece que eram umas drogas, quer dizer, 

não tinham um hospital estadual ou municipal que merecesse a atenção da Previdência, 

porque eles tinham sido criados para indigentes, por exemplo, é uma obrigação do Estado, 

e obrigação do Município atender indigentes, está na Constituição Estadual, é obrigação 

deles. E os hospitais estaduais queriam que o INPS pagasse para eles atenderem aos 

segurados do INPS, que procuravam, e eram indigentes, o que é considerado do INPS 

também é pobre. Então não havia razão para o INPS pagar uma coisa, que por direito 

ninguém devia pagar. Não sei se eu estou me fazendo entender. Houve uma ocasião, por 

exemplo, em que o Carlos Lacerda quis cobrar uma taxa de internação, aí eu concordei 

imediatamente, e o INPS ia pagar a taxa de internação do segurado do INPS, mas não… 

Mas assim, que ele acabou com a taxa de internação, eu acabei com o convênio também, 

porque isso é obrigação do Estado, está na Constituição Estadual, em atender o indigente. 

Se o segurado quer ser atendido como indigente, é a vontade dele, mas se ele tem direito 

a ser atendido de graça, por que o INPS vai pagar? O INPS é o dinheiro do segurado, ele 

não cai do céu. Agora, eu vejo que o Hésio. 

MC - O Hésio Cordeiro. 

TO - O Arouca*, e tal, estão querendo fazer a unificação. Eu acho muito bom, claro! A 

unificação. Mas eles estão fazendo muito à custa da Previdência, porque acontece o 

seguinte, os estados vão fugir, e os municípios vão fugir, vai ficar tudo nas costas da 

Previdência, e a Previdência não vai agüentar. Isso eu não estou falando por falar não, 

quer dizer, isso está provado. Quando o INPS entrou na brincadeira para valer, quer dizer, 

estendendo a todo mundo. 

GH - Total. 

MC - Espera um instantinho. 

TO - Os estados reduziram as contribuições, está no meu Relatório aí, eu tenho dados 

positivos sobre isso, reduziram as verbas para assistência médica, e os municípios 

reduziram as verbas para assistência médica. Quando o FUNRURAL começou a ajudar 

as Santas Casas de Misericórdia, que era quem atendia os rurais, era as Santas Casas de 

Misericórdia, atendia de graça. O FUNRURAL começou a ajudar os estados, bom, 

retiraram as contribuições; os municípios retiraram as contribuições. Então, está aí agora 

o FUNRURAL, o FUNRURAL que pague. Então, esse sistema unificado precisa ser 

muito bem bolado, em que o estado assuma diretamente os compromissos que tem que 

assumir, e o município também assuma, porque senão eles fogem, e vão fazer ponte, fazer 

calçada, viu? E fazer outra coisa, quer dizer, é um negócio dificílimo. Eu quis fazer uns 

convênios, e fiz, viu? Acabei fazendo em Pernambuco, com o estado de Pernambuco. 

Mas era preciso que a Câmara Estadual votasse uma lei garantindo os recursos, porque 

senão os recursos da Previdência entravam no Tesouro do estado, e eram distribuídos à 

vontade. Então, você fazia um convênio com um hospital... Eu fazia com o hospital, para 

dar dinheiro ao hospital, e o dinheiro ia para abastecimento de água, não ia para o hospital, 

porque era a conta do estadual, ou a conta municipal não distingue o dinheiro que entra, 

que não vai para um fim determinado, o dinheiro que entra cai no orçamento geral, e é 

distribuído depois pelo orçamento geral. De maneira que aquilo que o Gentile criticava, 

com uma certa razão, e que eu fugia dos estados, e dos municípios era pela dificuldade 
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que eu encontrava de comprometer o estado e o município, que é muito fácil comprometer 

o INPS, o INPS como autarquia é livre para fazer isso, mas o estado não é. Agora, para o 

estado todo o dinheiro que entrar é bom, não é? Agora, parece que o Hésio está fazendo 

umas coisas bem boladas, e ele não dá o dinheiro, ele dá aparelhagem, o que é diferente, 

não é? Você dando a aparelhagem você tem segurança de que vai para o hospital, você 

dando o dinheiro você não tem segurança de que vai para o hospital. Mas eles precisam 

muita cautela, porque a tendência é a fuga do município e do estado, muita cautela. 

GH - Talvez falar sobre um pouco… Saindo do INPS, então, a sua saída, viu? Ela se 

deveu ao senhor se aposentar, não é? 

TO - Não, eu já estava aposentado. 

GH - Já estava aposentado como procurador do IAPI? 

TO - Não, não, como presidente do INPS. Quer dizer, houve o seguinte: havia uma lei 

que dizia que se a pessoa tivesse ocupado durante mais de dez anos em cargo de comissão, 

e durante mais de dois anos o último cargo, tinha direito a se aposentar, é o estatuto, não 

é lei especial não. Tinha direito a se aposentar com os vencimentos do cargo que ocupava. 

Então, eu preenchia essas condições, quer dizer, eu tinha dois anos de INPS, e tinha dez 

anos de cargos em comissão ininterruptos. 

MC - Um minutinho só. 

 

Fita 12 – Lado A 

 

 

 

TO - Então, essa disposição do estatuto tinha sido interpretada pelo consultor geral da 

República, e dizia que esses vencimentos só podiam ser mantidos se a pessoa se 

aposentasse no exercício do cargo. Então, eu não sei se, quer dizer, se eu me aposentasse 

como presidente do INPS, eu tinha direito aos vencimentos de presidente do INPS, mas 

se eu fosse exonerado, e dois dias depois pedisse a aposentadoria, não seria vencimentos 

de presidente do INPS. Então, eu expus essa situação ao Ministro Passarinho. Ele disse: 

“Está bom, então se aposente”. Porque havia a possibilidade de eu acumular, a 

Constituição permitia eu acumular a aposentadoria com o salário de presidente do INPS. 

Então, eu me aposentei bem antes do meu afastamento. Foi em pleno exercício, foi logo 

que eu completei os dois anos de exercício da presidente, que eu requeri a aposentadoria, 

e me aposentei, mas continuei no exercício, no cargo de presidente até a saída do Ministro 

Passarinho, e a nomeação do Barata, o Barata. 

GH - Era Júlio Barata. 

TO - Júlio Barata. 

MC - Eu estou me lembrando de uma pergunta aqui, ligada à situação do INPS, relativa 

à assistência médica. Quer dizer, é nesse período do senhor como presidente do INPS, a 
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assistência médica se expandiu significativamente na Previdência Social. Mas ao mesmo 

tempo houve um esvaziamento do Ministério da Saúde, um enfraquecimento, quer dizer, 

o Ministério da Saúde em termos de assistência, sempre foi muito precário, uma 

assistência… 

TO - Eu não acho que tenha havido esvaziamento não, porque o Ministério da Saúde 

sempre deu preferência à medicina preventiva, ao saneamento. E o que ele tinha de 

assistência era muito pouco, não é? Era assistência ao doente mental, tuberculose, era 

muito pouco, o campo sempre foi muito pequeno porque as verbas do Ministério eram 

muito pequenas também. Nesse período em que eu fui presidente do INPS, o Ministro da 

Saúde foi o Leonel Miranda, e essa parece que é uma das lutas, viu? Esse era mesmo da 

privatização total, e queria era encampar o INPS. Era o que ele queria. Era tudo que ele 

ia fazer, era com o dinheiro do INPS, o tal plano… Como é que chamava o plano? Plano 

de Assistência Médica. 

MC - Era o Plano Nacional de Saúde? 

TO - Plano Nacional de Saúde! Era à custa do INPS. 

MC - E era também um… Tinha uma enorme clínica, Casa de Saúde que também que 

recebia dinheiro do INPS. 

TO - Casa de Saúde Doutor Eiras, que é essa Casa de Saúde Doutor Eiras. Mas eu tive 

dificuldades, viu? Muita dificuldade, porque eu achava uma loucura, e disse ao nosso 

ministro: “Isso é uma loucura, e esse negócio de funcionamento.” Mas ele era ministro, 

prestigiado, o presidente dava muito apoio ao Leonel Miranda. E prestigiado pelas 

associações médicas aqui no Brasil, posto nas nuvens, porque ele ia fazer uma 

maravilha… Então, eu tinha que fazer algumas experiências para ele. Quer dizer, isolar 

uma cidade assim, eu acho que foi Goiânia que nós fizemos, experimentamos lá o plano 

dele, Leonel Miranda. Fazia aquela livre escolha do segurado, e pagar por unidade de 

serviço, mas era medida os tantos [...], era uma trapalhada danada. Fizemos uma 

experiência. Aí depois ele queria ir aumentando aquela experiência para toda parte, e eu 

resisti, foi chato isso para mim, porque era muito difícil. Eu tinha que obedecer ao 

ministro, não podia contrariar o ministro, mas ao mesmo tempo não podia também botar 

a máquina da Previdência numa embrulhada, que depois eu não conseguiria sair. 

MC - Mas como é que foi a experiência de Goiânia, foi boa, ou não? 

TO - Olha, não só chegou a uma avaliação perfeita não, viu? Porque ela funcionou assim, 

digamos, uns dois meses, depois nós mandamos uma equipe de avaliação lá para ver como 

é que estava funcionando. E a minha lembrança é que não foi boa, mas eles acharam que 

é porque não estava aplicado exatamente como devia. Quer dizer, isso sempre é muito 

difícil de você apurar rigorosamente. Aumentaram muito as despesas logo de saída. 

MC - Lógico. 

TO - É, isso é natural. Isso aumenta logo. E isso que tem acontecido tão doloroso no país, 

esses abusos que tem havido na assistência. 

GH - Médica. 
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TO - Médica particular. É incrível o que tem acontecido de abusos de hospitais e médicos. 

Com essa expansão da assistência médica um dos males foi que pulularam as casas de 

saúde, começou a se criar casa de saúde a três por dois. Alugavam uma casa velha, e 

chamava aquilo de hospital, botava umas três camas lá dentro, baseadas que o INPS ia ter 

que credenciar. Depois os pistolões políticos e tal, para credenciar aquela casa de saúde, 

isso foi um grande mal. Mas a assistência pública também tem os seus males, e males 

muito sérios. Um deles é o custo, que a gente não consegue controlar o custo, o custo é 

quatro, cinco vezes maior do que podia, o custo do particular. O particular tem lucro, a 

Previdência tem prejuízo. Olha, e eu tive ocasião de experimentar pessoalmente, viu? A 

assistência médica pública, e fiquei maravilhado. Na Inglaterra eu tive que recorrer à 

assistência médica lá para o meu filho. Eu era um estrangeiro, foi um negócio de 

emergência, uma hora da manhã me toquei para o hospital, o atendimento foi uma coisa 

espetacular, sem despender um peni*. 

MC - Um peni. 

TO - Espetacular o atendimento, a atenção dos médicos. Mas é outra gente também, quer 

dizer, é outra educação, uma gente muito evoluída. Assim também, como tenho sido bem 

atendido em clínicas particulares, eu tenho sido atendido bem também em hospitais 

públicos aqui no Brasil, isso é uma questão muito de sorte, a gente não tem assim, uma 

idéia definitiva, porque o bom mesmo é a assistência, o bom mesmo é a assistência 

particular. Na ocasião em que a assistência médica foi pelo INPS. Porque nós quisemos 

dar ao segurado, foi justamente aquilo que tinha, a pessoa que tinha bens. Porque a 

assistência pública era para indigente. Então, você ficava entre duas opções, ou era 

atendido como indigente pela assistência pública, ou pagava o que não podia na 

assistência particular. E o que o INPS ia fazer era justamente não tratar o segurado como 

indigente, e sim permitir que ele usasse o que o particular usava no país. É elevar o 

atendimento dele da indigência para a não indigência. Essa foi a intenção, agora a 

realização é uma coisa diferente. 

MC - Agora, na época em que o senhor era presidente do INPS havia assim, algum tipo 

de debate, discussão sobre o papel da Previdência Social em relação à assistência médica, 

o papel do Ministério da Saúde. 

TO - Muito. 

MC - Até que ponto [...] para uma assistência médica, até que ponto a… 

TO - Muito! Isso houve muito, debate. 

MC - Ministério da Saúde… 

TO - Muito congresso. Inclusive o próprio Ministério da Saúde promoveu. Eu compareci 

a dezenas de reuniões com esse objetivo, discutir o papel da Previdência na assistência 

médica, e qual era o sistema ideal. Aqui e no estrangeiro. 

MC - O senhor foi àquele congresso de [19]67 na União Soviética? 
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TO - De? 

MC - [19]67 na União… 

TO - [19]67, o quê? 

MC - Lá da AISS, da Associação de Seguridade Social, na União Soviética o senhor foi? 

Associação Internacional de Seguridade Social. 

GH - Congresso na União Soviética. 

MC - O senhor foi? 

TO - Eu fui designado para ir, tirei o passaporte, quando fui nomeado presidente do INPS. 

GH - Mas o senhor foi ver Moscou… 

TO - Aí o Passarinho disse: “Não, depois eu deixo você ir. Agora você não vai não”. 

MC - Sobre… 

TO - Mas eu fui depois, mais tarde eu fui a um congresso de medicina social no México, 

convidado pelo governo mexicano. Foram mais de dois mil congressistas, foi uma 

maravilha de congresso! E o México para organizar congresso é uma maravilha, é o 

negócio. Propaganda é o que eles sabem fazer. É um negócio caríssimo. 

GH - Agora tem aqui no seu currículo já dando uma informação sobre uma viagem que o 

senhor fez aos Estados Unidos no final de [19]67, para visitar órgãos de administração de 

seguro social. Como é que foi essa viagem? 

TO - Bom, essa viagem também foi a convite, a convite do Seguro Social Americano. 

Eles me convidaram para comparecer a um seminário sobre a economia da Previdência 

Social. E esse seminário se realizava em Madison, foi muito interessante o seminário, 

porque tinha representantes da Coréia, do Vietnã, de Israel, do Egito, da Bélgica, da 

França, da Espanha, da Colômbia, de outros países da América Latina. Era debate, e 

exposições, e com uns técnicos formidáveis internacionais, falando sobre economia e 

Previdência Social, desenvolvimento econômico e Previdência Social. E depois eles me 

proporcionaram a visita a certas coisas, que eu queria ver lá. “Não, isso eu quero ver como 

é que é, reabilitação profissional da América do Norte”. Que era uma coisa nova para nós, 

nós estávamos começando no INPS, mas lá é estadual, não federal. Mas eles mesmos me 

puseram em contato, me levaram para ver a reabilitação. Acidente do trabalho, fui para o 

Ministério do Trabalho visitar o Ministério do Trabalho, ver o que eles tinham de bom, e 

a própria Previdência Social eu visitei quase tudo o que era mais importante do Seguro 

lá, Seguro Social Federal. 

MC - Agora, nessas viagens que o senhor fez, e nesses debates que o senhor esteve 

presente na época, o senhor é adepto daqueles que consideravam que a assistência médica 

e a Previdência eram direitos do Ministério da Saúde. 
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TO - Não, muita gente achava, que devia ir para o Ministério da Saúde, mas porque ouve 

falar: a assistência médica acha que a saúde é a mesma coisa, então devia estar lá. Ora, 

essa última reforma, que nós fizemos na Previdência Social, que criamos o INAMPS. 

MC - Ah! O SINPAS*. 

TO - O SINPAS. Nós conseguimos fazer uma coisa que possibilita a passagem da 

assistência médica para o Ministério da Saúde sem abalo. Porque o mal era confundir a 

Assistência Médica da Previdência Social com a Previdência Social. Então, achar que o 

Ministério da Saúde devia tomar conta da Previdência Social. Não é isso! Ele vai tomar 

conta de uma parte, que é a assistência médica. 

GH - Trabalha com recursos orçamentários também separados. 

TO - Recursos orçamentários, exatamente separados. Então, até o Nascimento Silva, o 

filho dele que morreu: “Oh, Torres, você não acha que com esse negócio de criar 

INAMPS lá, e criar [...] da saúde, isso melhora, que vá para saúde, que pelo menos vai a 

coisa certa, arrumada, certa, o orçamento. Então, o Ministério da Saúde pode ser bem 

melhor do que para amanhã, a menor dificuldade. É só dizer fica o INAMPS subordinado 

ao Ministério da Saúde, não tem problema nenhum, desde que eles não se metam a 

revolucionar o que está, mas é facílimo”. Agora, antes não! Quer dizer, quando aquilo 

estava incorporado nos institutos não tinha jeito de o Ministério da Saúde se inserir 

naquela área. Mas sempre foi muito debatido, eu mesmo tinha as minhas dúvidas, porque 

achava que o papel do Ministério da Saúde na matéria dele, conta o que é, do que vale 

atualmente o Ministério da Saúde, o controle de remédios, o controle de endemias é um 

trabalho gigantesco, um negócio de importância formidável para o país. E a assistência 

médica tem o mal, ou a virtude de desviar atenção, de desviar recursos. Não é porque a 

pessoa queira voluntariamente isso não, é porque é uma fatalidade. Tem muita gente que 

diz assim: “Ah, vocês deviam restringir a assistência médica, e fazer mais medicina 

preventiva. Só experimente isso para ver. Deixa, deixa morrer, não dá tratamento, vamos 

prevenir só, tem que fazer as duas coisas. Você não pode dar preferência absoluta”. 

Agora, o Ministério da Saúde sempre contou com verbas muito restritas, principalmente 

quando comparadas com o INPS. Mas é que a assistência médica custa mesmo dez vezes 

mais do que a assistência preventiva, no mínimo, porque a assistência preventiva você 

faz com recursos muito pequenos, não é? E assistência médica não faz sem médicos! Já 

por aí já começa a aumentar o meu custo. Matar mosquito não precisa ser médico. Mas 

tratar, dar assistência só pode ser médico. 

MC - Agora, quer dizer, dentro da trajetória, quer dizer, o senhor sai da sua trajetória na 

Previdência, quer dizer, o senhor sai com o novo governo? 

TO - Com o novo governo. 

MC - É. E o senhor está aposentado nesse momento? 

TO - Estava aposentado, aí eu estava aposentado. Eu já estava aposentado, sim eu fiquei 

fora. 

                                                           
* SINPAS: Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. 



 

170 

 

MC - E o senhor faz o que depois? 

TO - Eu não sei se imediatamente, não eu acho que eu fui passear ou outra coisa assim. 

MC - Mas não mandaram o senhor passear não? 

TO - Não, não me mandaram passear não. Mas depois eu acho que eu fui para a Fundação 

Getúlio Vargas. 

GH - É, o senhor tem aqui… O senhor participa de inúmeras conferências, palestras, 

comissões. 

TO - Mas isso como presidente do INPS. 

MC - Mas depois inclusive o senhor vai participar de vários grupos de trabalho… 

TO - É, o que eu fiz de mais importante… 

MC - Várias palestras, quer dizer, [19]75, o senhor, palestras, palestras, participação em 

seminários, palestras, palestras, quer dizer, o senhor, quer dizer, aí o senhor faz como, 

quer dizer, o senhor fica vinculado ao INPS depois vai para o Ministério, ou o senhor era 

chamado… 

TO - Não, eu era chamado, convidado. 

GH - Quer dizer, essa sua decisão, o senhor se aposenta, depois o senhor deixou o cargo. 

O senhor tava decidido mesmo a ficar fora da Previdência, tava cansado nesse momento? 

TO - Não, eu não estava decidido, mas ninguém me chamava. Por exemplo, o Walter era 

muito meu amigo, o Walter foi o presidente, nem lembrou... “Você quer ser vassoureiro 

aqui?” Nada. É que eu fui para casa. Agora, eu acho que logo depois eu fui para Fundação 

Getúlio Vargas. Aí como técnico eu fui contratado lá para técnico em administração. 

Então, a coisa ficou completamente diferente, era reforma administrativa. A fundação 

tinha um convênio com o governo, e para fazer a reforma administrativa. Um trabalho 

muito interessante, viu? Porque eu tive a ocasião de ir a vários ministérios, entrar em 

contato mesmo com a organização do Ministério, com cada Ministério, para avaliar que 

espécie de reforma administrativa o ministério desenvolvia. E lá na Fundação também, 

por acaso eu acabei sendo o chefão lá da reforma administrativa do órgão envolvido na 

reforma administrativa no Brasil, era um negócio… 

MC - Essa reforma administrativa… 

GH - Ela é ligada ao Decreto Lei 200, da continuidade… 

TO - Decreto Lei 200, aplicação do Decreto Lei 200. 

MC - Que também foi aplicado na Previdência? 

TO - Foi. A Previdência foi inteiramente da égide da reforma administrativa. 



 

171 

 

MC - Quer dizer, a reforma administrativa foi nesse processo da unificação, e… 

TO - É, eu… 

MC - Criação do INPS. 

TO - Tive ocasião de fazer...  Eu fiz uma conferência a convite do Beltrão, em que eu 

falei exatamente sobre a reforma administrativa na Previdência Social, quer dizer, quais 

os princípios, como é que tinham sido aplicados… Foi um modelo, foi uma prática da 

reforma administrativa. E como é que aqueles princípios se transformavam em prática. 

Princípio de descentralização, de controle, princípio da reforma administrativa em ação 

no INPS. 

MC - O senhor poderia colocar assim o que houve de mais significativo na Previdência 

Social, no INPS, dessa reforma? Quer dizer, o senhor está falando em descentralização. 

TO - Olha, eu acho que foi tudo, viu? Quer dizer, porque nós aplicamos a reforma 

totalmente no INPS. A chave da reforma administrativa é a descentralização, e a 

delegação de poderes. Isso no INPS foi de cabo a rabo. Quer dizer, não só do presidente 

do INPS para os diretores, porque os diretores tiveram poderes enormes, porque eles não 

tinham antes nos institutos. E nós passamos para os superintendentes, e para as agências, 

delegação de competência e transferência dentro de competência. Aquilo que é o controle, 

que era outro princípio da reforma administrativa, que você delega, mas vai espiar o que 

eles estão fazendo. Porque nós instituímos também um controle individualizado nas 

superintendências, e um controle geral nos centros. Agora a minha memória não está 

ajudando. Mas foi um exemplo completo de reforma administrativa o INPS, de aplicação 

prática, além da seleção por concurso, da estruturação do pessoal. Aplicação de plano de 

classificação de cargos do pessoal. Agora, não me vem na memória não. Eu tenho aí uma 

conferência que eu fiz sobre isso. 

MC - Sobre a reforma na Previdência? 

TO - Sobre a reforma administrativa na Previdência Social, sobre a égide do Ministério 

do Planejamento. Quer dizer, foi o Beltrão que me convidou para fazer, ele estava 

justamente querendo difundir os princípios… 

MC - E o senhor tem isso numa conferência? Isso está documentado? 

TO - Está documentado, eu tenho a conferência, eu tenho cópia aí da conferência. Foi 

gravada e eles… 

MC - Quer dizer que o senhor trabalha na Fundação Getúlio Vargas em termos da 

reforma, quer dizer, a reforma… 

TO - A reforma administrativa. O que nós tínhamos, o que a Fundação foi incumbida de 

fazer, era justamente dar assistência aos ministérios para que os ministérios fizessem a 

reforma administrativa. Então, contratou uma porção de técnicos, viu? De administração, 

sobre a Previdência o diretor da Escola Brasileira de Administração… 

MC - Quem era ele? 
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TO - Não me ocorre agora. 

MC - Foram vários técnicos contratados. 

TO - Como? 

MC - Vários técnicos foram contratados? 

TO - Vários técnicos contratados. 

MC - O senhor foi contratado, outros… 

TO - Eu fui contratado como técnico. 

MC - É. E outros técnicos tiveram origem na Previdência, foram contratados também, ou 

não? 

TO - Foram, de dentro e de fora da Previdência. 

MC - E dentro também foi? 

TO - De dentro também, de dentro eu indiquei uma porção. 

MC - Tinha o pessoal do IAPI? 

TO - O coordenador geral da reforma administrativa era o José Maria Arantes, não sei se 

vocês conhecem. Ele agora está trabalhando com o Aluízio Alves lá. Então, ele tem tido 

uma influência muito grande, viu? Porque eu conheço as idéias do Arantes, e tenho visto 

em matéria dessa reformulação na classificação de cargos, é o Arantes que vai… 

MC - Ele era do IAPI, o Arantes? 

TO - Não! Não tinha nada com o IAPI, é da Fundação. 

MC - Getúlio Vargas? 

TO - Getúlio Vargas. Ele é muito competente. Mas ele me telefonou até um dia desses aí. 

Disse: “Ah! Torres, eu quero dar os parabéns para você, porque aquele nosso trabalho 

não ficou perdido. Estão sendo aproveitados, o Aluízio Alves está gostando, não sei o 

que, é aquele negócio que vai prevalecer.” Eu disse: “Eu fico muito satisfeito, porque 

cansado de fazer trabalho que foi para a gaveta.” Isso eu sou campeão desse negócio, viu? 

Unificação da Previdência eu acho que eu participei de umas dez discussões de unificação 

da Previdência, não saia nada! É trabalho, é briga, discute com os colegas, e não sei o 

que, até se indispõe por causa daquilo, para por na gaveta, não dar bola. 
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Fita 12 – Lado B 

 

 

 

GH - Hoje é dia 29 de janeiro de 1988, estamos na casa do doutor Torres de Oliveira, para 

mais uma etapa do Projeto Memória da Assistência Médica da Previdência Social, 

presentes os pesquisadores Marcos e Gilberto. 

MC - Doutor Torres de Oliveira, nós paramos na última, no nosso último encontro, foi o 

momento em que o senhor saiu do Ministério. 

GH - Do INPS. 

MC - É, da presidência do INPS, e quer dizer, e depois da sua saída também houve a 

mudança do ministro, com a entrada do Ministro Júlio Barata. É curioso que nesse 

período, que apesar de o senhor não estar na Previdência Social, é curioso que na época 

do ministro Júlio Barata todo aquele grupo do IAPI, que basicamente dirigiu a unificação, 

também se afasta… 

TO - Bom… 

MC - Da Previdência, a que o senhor atribui essa situação? 

TO - Eu não tive muito contato com o ministro Barata, aliás, eu não tive contato nenhum, 

eu tive antes de ele ser ministro, que ele era assessor do Ministro Passarinho. Então, eu 

conheci ele muito ligeiramente. Mas quando ele foi nomeado ministro, ele entrou em 

contato com o presidente do INPS, e escolheu para presidente o Walter Borges Graciosa, 

que era do IAPI. Ele gostava muito do Walter, porque eles trabalhavam juntos no 

Ministério da Previdência Social, e o Barata gostava dele, insistiu com ele para ser o 

presidente do INPS. Mas o Barata tinha idéias próprias, principalmente preconceitos 

próprios sobre a Previdência. E o Walter não agüentou muito tempo o relacionamento 

com o ministro, porque ele presumia que sabia, e dava ordens impossíveis de serem 

cumpridas, de maneira que o Walter se afastou. E o ministro tinha sido muito impregnado 

da idéia de que o IAPI dominava a Previdência, e o que quer que ele fizesse o IAPI 

continuaria dominando. De maneira que ele veio com esse preconceito, embora tivesse 

escolhido o Walter, ele fazia assim, tomava umas atitudes que parecia de franca 

hostilidade com o pessoal do IAPI. Ele queria pelo menos quebrar essa idéia que tinha 

sido incutida na cabeça dele. Eu não acompanhei a gestão. Eu tendo sido o presidente do 

INPS até me afastei para não ficar parecendo que eu estava querendo continuar, influindo 

no INPS, o Walter é o reputado, a pessoa altamente competente, capaz, conhecedora 

profunda da Previdência Social, e portanto não havia razão nenhuma para que eu me 

preocupasse, digamos assim, com o destino da Previdência. De maneira que é muito 

pouco o que eu posso falar da gestão Barata, porque eu não acompanhei. 

GH - Agora, em termos assim, de políticas que o senhor se lembre, não precisa, o senhor 

se lembre na época, quer dizer, que tipo de política se colocava, o ministro Júlio Barata 

se colocaria contra o pessoal do IAPI, teria assim, completamente, teria implementado 
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políticas que iam contra uma visão que havia anterior, e que deveria ser a Previdência 

Social? 

TO - Não, não tem… 

GH - O senhor se lembra, assim? 

TO - Não tenho idéia disso não. Não era uma reação política propriamente, porque a 

administração ainda era do Garrastazu Médici, não é?  

GH - Era na época do Garrastazu Médici. 

TO - De maneira que era uma continuação da política anterior. Não, não havia assim, 

politicamente falando uma idéia diferente, porque o apoio dos militares era aos técnicos, 

como é que o Roberto Campos até que tem uma expressão para isso. Era técnico-

burocracia aliada ao militar, porque os militares chamaram os técnicos para dirigir o país, 

fora da área militar. De maneira que não havia assim, pressões políticas diferentes. De 

maneira, que não se pode dizer que o Barata tivesse uma idéia diferente do Passarinho, 

para a Previdência. O que ele tinha eram preconceitos a respeito da Previdência. Começou 

logo dizendo que a Previdência era um dinossauro, era um monstro emperrado, e que ele 

ia desemperrar essa máquina. O que era puro preconceito, porque realmente era 

gigantesco o INPS, mas funcionava com alta eficiência por causa da descentralização, do 

sistema da reforma administrativa. Se fosse centralizado aí não funcionava, aí era mesmo. 

Mas então, uma das idéias dele, que ele pregou foi essa. Disse que não foi feita unificação 

nenhuma, a unificação está feita só no papel. Era outro preconceito, ele não sabia nada! 

Foi feita no papel como? Ele não encontrava, mas mesmo que procurasse ele não 

encontrava nada do IAPC, nada do IAPI, era um outro instituto. Não tinha mais agência 

do IAPI, agência do IAPC, tudo fundido, completamente organizado o instituto. O Walter 

ao tomar posse reconheceu isso, que o instituto estava organizado, tinha muito ainda a ser 

feito, mas estava organizado, estava funcionando como INPS. A única coisa que nós não 

tínhamos realmente unificado eram os quadros de pessoal, porque era uma coisa que tinha 

que ser feita com muito cuidado, os quadros eram completamente diferentes. 

GH - Mantiveram-se as diferenças salariais entre funcionários… 

TO - Não, não havia diferenças salariais, porque os salários eram fixados por decreto do 

Presidente da República. 

GH - Certo. 

TO - E acompanhavam o funcionalismo federal. Mas havia, digamos, perspectivas de 

promoção dentro do quadro do IAPC, se fundisse o quadro do IAPC com o IAPI, era 

preciso ressalvar os direitos daquelas pessoas que estavam na bica da promoção. 

GH - Na iminência de serem promovidos. 

TO - Então, nós não fundimos os quadros inicialmente. Começamos a elaborar os estudos 

para fazer uma coisa que não viesse a prejudicar ninguém. E só viemos a fazer isso depois, 

na gestão do Nascimento Silva, quer dizer, não foi a Gestão do Barata que foi feita não. 

Porque era muito difícil de ser feito, e não prejudicava nada. Porque o instituto estava 
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funcionando como instituto único. Embora houvesse quadro de pessoal diferente. Quadro 

do IAPTEC, quadro do IAPI, quadro do… Foi a única coisa que nós não fizemos 

imediatamente, porque era muito difícil de ser feito. E veio a ser feito mais tarde, sem 

prejuízos de ninguém. Havia grandes novidades em matéria de pessoal, porque começou 

a ser admitido pela legislação do trabalho, em vez de ser estatutária, era tudo pela 

legislação do trabalho. Então, essa conversão de quadros era um trabalho que só mesmo 

os especialistas podem avaliar a dificuldade de fazer sem prejudicar perspectivas de 

direito. Outra coisa que ele tinha, era uma má vontade com o funcionalismo em geral. Eu 

estou falando só das coisas dolorosas que eu estou me lembrando. Ora, a gente precisa 

valorizar o funcionário, o funcionário precisa ser tratado bem, para que ele responda bem. 

Agora, se eu começo a dizer que o funcionário é vagabundo, que ele não faz nada, que 

ele maltrata o segurado, ele se sente desestimulado. Ora, o Barata baixou uma ordem de 

serviço, mandando todo o pessoal se identificar, pendurar um cartaz na frente com o 

nome, e a seção e o setor a que ele pertencia. Que ele mandasse fazer isso, o funcionário 

se identificar, não tinha nada de mais, mas ele disse que isso era para que o segurado 

pudesse identificar o funcionário que o maltratava, e denunciasse ao ministro. Quer dizer, 

isto é maltratar o funcionário, é dizer que o funcionário não trabalha. É claro que como 

em toda grande coletividade tem um vagabundo, em toda coletividade. Mas a grande 

maioria dos funcionários corresponderam perfeitamente. O trato direto com o segurado é 

uma coisa dificílima, é um trabalho duríssimo, só mesmo quem viveu aquilo, como eu 

vivi. Eu tratei diretamente com o segurado durante muitos anos no IAPI. E é um 

verdadeiro castigo você ir para o balcão. É muito bonito a gente falar que a pessoa deve 

ser cordial, que a pessoa… Mas fique lá dias, anos atendendo ao público mais variado, e 

vê que é preciso a pessoa para lidar com o público, ter uma formação especial. O Walter, 

aliás, deu muita ênfase nisso na presidência do INPS, e depois, quando ele voltou para a 

Previdência no IPASE. E instituído ele lutou muito por isso, para que se desse uma 

gratificação especial ao funcionário que atendia ao público, mas que essa gratificação só 

fosse dada aos funcionários que se submetessem a um curso especial de tratamento com 

o público, como tratar o público. Então, todo esse pessoal que ia para o balcão, que é um 

posto de sacrifício, recebia uma gratificação, se tivesse feito os cursos de relações 

públicas, de atendimento ao público especialmente. É isso que tem que fazer, e não dizer 

que o funcionário é vagabundo, e colar um cartaz nele para ficar sujeito a reclamações. 

De maneira que essas são umas das boas lembranças que tenho. 

MC - Do ministro Júlio Barata? 

TO - Ministro Barata. 

MC - Agora, nesse período da gestão do ministro Júlio Barata, é depois da saída do Walter 

Graciosa da Presidência do INPS, entrou o Luiz Siqueira Seixas. 

GH - Não, não, não. 

MG - Não? 

GH - Luiz Moura. 

TO - Luiz Moura. 

MC - Foi logo depois? Então, está. 
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GH - Foi um médico. 

TO - É, eu acho que foi o Luiz Moura. 

GH - Foi o Luiz Moura, e também ficou pouco tempo. 

MC - Ficou pouco tempo, não é? 

GH - Dois meses mais ou menos. 

TO - Trapalhão também. Agora, esse era outro preconceito do ministro Barata. Ele falou 

isso até num discurso dele: “Que o público via o INPS encarnado no médico vestido de 

branco, com a sua maletinha na mão”.  Ora, o INPS não era isso só. Tinha a parte de 

benefícios, que não tinha nada que ver com médico. De maneira que ele deu muita ênfase, 

aí ele fez grandes apelos para o médico, para o médico trabalhar! Depois botou um médico 

na frente do INPS, o médico não sabia nada do INPS, sabia de assistência médica, que 

era uma parte dos serviços do INPS. Depois não sei quem foi. 

GH - Foi o Luiz Seixas, não foi? Depois do Luiz Moura? 

TO - O Luiz Seixas? Também era médico. 

MC - Não, não, não foi não. 

GH - Foi um outro cara. O Seixas foi depois. 

MC - Não, porque eu acho isso, a gente está falando na gestão do Júlio Barata, não? 

Porque nesse período… 

GH - Mas eu tenho, eu tenho isso, não é o Seixas, o Seixas não sucede o Luiz Moura, é 

uma outra pessoa. Mas em certo momento, na época do ministro Júlio Barata houve assim, 

na área da assistência médica uma tentativa de privilegiar o setor dos serviços próprios, 

não sei se o senhor se lembra disso. De construção de hospitais, de tentativa de nivelar os 

hospitais próprios da Previdência, em detrimento dos convênios. 

MC - Os convênios. 

TO - Não nunca… 

MC - Nunca ouviu falar? 

TO - Isso pode ter sido falado, mas nunca se fez nada nesse sentido, porque os hospitais 

continuaram a ser aqueles que… Não se construiu um hospital próprio, nenhum. Dos que 

existem até hoje são os antigos, os antigos IAPs. A Previdência não construiu nenhum 

hospital. Não era mesmo propósito da Previdência construir novos hospitais, não 

funcionavam os que ela tinha. Então, nesse relatório estudo aí eu digo que justamente o 

nosso objetivo era transformar esses hospitais da Previdência, que eram 42, em hospitais 

padrão, em hospitais de alto gabarito, de alta tecnologia, centros de excelência para a 

formação e aperfeiçoamento da medicina. Introduzimos ainda no nosso tempo a 
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residência médica, que não existia nos hospitais. E demos toda a ênfase a aparelhar 

convenientemente esses hospitais, ao invés de construir, porque todo mundo tem mania 

de construir, depois não mantém. Um exemplo é esse hospital aqui pegado aqui, aqui a 

nossa casa, aqui ao lado. Foi construído pelos radialistas. Os radialistas pensavam que era 

muito fácil manter um hospital para os radialistas, funcionou dois meses. O custo da 

manutenção de um hospital é dez vezes maior do que o custo de construção, construir 

todo mundo constrói, agora manter, aparelhar, manter principalmente. 

GH - Agora é do município esse hospital. 

TO - Agora, acho que é do estado. É Instituto de Cardiologia Estadual, mas foi do IAPC 

também, quer dizer, o IAPC chegou a tomar conta, porque os radialistas não davam conta 

daqui, não podiam manter o hospital, o IAPC tomou, e depois o IAPC passou para o 

estado. Hoje acho que é estadual, não é municipal não, Instituto de Cardiologia. Ele tem 

um movimento muito pequeno, eu tenho a impressão que ele é utilizado mais para 

pesquisa no campo cardiológico, do que propriamente um hospital de cardiologia. Não 

sei não, não sei… 

MC - Sim. É impressão, não é? Bem o senhor sai da Previdência Social e vai trabalhar na 

Fundação Getúlio Vargas? 

TO - Na Fundação. 

MC - Dando cursos e… 

TO - Eu não sei… 

MC - O senhor… 

GH - O senhor falou que trabalhava com a reforma administrativa. 

TO - A reforma administrativa, exatamente. 

MC - Foi. O senhor até falou um pouco disso no nosso encontro da semana passada. E na 

época que o Nascimento e Silva vai para a Previdência. 

TO - Exato. 

MC - Quer dizer que é criado o Ministério da Previdência Social, o senhor volta? 

TO - É. 

MC - Porque é preciso, eu queria que o senhor, quer dizer, qual foi a razão de se… 

GH - Criar. 

MC - Criar um Ministério da Previdência Social? 
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TO - Bom, eu acho que a influência foi do próprio Presidente Geisel, viu? Ele achou que 

a Previdência tinha um vulto, e uma importância, que não podia ficar mais subordinada 

ao trabalho, porque era trabalho e Previdência Social. O Ministério do Trabalho tinha 

nascido como Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, não tinha nada que ver com 

a Previdência. A Previdência com um grau de autonomia muito grande. Mas depois, com 

a evolução, a criação de centenas de cargos e institutos, ficou muito pesado para o 

Ministério do Trabalho e Previdência. O Trabalho exige muito, muita atenção do 

ministro. No meu tempo mesmo o Ministro Passarinho me dava toda a atenção que eu 

pedia, solicitava. Mas o Trabalho o absorvia tremendamente. Eu acho que 80% do tempo 

dele era dedicado às questões trabalhistas, não é? Salários… 

MC - Ainda mais na época da gestão do Ministro Passarinho teve… 

TO - Mesmo na época do Passarinho. 

MC - É, teve aquelas greves famosas, de Contagem, Osasco. 

TO - Teve muita atividade trabalhista propriamente. Então, houve essa idéia, que não foi 

do Nascimento Silva não, foi acho do Arnaldo Prieto, de desdobrar o Ministério da 

Previdência, Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

MC - Então, na época ainda do Médici, Arnaldo Prieto foi Ministro do Trabalho? 

TO - Acho que foi no fim do Médici, no fim do governo Médici. 

GH - Que se teve essa idéia de… 

TO - Ele teve, houve essa idéia, desdobraram o Ministério, e aí mudou o Governo, e foi 

chamado o Nascimento Silva para ser o primeiro ministro do Ministério da Previdência. 

Esse Ministério da Previdência nasceu muito precariozinho, porque o Ministério do 

Trabalho não cedeu nada ao novo Ministério, nem sala, nem pessoal, nem cargos. As 

únicas secretarias do Ministério que passaram para o novo Ministério foram a Secretaria 

de Previdência, e a Secretaria de Assistência Médica. Existiam essas duas secretarias no 

Ministério de Previdência e Assistência Social. Essas duas passaram para o INPS com o 

pessoal, só, não tinha mais nada, não tinha gabinete, não tinha outra secretarias, não tinha 

nada, e nem instalações. Até a área do Ministério não foi cedida ao novo Ministério. 

Então, o Nascimento Silva teve a oferta dos institutos para se instalar num dos institutos, 

todos ofereceram. O INPS, O IPASE*, e ele preferiu ir para o IPASE. Então, foi o IPASE 

que cedeu as instalações ao Ministério, e ele pode instalar o gabinete dele. Então tinha 

nem verba. Mas é que ele tinha chamado uma meia dúzia de auxiliares diretos, como eu, 

por exemplo, me chamou como auxiliar. 

MC - Imediatamente o senhor logo no início… 

TO - Imediatamente, logo que ele foi nomeado ele me chamou, chamou assim, o grupo 

que ele já conhecia, principalmente o Godofredo, e o Godofredo fez outras indicações, 

que ele aceitou. Era uma meia dúzia de pessoas. E ficávamos trabalhando sem receber 

coisa nenhuma durante os primeiros meses, porque não tinha verba, não tinha nada. Foi 

criado no papel, esse sim é que tinha sido criado no papel. E ele que teve que construir o 

Ministério, nós ajudando. Então foram criadas aí as secretarias especializadas, as 
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secretarias, além da Previdência, além da secretaria de assistência médica mais a 

Secretaria de Serviços Sociais. A Secretaria de Atuária, que foi o Silvio Pinto Lopes, que 

foi ser secretário, não tinha atuários também no Ministério. 

GH - Tinha sido enxerto o quadro de atuários do INPS? 

TO - Não, do INPS tinha. 

GH - Tinha? 

TO - Quem não tinha era o Ministério, o Ministério é que tinha um serviço atuarial. 

GH - Ah! Sim. 

TO - E esse serviço atuarial não passou para o novo Ministério. Então, teve que ser criado 

no novo Ministério. 

GH - Quer dizer, que no INPS tinha setor de atuários? No INPS tinha setor atuarial? 

TO - No INPS tinha, porque os institutos tinham. 

GH - Mas é engraçado porque na entrevista do Rio Nogueira ele disse que com a 

unificação o Serviço Atuarial foi extinto pelo José Dias Corrêa Sobrinho. 

TO - Não. 

GH - Não tem nada a ver isso? 

TO - Não, foi fundido, depois o Lira Madeira continuou lá, o Silvio Pinto Lopes foi para 

lá, porque ele era do Ministério o Pinto Lopes. O Severino Montenegro era do IAPC, 

continua a trabalhar lá. 

MC - Mas continua a trabalhar no Ministério do Trabalho, ou no setor de… 

TO - No INPS. 

MC - No INPS? 

TO - INPS. Não, o Rio Nogueira ele está enganado. O Ministério do Trabalho sim é que 

ficou sem serviço atuarial. 

MC - Ah! É? 

GH - Então é isso. Tem até que corrigir isso… 

TO - É, o Ministério do Trabalho que ficou… 

MC - Ficou sem serviço atuarial? 
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TO - Ficou sem serviço atuarial. 

MC - Porque não foi só o Rio Nogueira que falou não, eu acho que o próprio Severino 

Montenegro também falou alguma coisa nesse sentido, de que… 

GH - É. 

TO - Foi, era o Conselho Atuarial, que era formado pelos presidentes… 

MC - Diretores? 

TO - Diretores atuariais dos institutos. Esse Conselho é que foi extinto. Mas eles 

continuaram lá, o Severino me ajudou lá um pouquinho.  

MC - Silvio Pinto Lopes? 

TO - Silvio Pinto Lopes, o outro o Quarter, que eram do Ministério. Mas então, foi isso, 

quer dizer, o Ministro teve que criar Ministério da Previdência do nada, porque o que ele 

recebeu do Ministério da Previdência foi muito pouco, e nem as verbas foram destacadas. 

Até que se obtivesse verba própria para o Ministério da Previdência, o INPS emprestou 

dinheiro para comprar o automóvel do ministro, que não tinha nada. Para fazer as 

instalações, as obras de instalação dentro do IPASE. E o Ministério da Previdência 

podendo encarar… Ter o Ministro encarando só a Previdência teve um papel muito ativo 

no campo da Previdência Social. Eu não vou enumerar aqui as coisas que foram feitas. 

GH - Agora, só uma pergunta, antes de a gente trocar de fita, essa questão da criação do 

Ministério da Previdência, ela tinha sido por acaso, ou já havia propostas anteriores de 

criação de um Ministério só para Previdência Social, o senhor se lembra? Mesmo no seu 

tempo ainda dos institutos, quer dizer, a vontade de criar um Ministério só… 

TO - Falavam nisso, mas não havia… 

GH - Um minutinho só… 
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MC - Continuando. 

TO - Falava-se nisso, mas não havia assim, projeto propriamente de criação do Ministério. 

Houve um projeto, que eu acho que foi do Sussekind, que previa a criação do Ministério. 

Uma reforma da Previdência com a criação do Ministério da Previdência. Mas foi o 

Arnaldo Prieto que… 

MC - Deu a idéia mesmo. 

TO - Que criou mesmo. 
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MC - É, o senhor estava colocando que o Ministério da Previdência Social teve uma 

atuação inicial, dessa gestão do Nascimento e Silva muito importante. E o senhor 

anteriormente tinha colocado que, que pela importância da Previdência Social, e pelo 

Ministério do Trabalho abarcar muito trabalho, basicamente isso. Então, teria se criado o 

Ministério da Previdência Social. O senhor acha que também tem um aspecto, quer dizer, 

existiriam assim, também aspectos políticos na criação do Ministério da Previdência 

Social? 

TO - Não. Não, eu acho que foi puramente técnico. 

MC - Uma questão técnica. 

MC - No sentido de uma melhor divisão de trabalho? 

TO - A melhor divisão do trabalho. O Presidente queria ter um Ministro diretamente 

ligado a ele, cuidando de Previdência Social, porque ele achava que a Previdência Social 

era fundamental na política social do governo. Inclusive criou também o Conselho de 

Desenvolvimento Social, foi condecorando… da criação do Ministério. E o Plano 

Nacional de Desenvolvimento do Ministro está dentro do mesmo contexto, político ou 

técnico, de dar ênfase aos aspectos sociais das atividades governamentais, e dar atenção 

a esse campo vastíssimo da Previdência e Assistência Social. Porque o Ministério tinha 

como novo Ministério, tinha como subordinado, como supervisionado, três autarquias, 

que eram: o INPS, o FUNRURAL e o IPASE. Três fundações: a Fundação do Bem-Estar 

do Menor, a LBA - Legião Brasileira de Assistência – e a Fundação… 

MC - FUNABEM? 

TO - A FUNABEM é a do Bem-Estar do Menor. 

GH - LBA. 

TO - É a Fundação Cristo Redentor. Eram três fundações. Uma empresa pública, que era 

a seguradora, chamada Geral de Seguros. 

GH - Federal de Seguros? 

TO - Federal de Seguros. 

GH - Federal de Seguros. Ela pertencia ao Ministério? 

TO - Pertencia ao Ministério. 

GH - É, depois ela foi privatizada. 

TO - (TI) com o Ministério. 

GH - Mas depois ela foi privatizada? 

TO - Depois ela foi extinta, foi privatizada. 
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MC - Agora, a criação da DATAPREV é nesse momento que se dá? 

TO - A DATAPREV foi no Ministério também, da Previdência. Faz parte das reformas 

que o Nascimento começou a criação do Ministério. A DATAPREV era dentro do INPS, 

resultado da fusão de todos os órgãos de processamento de dados nos antigos institutos, 

maiores eram o IAPI, IAPC, IAPTEC. O IPASE era bem menor, e a fusão de um órgão, 

e autonomia desse órgão, financeira, econômica e financeira, é que levavam o Nascimento 

e Silva a criar a empresa do processamento de dados. Isso foi ótimo, tornou a Previdência 

capaz, e agilizou muito o processo de funcionamento. Além de estimular, porque como a 

DATAPREV vendia serviços para os Institutos, eles criaram um estímulo para funcionar 

bem, dar lucro para o bom funcionamento da instituição. Então, com relação ao Ministério 

foi isso, agora, o Ministro foi introduzindo uma série de reformas, de mérito na 

Previdência. Uma delas foi a criação do amparo aos velhos e inválidos, não contribuintes 

da Previdência. 

GH - Após os 70 anos, não é? 

TO - A partir dos 70 anos, ou inválidos, que não tivessem outro tipo de rendimento. Essa 

foi uma medida de abrangência, de universalização da Previdência altamente 

compensatória. E a massa de pessoas era muito grande. Pessoas que não tinham nada para 

sobreviver. 

GH - Agora, do ponto de vista de recursos porque eram não contribuintes, havia 

recursos… 

TO - Isso, justamente o Silvio fez os cálculos, e achou que havia uma sobra na taxa de 

contribuição. E que essa taxa permitiria ser utilizada noutra coisa, no que o ministro 

preferisse, um aumento do valor dos benefícios, o que eles preferissem. E surgiu essa 

idéia de se estender a Previdência, porque uma das, digamos, motivações do Ministério 

era a ampliação do campo de aplicação, tornar cada vez mais amplo o campo de aplicação 

para abranger toda a população. Era o que nós chamávamos de Universalização da 

Previdência Social. Então o Silvio calculou que se podia dar esse amparo a todos os 

maiores de 70 anos, que não tivessem outro meio de subsistência. 

MC - Agora era idéia que realmente você expande a cobertura da Previdência Social. E 

foi de quem? Surgiu do Ministro, quer dizer, isso já vinha sendo debatido anteriormente? 

TO - Isso vem desde o princípio, viu? Porque quando você historia a Previdência, você 

vê: primeiro pegaram os funcionários públicos, os militares; depois os ferroviários; depois 

dos ferroviários pegaram os marítimos; depois… e assim, foi expandindo, e até pegar os 

industriários, os comerciários e finalmente até os não segurados da Previdência, que 

entraram nessa leva… 

MC - O senhor acha que quase que é um caráter evolutivo da própria… 

TO - Evolutivo da própria Previdência. E é uma coisa surpreendente eu tive a ocasião de 

dizer aqui, que no tal Seminário Latino Americano da Previdência Social, quando eu 

expus esse histórico da Previdência, mostrando a evolução, mostrando que a Previdência 

ia se expandindo, expandindo, expandindo, até atingir a quase totalidade da população 

trabalhadora. Os estrangeiros se surpreenderam com aquilo. “Espera aí, mas isso foi feito 
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durante trinta anos! Parece que tem uma mesma cabeça mandando, porque… não é? Você 

tem a impressão: mas que diretrizes são essas, quem era essa cabeça pensante? Mudou a 

política no Brasil, não mudou?” Eu disse: “Mudou, mudaram os governos nesses 40 anos? 

Mudou! Foi mudando, e…” 

GH - Mas de quem era essa cabeça aí, que continuou… 

TO - Eu tenho a impressão que era o Ministério do Trabalho, que tinha uns funcionários 

formidáveis lá, excelentes, como o Moacyr Barbosa, o Lyra Madeira, principalmente os 

atuários, que tinham essa preocupação. Mas não se pode dizer assim, que eles dirigissem, 

porque de repente vem um Vital, e surge para fazer o IAPI. Foi da cabeça dele que saiu o 

IAPI, o Instituto dos Industriários, o maior de todos. Mas já existiam os Comerciários, 

que era um colosso de Instituto. Agora,  realmente, quando você olha assim, de cima ou 

de fora, fica espantado de ver como a evolução foi se fazendo, como se houvesse uma 

diretriz desde o princípio conduzindo a Previdência Social para esse caminho, e 

estendendo além disso, o campo de benefícios, ampliando cada vez mais os benefícios, 

acabando por abranger os acidentes no trabalho, que tinha nascido como uma atividade… 

GH - Privada. 

TO - Privada. 

GH - Foi em [19]67? 

TO - É. 

MC - Agora… 

TO - Aí a luta para encampação começou no IAPI, o Afonso César foi um dos lutadores 

para fazer a integração do seguro de acidentes de trabalho da Previdência. Foi uma luta 

brava, porque as companhias de seguro pintaram o caneco para não deixar… 

GH - Eu estava lendo no projeto do… 

TO - Correr. 

GH - O ISSB* também estatizaram, estatizaram o seguro de acidente de trabalho. 

TO - E a lei que saiu afinal, admitiu durante muito tempo a concorrência. Quer dizer, ao 

lado do estado as companhias seguradoras concorrendo com o estado. Mas afinal o 

Passarinho também teve um papel importantíssimo, foi ele que acabou por fazer mesmo 

a encampação total do seguro de acidentes de trabalho. Que foi ele que fez. 

MC - Agora, esse período, quer dizer, o senhor está fora, mas certamente quando o senhor 

volta ao Ministério, o senhor vai ter que tratar desse problema, a questão do FUNRURAL, 

que foi criado em [19]71, quer dizer, que num esquema de financiamento completamente 

                                                           
* ISSB: Instituto de Serviços Sociais do Brasil. 
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diverso do tradicional, dos benefícios da Previdência Social, que era quase que  via 

impostos… 

TO - Não, o FUNRURAL ele nasceu de uma lei que criou o Estatuto do Trabalhador 

Rural. E como é costume se fez a lei sem pensar nos meios. Ou pensando muito mal nos 

meios, e nunca pensando na administração. Então, foi uma lei elogiadíssima, o Estatuto 

dos Trabalhadores Rurais está em vigor até hoje. E o Estatuto previa a criação do Fundo 

de Assistência ao Trabalhador Rural, que foi inicialmente subordinado ao IAPI. Quer 

dizer, o IAPI é que ia fazer a extensão. Mas, o regime de benefícios era espetacular, dava 

tudo ao trabalhador rural. Como se o trabalhador rural fosse igual ao urbano. E previa 

uma receita ultra insuficiente, não dava nem para saída, nem para instalar… Então, porque 

ele tinha instituído uma contribuição, se não me engano era de 1% sobre a produção rural. 

Quer dizer, o produtor rural pagaria 1% sobre o produto, e com isso ia conceder aqueles 

benefícios todos previstos na lei, o que era totalmente impossível. Em primeiro lugar os 

produtores rurais eram quatro milhões, espalhados no campo, não é como o comércio e 

indústria que está na cidade, é fácil de fiscalizar, você sabe quem eles são, a prefeitura 

tem cadastro, o pessoal é fácil, você sabe onde é que estão os empregados, mas fiscalizar 

o campo! Com quatro milhões de pessoas, era impossível. Então, nos primeiros anos de 

funcionamento do FUNRURAL, não se fazia nada, arrecadava as contribuições daqueles 

que quisessem pagar, porque não havia meios de cobrar. E nós aí já fomos com o 

Nascimento e Silva, mas ele não era… Deixa-me ver se eu me lembro. É preciso 

interromper um pouco para… Era na criação do FUNRURAL e eu tinha dito que o IAPI 

não podia fazer nada pelo FUNRURAL que ele apenas arrecadava daqueles que 

quisessem pagar, porque não era possível fiscalizar quatro milhões de produtores rurais, 

saber quanto é que eles produziam e sobre aquilo que eles faturavam. Mas o responsável 

pelo FUNRURAL do IAPI, que era o Líbero Massari, estudando o assunto ele disse o 

seguinte: “Olha, nós podíamos reformar a legislação e fazer com que a responsabilidade 

pelo recolhimento das contribuições, embora do produtor rural, seria feita através do 

primeiro recebedor do produto.” Por exemplo, a pessoa produz boi e nós íamos fiscalizar 

o frigorífico, o frigorífico que comprava o boi, é que ficaria responsável pelo 

recolhimento da contribuição do produtor. Então, ao invés do produtor pagar diretamente 

à Previdência, quem pagava era o frigorífico, mas cobrando do produtor. Com isso se 

reduzia o leque. As cooperativas funcionariam da mesma forma. Então, todos aqueles 

centros de compra e de distribuição do produto rural ficariam responsáveis pela 

arrecadação das contribuições. Então, reformulamos a legislação, acho que foi o 

Nascimento e Silva como Ministro do Trabalho que fez isso, não tenho muita certeza não, 

mas acho que foi ele, porque… E reduzimos então o elenco dos benefícios do 

FUNRURAL. Disse: Não se pode tratar o trabalhador rural como se trata o trabalhador 

urbano, que tem salário, o trabalhador urbano tem salário, paga contribuição sobre o 

salário, então é uma média das contribuições sobre os salários. Mas trabalhador rural não 

tem salário, se ele é meeiro, ele tem as mais diferentes formas de remuneração. Então, 

fez-se o benefício igual à metade do salário mínimo. Eu estou falando Nascimento, mas 

acho que isso já foi com o Passarinho, foi na época, não foi com o Nascimento não, foi 

com o Passarinho, porque eu me lembro de ter ido com o Ministro Passarinho no Cabo, 

Cidade do Cabo. E lá encontramos um padre que era tido como revolucionário. Não sei 

se vocês lembram do nome dele, eu não estou me lembrando agora do nome dele. 

MC - Um padre na África do Sul. 

TO - No Cabo, na Cidade do Cabo. 
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GH - Cabo é… 

MC - Cabo é Pernambuco. 

GH - Pernambuco. 

TO - Pernambuco, não é? A Cidade do Cabo, em Pernambuco, e além, aquilo era uma 

zona braba de… 

GH - Ali são canavieiros. 

TO - É, dos canavieiros. E esse padre disse ao Passarinho: “Mas Ministro eu preciso dar 

alguma coisa para o FUNRURAL, para o trabalhador rural. Tem que dar…” O Ministro: 

“Mas é muito difícil, como é que eu vou conseguir dar um salário mínimo, que seja, para 

o trabalhador rural?” E o padre disse assim: “Mas quem está falando em salário mínimo, 

dá um terço, Ministro, do salário mínimo. O senhor não sabe como essa gente vive, eles 

fazem milagre. Com um terço do salário mínimo eles passam a viver bem, eles estão 

morrendo de fome”. De maneira que, mais tarde, quando se fez a reforma da Previdência, 

isso deve ter influído para que se fizesse um benefício igual à metade do salário mínimo. 

No caso de invalidez, idade e morte, que são os três benefícios básicos da Previdência 

Social de todo mundo, que é invalidez, morte e idade avançada. E assim, se pode fazer o 

FUNRURAL funcionar, com essa dupla finalidade, quer dizer, pagar os benefícios em 

dinheiro nessa base, de salário mínimo, arrecadar as contribuições através dos centros de 

concentração das vendas do produto rural, e distribuir na proporção da arrecadação, para 

cada zona em subsídios, recursos para a assistência médica. Isso foi uma coisa formidável, 

porque havia muita casa de saúde, muita beneficente atendendo aos rurais. Em São Paulo, 

por exemplo, tinha 300 Santas Casas, vivendo com grandes dificuldades. Quando O 

FUNRURAL chegou, e ofereceu para dar um subsídio, sempre o possível, não é para 

sustentar as Santas Casas, mas para auxiliar a Santa Casa a manter os hospitais, porque 

ela atende ao trabalhador rural, ela já está atendendo ao trabalhador rural. Isso 

proporcionou às Santas Casas um alívio formidável. E construíram novos pavilhões. Eu 

tive ocasião de ver na Santa Casa, numa das cidades lá de São Paulo, em que ela construiu 

um pavilhão especialmente para o FUNRURAL, para os trabalhadores rurais. E não só 

dar subsídios em dinheiro, como principalmente oferecer também aparelhagem. Porque 

fizemos muito isso, no hospital lá no Acre, por exemplo, o FUNRURAL deu tudo, quer 

dizer, camas, eles não tinham nem camas, nem colchão, fogareiro. Então. O FUNRURAL 

se desenvolveu, e criou um prestígio pouco sentido na cidade, mas tremendamente sentido 

no interior do país. Tão importante, que quando nós quisemos fazer a segunda fusão, que 

foi o SINPAS*, acabar com o FUNRURAL, foi uma luta dos deputados, dos vereadores, 

de todos representantes do país no interior para de maneira nenhuma acabar com o 

FUNURAL, que aquilo era uma coisa intocável. Então, nós tínhamos feito um projeto de 

lei do SINPAS, e essa lei foi submetida ao Congresso, e recebeu um bombardeio de 

emendas, e principalmente os deputados inclusive procuraram o ministro, e o ministro 

concordou em conservar o nome FUNRURAL no interior, para atender ao segurado da 

Previdência, os benefícios do interior. Não mudou o nome, porque eles faziam questão 

do nome. “Não, FUNRURAL já é um nome conhecido, integrado no pensamento, nas 

vivências do homem rural, nós não queremos que mude esse nome”.  Porque como o 

nome devia passar a ser INPS, INAMPS não haveria mais o FUNRURAL. Mas a lei 

                                                           
* SINPAS: Sistema Nacional de Previdência e Assistência Médica. 
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previu que se mantivesse o nome. Então, vocês vêm que é por acaso também, porque eu 

era do IAPI, quer dizer, acompanhei também o desenvolvimento do FUNRURAL, que 

nasceu dentro do IAPI. 

MC - Doutor Torres de Oliveira, que outras, quer dizer, o senhor falou no FUNRURAL 

que, na gestão do Nascimento e Silva é incluído, quer dizer, é uma reformulação dentro 

do SINPAS. 

TO - Sim, no SINPAS, aí posso já falar do SINPAS. 

MC - Não, eu queria antes de o senhor falar do SINPAS, eu queria saber do senhor, 

perguntar assim, quais são as medidas, que o senhor acha mais relevantes, o que o senhor 

acha relevante nessa gestão Nascimento e Silva ali… 

TO - Fora o… 

MC - Fora o SINPAS. 

TO - O SINPAS, então, eu vou ver aqui, porque… 

MC - Não. Fale assim, o que o senhor se lembra mais. 

GH - Os fatos mais importantes. 

TO - Que eu me lembro assim, viu? Quer parar aí um pouquinho, que eu vou… 

MC - Em relação a isso. 

TO - Então, para fazer a… 

GH - Realizações. 

TO - Realizações, o Ministério, no campo legislativo o Ministro propôs várias medidas, 

que foram transformadas em lei. Uma, estabelecendo um teto de contribuições para os 

autônomos, a Lei 6.135. Foi incluído o salário maternidade entre as prestações do INPS, 

Lei 6.136; eu já falei ao amparo aos previdenciários, aos velhos, e aos inválidos, Lei 

6.137, essa talvez tenha sido a mais significativa desse período: a filiação dos empregados 

das empresas públicas ao INPS, Lei 6.184; e a instituição das prestações de acidente de 

trabalho aos rurais, os rurais não tinham amparo de acidente de trabalho. A lei que 

suprimia os descontos sobre benefícios, e restabeleceu uma longa aposentadoria na volta 

ao trabalho, Lei 6.210, e uma lei que mandou contar, fazer contagem recíproca do tempo 

de serviço. Essas foram medidas assim, de caráter legislativo, mas que tiveram uma 

origem no Ministério. No campo administrativo pode se falar na criação da domiciliação 

bancária, que cada empregador escolheu um banco certo, em que ele recolhesse as suas 

contribuições, facilitando muito o relacionamento. A criação da DATAPREV, que nós já 

falamos, a extinção da Fundação de Assistência ao Garimpeiro, que não existia, quer 

dizer, era só… 

MC - Nome? 
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TO - Era só vontade de atender, mas não fazia nada. E a Previdência podia fazer alguma 

coisa pelo garimpeiro, principalmente através do FUNRURAL. O Plano de Pronta Ação, 

a utilização dos hospitais de ensino, que até então não eram aproveitados; a assistência 

custodial aos velhos, através da LBA; a assistência a menores excepcionais; e passou-se 

a fazer um crédito de… 
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MC - O senhor estava falando… 

TO - Então, em vez da emissão de carnês para pagamento de benefícios, passou-se a fazer 

diretamente o crédito bancário na conta, que o segurado abria. Isso foi altamente 

produtivo do ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista econômico também, uma 

comodidade extraordinária para o segurado que quisesse abrir a conta bancária. Essas 

foram assim, as principais medidas tomadas no campo legislativo e no campo que eu me 

lembre, no campo administrativo pelo novo Ministério da Previdência. 

MC - Agora, em relação a, quer dizer, o SINPAS seria, quer dizer, o senhor estaria 

participando, quer dizer, com o SINPAS o senhor, a sua segunda grande reformulação 

uma diferença no mínimo de dez anos, não é? Dez anos, que o SINPAS é de [19]77. 

Como é que surgiu essa idéia dentro do Ministério, ou já quando o Ministério é criado, 

essa idéia já estava implantada. Como é que o senhor vendo essa do SINPAS? 

TO - Bom, as pessoas do Ministério eram todos funcionários da Previdência, quer dizer, 

gente com vivência da Previdência Social. E gente que participaram já da organização, 

do desenvolvimento do INPS, do FUNRURAL, do IBASE. De maneira que, o Ministério 

começou a fazer uma auto-análise, o que ele era, qual era o papel do novo Ministério da 

Previdência Social. E essa auto-análise levou a verificação de certos fatos inconvenientes 

para administração. Um deles, os inconvenientes, era que entre os órgãos subordinados, 

os órgãos supervisionados, digamos assim, porque eram autarquias e fundações, havia 

uma disparidade muito grande de volume, e de responsabilidade. Era uma autarquia o 

IPASE, era uma autarquia o INPS, era uma autarquia o FUNRURAL. Mas o INPS era 

dez vezes maior do que qualquer um. O INPS estava com uma complexidade muito 

grande. 

MC - O INPS? 

TO - O INPS. 

MC - Estava com… 

TO - Com uma complexidade muito grande de atribuições, porque além da prestação dos 

benefícios em dinheiro, da arrecadação, fiscalização da administração imobiliária, tinha 

ainda a assistência médica, assistência aos menores excepcionais, serviço social, serviço 

de reabilitação profissional. Era uma complexidade imensa. E isso era completamente 

incomparável com o IPASE, está entendendo? O IPASE era um décimo do INPS, em 
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matéria de benefício, o IPASE tinha um benefício, que era a pensão por morte do servidor. 

O desequilíbrio é muito grande, e uma quase impossibilidade do ministro supervisionar 

uma instituição autárquica, que arrecadava as suas próprias contribuições, e que geria esse 

patrimônio enorme. E havia uma idéia constante, que sempre surgia quando se falava em 

assistência médica, era separar a assistência médica num órgão próprio, que só pensasse 

em assistência médica. E a princípio, eu vou dizer isso, porque fui eu que me entusiasmei 

com a idéia de criar uma fundação porque é a mais flexível a fundação, e a assistência 

médica precisa ter um regime mais flexível do que o de autarquia. E o ministro me deu 

asas, e eu comecei a desenvolver a idéia da fundação, como seria chamada FUNAMES, 

Fundação Nacional da Assistência Médica da Previdência Social. E cheguei até a fazer 

conferência sobre a FUNAMES nos sindicatos médicos do Rio de Janeiro. Mas depois o 

ministro nos chamou, e disse o seguinte: “Olha, eu quero fazer uma reforma mais 

completa. Que se reexamine tudo, o FUNRURAL, a Previdência, a assistência médica, 

se faça um reexame total”.  E acho o seguinte, que o ministro deve ter um papel mais 

ativo na distribuição dos recursos às entidades, porque as entidades estão com liberdade 

demais em matéria de gerência dos seus recursos próprios, e nem dão bola para o 

Ministério, nem precisam dar. O máximo que elas fazem é elaborar o orçamento, e o 

Ministério criticar o orçamento, e controlar o orçamento, mas é muito pouco. De maneira 

que eu queria que vocês estudassem a possibilidade de criar um fundo comum onde se 

reunissem os recursos de todas as entidades, inclusive das Fundações, da LBA, da 

FUNABEM. A FUNABEM era inteiramente autônoma, que ela tinha nascido mesmo 

com características exatas, próprias de fundação. Então, a subordinação dela era mais ao 

Ministério público do que propriamente ao Ministério da Previdência, Ministério do 

Trabalho, Ministério da Previdência e Assistência Social. E daí surgiu então um estudo 

para a criação do que veio e se transformar no SINPAS. O SINPAS é sistema de 

Assistência. 

GH - Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. 

TO - Nacional de Previdência e Assistência Médica. Porque a organização em sistema 

era preconizada pelo Decreto Lei 200 da reforma administrativa, era o que havia de mais 

moderno em matéria de organização administrativa. Mas essa análise, o ministro criou 

um grupo de trabalho lá entre os auxiliares dele dentro do ministério, para fazer esse 

estudo. E nós verificamos então, o seguinte: primeiro havia uma diferença de vulto nas 

entidades, com posições hierárquicas idênticas, quer dizer, o presidente do IPASE, e o 

presidente do INPS eram tratados como se fossem iguais, e essas instituições eram 

inteiramente diferentes. Para dar uma idéia, o INPS dos recursos financeiros tinha 86% 

do total, todas as outras instituições! 86% contando o FUNRURAL, o FUNRURAL tinha 

2% e pouco, 1%, de maneira que eram instituições completamente diversas em matéria 

de responsabilidade. Outra idéia, para fazer essa diferença. O INPS tinha 156.690 

funcionários, o IPASE tinha 9 mil. Então, remontando, a LBA 5.000, a FUNABEM 

2.140, o FUNRURAL 1.500 para 156 mil, instituições com vulto inteiramente diferentes, 

e com um agravante, que era o seguinte, a tendência do IPASE era diminuir, porque como 

os funcionários públicos passaram a ser regidos pela legislação trabalhista, passaram a 

ficar vinculados ao INPS, e não mais ao IPASE. Então, o IPASE que era do regime 

estatutário, seria cada vez menor. A migração para as cidades, também vinha alterando 

profundamente a situação rural, então a tendência era para o INPS ficar cada vez maior, 

e o FUNRURAL e o IPASE cada vez menor. E o FUNRURAL não tinha aparelhagem 

para acidentes do trabalho, ele teria que recorrer ao INPS. Agora, havia uma falta de 

coordenação das atividades da mesma natureza, com recursos, causando dispersão de 
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recursos, redundância, e sobreposições de ações, por exemplo, o hospital beneficente era 

subsidiado pelo FUNRURAL, o INPS contratava o mesmo hospital beneficente para 

tratar dos seus segurados, a LBA dava subsídios ao hospital beneficente, sem que 

nenhuma instituição tomasse conhecimento do que a outra estava fazendo. Então, havia 

uma dispersão, uma falta de coordenação, e uma dispersão de recursos. Em matéria de 

assistência médica aquilo era uma dificuldade inclusive para implantação do Plano 

Nacional de Saúde. Porque havia só na Previdência quatro instituições cuidando de 

assistência médica, com processos inteiramente diferentes uns dos outros. E como eu 

disse, o Ministério era quase que impossível controlar os recursos do INPS, o presidente 

do INPS tinha mais poder do que o ministro. Além disso, era muito difícil escolher o 

presidente do INPS, por exemplo, eu falei aqui que como a assistência médica enche os 

olhos, todo mundo pensava que o INPS era o Instituto da Assistência Médica, devia ser 

um médico a dirigir o INPS, quando o INPS tinha funções inteiramente, completamente 

fora dos conhecimentos, das habilitações de um médico. Então, surgiu essa idéia que é 

uma continuação da unificação inicial, porque nós tínhamos antes do INPS, uma 

organização por clientela, os clientes comerciários, industriários, empregados dos 

transportes e cargas, ferroviários, era uma organização por cliente, quando se fez o INPS 

fez-se uma organização por função de todos os clientes passaram a ser tratados em função 

dos seus interesses de benefício de assistência médica. Então, seria a continuação da 

unificação, criar um instituto que cuidasse da assistência médica, que estava a cargo do 

IPASE, a cargo do INPS, a cargo da LBA, até a FUNABEM tinha um hospital, a cargo 

da FUNABEM, ficar toda a assistência médica a cargo de uma única instituição, que 

também só se ocupasse disso. Quer dizer, o INAMPS não tem preocupação de 

arrecadação, quem arrecada as contribuições é o IAPAS, e transfere as contribuições para 

o INAMPS. Então, ficou uma coisa, fica aí uma coisa muito mais simples, uma 

organização muito mais simples, podendo, até devendo ser exercida por um médico, a 

presidência do INAMPS, porque seria a pessoa mais qualificada, porque ele não tem 

outras preocupações a não ser prestar assistência médica. Não tem preocupação com 

arrecadação, com patrimônio, aplicação do patrimônio, aplicação de recursos, tudo isso. 

Sairia uma outra entidade, seria o IAPAS, onde se reuniria a arrecadação do 

FUNRURAL, a arrecadação do INPS, a arrecadação do IPASE, que era, aliás, de fácil... 

O IPASE recebia das repartições públicas, não havia dificuldade nenhuma de 

arrecadação, mas o FUNRURAL era difícil. E se ocuparia das aplicações patrimoniais, 

da gestão financeira, econômico-financeira, o IAPAS então, o IAPAS. E finalmente o 

INPS, que talvez nós tivéssemos e devêssemos ter mudado o nome para Instituto de 

Seguros Sociais porque continuou a confusão… 

GH - Até hoje. 

TO - É, até hoje falam… 

GH - Você vai na fila… 

TO - O INPS quando… 

GH - No Hospital do INPS. 

TO - Fila do Hospital do INPS, quer dizer, é do INAMPS. Mas isso com o tempo vai 

desaparecendo. Ainda está custando muito, porque já existia o hábito, e principalmente 

porque nós deixamos, quisemos conservar o nome INPS. Então, esse grupo de trabalho, 
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que eu acho que eu devo até dizer o nome dos participantes, porque era muito importante. 

O próprio ministro participava, fazia reuniões de vez em quando com o grupo de trabalho, 

mas era o Corrêa Sobrinho, o Euler de Lima, que é outro que pode falar muito sobre 

Previdência. 

MC - Euler? 

TO - Euler de Lima. 

MC - Ele é da onde? 

TO - Ele trabalhou no Ministério, ele trabalhou fora da Previdência, e era do IAPI. Então, 

foi o Euler de Lima, Jéferson Pará, o consultor jurídico do Ministério, que era novo no 

Ministério, mas era grande conhecedor de Direito, era o Inocêncio… 

GH - Depois foi consultor geral da República? 

TO - Foi ser consultor geral… 

GH - E no tempo do Figueiredo. 

TO - É. 

MC - Inocêncio de Oliveira. 

TO - Não, Inocêncio… 

GH - Marques… 

TO - O Corrêa Sobrinho, como sempre. O Inocêncio, Corrêa, eu, Silvio Pinto Lopes, o 

Ademar Ferreira da Silva, José Neves, o Ozório, fora de Previdência, era especialista em 

organização, o Torres, o Velloso, e o José Rodrigues Sucena, esse foi o grupo inicial, mas 

no fim o grupo era  restrito a Corrêa Sobrinho, Torres, Inocêncio, Euler, e eu, esses quatro 

que foram mesmo ao batente, mais constantes. 

MC - O Velloso não? 

TO - O Velloso como ele era o chefe, ele era o secretário geral, ele participava, mas não 

diariamente, como nós: o Inocêncio, o Corrêa, o Elder, o Jeferson, o Barata, e eu, era 

diariamente, pelo menos das duas às seis horas da tarde. Nós pegávamos para ter tempo 

de serem feitas… 

GH - Mas o senhor estava trabalhando em Brasília, então? 

TO - Em Brasília. 

GH - O senhor se mudou então. Esse período ficou em Brasília? 
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TO - Nesse período eu mudei para Brasília. Foi um trabalho... É muito fácil a gente falar 

assim, INPS faz o pagamento de benefícios, o IAPAS faz, mas transformar o que existia, 

no que passou a existir, foi um trabalho tremendo. 

GH - Agora foi no final da gestão do Nascimento e Silva, [19]77. Tinha alguma pressa 

de terminar, fazer isso antes do término da gestão? 

TO - Tinha, tinha. E isso nós, às vezes, nos incomodávamos com o ministro, demorar 

para decidir, porque, se demora, depois ninguém consegue fazer isso. Porque como nós 

conhecíamos as minúcias de todas as, digamos, os fios da meada, nós sabíamos desenrolar 

aquela meada, e criar, mas outras não saberiam. De maneira que, a nossa aflição era muito 

grande, para que saísse a lei com tempo de vir a mudança do governo, e deixar pronto o 

trabalho, que outros não conseguiriam fazer. 

MC - E aí vinha o Jair Soares? 

TO - Vinha o que? 

MC - Jair Soares. 

TO - Jair Soares. Não, se o Jair pegasse aquilo no meio, ele ia se embrulhar todo, e 

paralisava, porque aquilo precisava conhecer mesmo, que só essas pessoas podiam ter 

feito mesmo, que eram pessoas todas com profundo conhecimento da Previdência. Quem 

não tinha profundo conhecimento da Previdência, tinha profundos conhecimentos de 

Direito, como era o caso do Inocêncio, e além disso uma disposição para o trabalho 

formidável, que ele era muito novo, nós éramos já todos velhos, ele era mocinho, mas nos 

demos muito bem no trabalho. E aí nós fizemos umas coisas do arco da velha, que nunca 

se tinha feito. Era preciso escolher os presidentes dos novos institutos, porque a 

implantação seria feita por ele. E isso às vezes o ministro ficava flertando, quem é que 

ele punha na assistência médica, quem é que ele punha… Mas afinal ele deixou o Reinold 

de que era presidente o… 

GH - INPS? 

TO - INPS. 

GH - Do INAMPS? 

TO - Na assistência médica o Walter que era o presidente do IPASE no INPS, novo INPS. 

O Líbero que era do FUNRURAL no IAPAS, o Instituto da Administração Financeira, e 

deixou na LBA, quem ele já tinha lá colocado, porque as mudanças eram pequenas, eram 

algumas transferências de atividades da LBA para o INAMPS, e algumas transferências 

do INAMPS, que eram, por exemplo, dos centros sociais para a LBA, para ficar mais 

funcional, quer dizer, só a LBA cuidava da assistência social, ficando a assistência social 

ao segurado em gozo de benefícios dentro do próprio INPS. Mas então, nós tivemos que 

inventar umas coisas, assim, com aspecto de instituições, foram criadas o pré-INAMPS, 

o pré-INPS, o pré… Porque ao mesmo tempo em que se faziam essas transferências de 

funções, e o que é mais importante, transferência de funcionários que saíam do IPASE 

para ficar no INAMPS, ou passava para o INPS, mudança de local. Que situação! Não é? 

Porque isto não só na administração central, mas em todo o Brasil, que isso atingiu as 
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agências na periferia, superintendências regionais, tudo isso teve que ser mexido, e os 

funcionários deslocados de um setor para outro. Então, nós fizemos essas pré-instituições, 

para que esses pré-presidentes organizassem as novas instituições, se entendessem entre 

eles, e eles organizando instituições. Ao mesmo tempo que não podiam fugir da 

responsabilidade, porque, por exemplo, ia se encerrar aquele ano, e quem ia fechar o 

balanço do INPS tinha que ser o Reinold porque ele tinha ficado o ano todo dirigindo o 

INPS; o FUNRURAL ia encerrar o seu balanço no dia 31, também só o Líbero que 

poderia encerrar o  balanço. Então, foi um período assim, que havia um misto de 

instituição antiga, e instituição nova. Mas felizmente conseguiu-se fazer tudo a tempo. E 

as instituições novas estão aí funcionando. 

MC - Estão aí. Agora, por que o IPASE demorou tanto tempo até ser extinto? Porque com 

a unificação o IPASE não entra. 

TO - Ele não entrou pelo seguinte: os outros institutos tinham uma legislação uniforme, 

que era a Lei Orgânica da Previdência Social, o IPASE não tinha. O IPASE era o mais 

velho dos institutos, qualquer gente se lembra disso, mas ele tinha nascido como um 

instituto do… 

MC - Ele entrou na década de [19]20, [19]28, [19]29. 

TO - É, [19]28, eu acho que foi [19]28. 

MC - Instituto… 

TO - Dos servidores? 

MC - É. 

TO - Não, não era dos servidores, era dos Funcionários Públicos Civis da União. 

MC - É uma coisa assim. 

TO - Então, ele tinha uma legislação toda própria, que a responsabilidade dele era com o 

funcionário, e a legislação do funcionário era muito diferente. Aposentadoria, por 

exemplo, que é o benefício básico nos outros institutos, e nas caixas, para o funcionário 

público a própria repartição que arca com as responsabilidades das aposentadorias dos 

funcionários. Então, o IPASE era diferente, a arrecadação do IPASE não tinha mistério, 

porque eram repartições que recolhiam os 5% da contribuição diretamente ao IPASE, 

então era um entendimento entre repartição e repartição, não havia fiscalização a ser feita 

que levou a não se fazer nessa primeira fase da implantação do INAMPS, o IPASE não 

ter sido incorporado. 

GH - Do INPS? 

TO - Nessa, é. Nessa fase do INPS o IPASE não ter sido incorporado. 

MC - Sim. 

GH - Um minutinho. 
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Fita 14 – Lado A 

 

 

 

 

MC - Assim, de repercussões do SINPAS diante, por exemplo, dos médicos: como é que 

os médicos encaravam essa mudança? 

TO - Olha, eu acho que foi do agrado geral, viu? Porque passaram a ter um instituto 

especial voltado para a assistência médica. 

MC - Quando o senhor fez debate no Sindicato dos Médicos o senhor sentiu que havia 

uma aceitação? 

TO - Sim, isso quando eu comecei a falar na FUNAMIS, eu falei isso em hospitais, falei 

em sindicatos de médicos, o aplauso era geral, quer dizer, todos achavam que a assistência 

médica devia de ser uma atividade própria, encarada com uma visão própria. E o Plano 

de Saúde levava a isso, era preciso, nós sempre defendemos a idéia de que a assistência 

médica, não é coisa para um instituto. A assistência médica sim, podia ser, mas que a 

saúde, é difícil de você dividir a saúde, dizer onde que acaba a prevenção e começa o 

tratamento. E que a reunião dos recursos dos estados e municípios, da União, e dos 

particulares se faz necessário para se fazer uma assistência médica de boa qualidade. 

Agora, um instituto próprio, voltado só para isso, facilita tudo. A gente vê mesmo agora, 

que eu tenho restrições ao que o Hésio vem fazendo, mas acho que o objetivo é bom, a 

gente pode discordar na maneira de fazer, mas o objetivo é certo, quer dizer, botar sobre 

um comando único o problema de saúde, um problema tremendo, em que recebe muito 

pouca atenção do público. Uma das coisas, que falam: “Oh! O Ministério da Saúde tem 

um orçamentozinho inexpressivo perto do INPS”. É, de fato, mas nunca ninguém deu 

bola porque fazer saneamento não dá cartaz a ninguém, agora é que estão fazendo aí 

propaganda de fazer latrina, e fazer esgoto. É difícil de a pessoa querer inaugurar… Isso 

é fundamental, as grandes doenças do país foram justamente… São doenças preventivas. 

Em que a prevenção pode remover, mas a assistência médica dá mais cartaz, dá muito 

mais visão. Então, é bom que a visão seja feita de cúpula. Sobre o problema de saúde 

encarado sobre todos os seus aspectos. Acho que essa reforma foi muito benéfica para o 

país. O INPS também ficou concentrado nos benefícios, podendo aperfeiçoar muito os 

processos de pagamento, de atendimento do público. E o IAPAS ficou com uma função 

própria financeira, econômico-financeira voltada para isso, para realizar a arrecadação do 

instituto, fazer render o seu patrimônio, e portanto dirigida por uma pessoa com formação 

para aquilo, para aquele campo próprio de engenharia ou economia, que é muito diferente, 

você não pode botar um economista, pode por acaso? Economista na frente do INPS, e 

botar um médico no IAPAS, isso é um disparate, ninguém faria isso. De maneira que, 

como se dá muito pouca bola no país para a administração, embora a lei vale, viu? 

Reforma administrativa não sei mais o que. Essas foram realmente reformas 

administrativas, essas realizadas no campo da Previdência Social, foram reformas 

profundas, e com benefícios profundos para a população em geral, têm condições de ter 

um atendimento muito melhor do que era prestado anteriormente. 

GH - Agora, uma pergunta, o senhor está falando justamente que a Previdência foi palco 

dessas reformas profundas administrativas. E porque, quer dizer, a Previdência, ela tem 

algumas características que facilitam essas reformas, quer dizer, por que em vários 
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momentos o senhor mesmo falou: Nós sempre experimentamos a reforma administrativa 

na Previdência, e você não ouve falar em outros ministérios, quer dizer, a Previdência que 

é passível, para essas características de ser reformada. E melhorar… 

TO - Eu acho que há uma série de coincidências para eu explicar isso, viu? Uma das 

coincidências é o seguinte: Que os pais da reforma administrativa, a grande reforma, que 

foi o Decreto Lei 200, foram Nazareth Teixeira Dias, que foi o primeiro presidente do 

INPS, e o Hélio Beltrão, que foi presidente do IAPI, e nasceu no IAPI. Segundo é que a 

Previdência é muito grande, uma multiplicidade de atividades grande, abrangendo, sendo 

o diâmetro nacional, e com uma flexibilidade de autarquia, o que as repartições públicas 

não têm, é mais difícil mudar uma repartição pública do que mudar uma autarquia. E 

mesmo para nós fazermos essas pequenas reformas, nós passamos muito por cima de 

outras coisas. Por exemplo, o DASP era o dono do pessoal, e quando nós viemos com 

aquela idéia de mudar nomenclatura, e de não sei o que, o DASP queria tomar conta do 

assunto. Aí nós dissemos ao Ministro: “Olha, então, não se faz a reforma administrativa. 

Não é por incompetência não, é por causa da severidade que precisa. Eu não posso ficar 

esperando um ano para mudar o nome do diretor do Departamento de Assistência para 

Secretário dos Serviços Gerais, preciso fazer isso já é numa semana”.  

GH - Mas o DASP é conservador nisso? 

TO - O DASP queria! Queria tomar conta! Não, quero saber quantos cargos são. Nós 

fizemos o diabo. Quer dizer, somávamos quatro cargos, e transformávamos num só, 

extinguíamos cinco, e criávamos um, entendeu? Quer dizer, nós fizemos a reforma toda 

administrativa sem dar a menor bola para o DASP, embora o DASP tenha pulado na hora 

que ele viu isso, que ele ia contestar, e tal, mas nós fomos tocando os Decretos e o 

Nascimento e Silva tinha prestígio, tinha o apoio total do Presidente. De maneira que o 

Presidente não quis conversa, e pode se fazer, porque do contrário não se fazia. É porque 

para mudar uma seção, lá o DASP leva um ano pensando em quanto é que deve ser, e 

querer comparar com a seção não sei o que. Não pode fazer isso! Então, tinha que confiar 

no conhecimento desse pessoal, que estava lá dentro da Previdência, e sabiam o que era, 

e entediam que esse negócio de transformação de cargos, e fomos tocando o negócio para 

frente. Além do DASP ainda tinha o escritório da reforma administrativa também, que o 

[Hélio] Beltrão tinha criado, e também queria se meter dentro dessa revolução, e era uma 

revolução para ser feita em pouco tempo, quer dizer, com prazo para terminar, ou não se 

fazia, ou dava um tumulto geral. E nós pudemos fazer sem tumulto, porque tivemos 

poderes, e capacidade para fazer, porque o pessoal do Nascimento e o próprio Nascimento 

eram bons, era gente que não tinha outro interesse a não ser melhorar efetivamente a 

Previdência. 

GH - Agora, a lei, o SINPAS foi levado ao Congresso Nacional? 

TO - Foi, foi. 

GH - E o senhor chegou a ter contato com os… 

TO - Tivemos contato. 

GH - Com os deputados para poder passar a lei? 
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TO - Com os deputados, inclusive nós recebíamos as emendas, criticávamos as emendas, 

foram 78 emendas que eles apresentaram ao Projeto de Lei. E nós criticamos essas 

emendas, era um negócio também, feito assim, em 24 horas, viu? Tinha que dar o… 

GH - Houve algum problema… 

TO - Parecer para os… Não houve problema, viu? Quer dizer, não houve, nós dessas 78 

emendas nós aceitamos 15, e as outras foram rejeitadas pelos representantes do governo 

no Congresso. 

GH - Exatamente uma pergunta sobre isso, quer dizer, na eleição de [19]74 a oposição 

tinha crescido um pouco. O MDB se opôs? Houve algum caso… 

TO - Não, não houve assim, oposição geral não houve, quer dizer, houve coisas 

particulares, eles queriam mudar a disposição de um artigo, mudar e algumas foram 

realmente essa, por exemplo, do FUNRURAL, que eu narrei aqui, os deputados foram ao 

ministro e apelaram, e ele achou perfeitamente justificável, porque eles estavam vivendo 

o problema, sentindo do lado de lá. Então, eles sabiam qual era a repercussão que teria 

mudar o nome de FUNRURAL, para INPS, INAMPS, que isso poderia causar transtorno. 

MC - Já, nesse período aí da gestão Nascimento e Silva, o FUNRURAL já tinha algumas 

dessas características, que hoje são apontadas, como sendo ótimo mecanismo de 

distribuição de cargos, de influência política? 

TO - Tinha, já tinha. 

MC - Já tinha essa influência? 

TO - Já, já tinha. 

MC - Tanto é que esse relato, que o senhor está dizendo... 

TO - Porque o FUNRURAL, ele precisava chegar no interior, em localidades onde não 

havia outros recursos, nem banco, por exemplo, não tinha agência bancária. Então, o 

FUNRURAL saiu para designação de representantes no interior. Eram pessoas da própria 

cidade que representariam o FUNRURAL, que não tinha vínculo empregatício com a 

Previdência. Ele se incumbia, por exemplo, de orientar os produtores, como fazer a 

arrecadação, como preencher as guias de recolhimento. Recolhiam os pedidos de 

benefício, instruía os doentes, os inválidos, os velhos rurais em como se entender com a 

Previdência, e eram remunerados das mais variadas espécies, mas geralmente pela 

prestação dos serviços, quer dizer, quantos requerimentos entram naquela localidade? 

Qual é a arrecadação da localidade? Então, nós damos uma gratificação ao representante 

do FUNRURAL, de sei lá, 200 cruzados, por exemplo, e ele se incumbe de representar. 

Esses representantes do FUNRURAL eram escolhidos dentro das cidades, pessoa de 

reputação, que tivessem geralmente uma casa comercial, um estabelecimento comercial, 

bem conhecido, que tivesse bom trato na cidade. Então, isso é um instrumento político 

formidável. Quer dizer, quando os políticos descobriram… 

GH - Uma beleza? 



 

196 

 

TO - Acharam uma beleza, porque era você dar emprego, embora não fosse emprego, 

porque não tinha a menor segurança, era uma representação, em que a pessoa tirava uns 

cobres para adicionar lá ao seu comércio, porque ele sempre precisava já exercer uma, 

não era um vagabundo qualquer não, a pessoa precisava ter um… Então, o próprio 

FUNRURAL fez muito isso, com os vereadores, e os prefeitos. Ele dizia: “Olha, eu quero 

uma pessoa nessas condições assim, vocês é que conhecem aqui a cidade, me indiquem a 

pessoa, e eu ponho um representante”. Ora, isso é um instrumento político no interior 

formidável! Agora, quase que não tem mais nada que perguntar, quem é que é o deputado 

mais votado lá na cidade de Tiririca  do Sul? Ah! É o seu fulano de tal. Então, ele é que 

vai indicar o representante do FUNRURAL, e acabou-se a história, morreu a história. 

Mas isso foi uma necessidade, porque o Brasil tem 4.000 municípios aí, nem 2.000 tem 

agência, não tem nem médico, não tem nem médico! 

MC - Agora, em termos da parte de assistência social, como é que ficou essa situação? 

TO - Bom, a assistência social em geral ficou a cargo da LBA. Nós reformulamos 

também, refundimos o Estatuto da LBA, mas a LBA recebe subsídios do Governo, não 

tem arrecadação própria. Houve uma época em que a LBA contava com uma contribuição 

da Previdência, mas isso foi extinto. Então, ela recebe diretamente do fundo esse Fundo 

Social, FAZ, Fundo de Assistência Social, é que dá os recursos para a LBA, e a 

FUNABEM prestarem essa assistência ampla, a assistência social principalmente ao 

menor, e ao velho. 

MC - Doutor Francisco, o senhor não faz nenhuma relação entre essas políticas sociais 

densas que foram implementadas no Governo Geisel particularmente na área da 

Previdência Social com a abertura política, o senhor não faz nenhuma relação entre uma 

coisa e outra? 

TO - Bom, não vejo relacionamento não, porque eu acho que sempre existiu com a 

abertura, ou com a fechadura, o interesse público sempre existiu, não passou a ser menor 

por ser uma ditadura, porque eu acho que a grande parte da Legislação do Trabalho, da 

Legislação da Previdência foi feito em época de ditadura do Getúlio Vargas. Nem por 

isso se abandonou o social. De maneira que esses governos autoritários tiveram uma 

preocupação com o social, uma preocupação grande. E o que se vê hoje é apenas gritaria, 

demagogia. Essa Constituinte, por exemplo, eu já tive a ocasião de dizer a vocês, quer 

dizer, eles resolveram abrir um capítulo na Previdência Social por (TI) dar outra vez. A 

Previdência vai dar tudo. E pôs na Constituição, o que é um disparate total! A 

Constituição atual diz o seguinte: “Que é assegurado ao trabalhador da Previdência Social 

nos casos de doença, invalidez, velhice, morte, só e mais nada!” Bom, diz também que: 

“A Previdência era sustentada por contribuição de empresas de empregados, e da União”, 

só! Agora, põe na Constituição como é que calcula o benefício! A aposentadoria será 

calculada com base no último salário de contribuição… Ora, isso é um negócio que não 

se põe em Constituição! E, se põe naquelas coisas, que o homem é igual à mulher em 

tudo, exceto no parto, na gestação, no parto. Isso eu acho que a abertura, é claro que eu 

sou pela abertura mas por enquanto eu não trouxe benefícios não, eu não sei a expansão 

da demagogia, cada um quer fazer mais sem saber de onde vem os recursos, porque o 

importante é justamente de onde vem os recursos, e o fato da Previdência Social estar aí 

até hoje se deve em grande parte à influência dos atuários no ministério, que foram 

respeitados, que fizeram esse relacionamento entre os recursos e os benefícios que se 

pode prestar, e com todos os seus defeitos ainda é uma grande Instituição Nacional, a 
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Previdência Social precisando de aperfeiçoamento sim, precisando de aperfeiçoamento, 

mas que quem queira aperfeiçoar tenha a exata idéia de que vai sair do bolso de alguém 

aquilo que se está preconizando. Eu tenho esperança, viu? Como a Constituição tem um 

outro dispositivo dizendo que não se aumenta benefícios nenhum, não se altera benefícios 

nenhum sem que seja previsto os recursos próprios e totais, como esse artigo da 

Constituição não caiu, que se interprete essas novidades trazidas pela nova Constituição 

convenientemente, porque é preciso ir buscar os recursos para poder fazer aqueles 

benefícios que estão preconizados lá. 

GH - Tinha uma pergunta, como o senhor avaliou a implantação do SINPAS, quer dizer, 

rapidamente também, quer dizer, foi o final do governo Geisel e a mudança para o 

governo Figueiredo. Como é que foi esse finalzinho, a implantação e o final do governo? 

TO - Não houve abalo nenhum, quer dizer, houve assim, simplesmente mudou o ministro, 

mudaram os presidentes dos institutos, mas já estava organizado cada um dos novos 

Institutos, e já estava previsto na lei, por exemplo, uma coisa importante, que foi o Plano 

de Distribuição dos Recursos e Encargos, que agora é obrigação do ministério fazer, não 

é mais a instituição que vaza, o ministério distribui os encargos e percentuais anualmente 

para cada uma das instituições supervisionadas. De maneira que o ministério tomou uma 

importância que estava muito precária com a situação anterior, e o ministério pode exercer 

a função própria de ministério, que é de traçar diretrizes, controlar, supervisionar, ao invés 

de ficar mandando nomeação como o seu, aquele que você falou agora há pouco? O Jair 

Soares aí. E chamou tudo para cima, quer dizer, a descentralização ele acabou com a 

descentralização, por exemplo, é um efeito político, quer dizer, credenciar médicos, isso 

era feito pelo superintendente regional do INAMPS, passou a ser feito pelo ministro, 

porque a credenciação de um médico dá cartaz político. Então, avocou os poderes… Isto 

emperra a máquina da centralização do governo. “Ah! Mas se eu não fizer o agente lá vai 

fazer a política?” Deixa ele que faça, ué! Você precisa é fazer funcionar, tratar direito do 

segurado, não é ficar sem médico numa localidade vários meses, porque o ministro está 

escolhendo com os partidos quem é que vai ser...  Não é possível! Fazer uma coisa dessas. 

GH - O senhor chegou a ser convidado para continuar depois… 

TO - Não… 

GH - De (TI), não? 

TO - Não, nunca ninguém mais quis? 

MC - Nem do senhor nem de outros que… 

TO - Chega de coisa. Não! Os outros todos continuaram. 

MC - Na gestão do Jair, na época do Jair… 

TO - Jair Soares aí topou, mandou todo mundo embora. 

GH - Todo mundo para casa. 
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TO - Mandou todo mundo para casa. O Jair Soares que eu vou tirar essa gente toda aí, 

botar gente nova! Com outro espírito, e tal. 

MC - O espírito mais gaúcho? 

TO - É. Mas a Previdência tem uma estrutura relativamente sólida, porque não abalou 

não. Ele fez muita besteira, prejudicou alguma coisa, mas a estrutura se manteve apesar 

da política ter entrado. Agora é só política, não se faz mais nada sem indicação política. 

Mas como os benefícios estão previstos em lei, a maior parte das responsabilidades estão 

definidas e caracterizadas. Embora haja muito campo para política, não chegou até agora 

a abalar… 

GH - A gente podia dizer assim, quase que a Previdência anda sozinha, já? 

TO - É, anda sozinha, anda sozinha. Em grande parte, viu? Porque perdeu muito do 

espírito, eu às vezes fico surpreso, viu? Eu atualmente sou segurado da Previdência, eu 

também recebo aposentadoria da Previdência, de maneira que, às vezes eu recorro ao 

posto, e vejo que tem muita gente trabalhando, trabalhando bem, e trabalhando certinho, 

e com amor mesmo à instituição. Agora à medida que a instituição, isso é, no contato 

direto com o público, mas à medida que a gente vai subindo, aí vai se decepcionando, 

porque começa a encontrar gente que está ali exclusivamente para fazer cartaz, esperando 

dar um salto maior, como por exemplo, essa vergonha aí desse Serra* aí, essa palhaçada 

de suborno, uma palhaçada, vai acabar uma palhaçada. Mas por quê? Porque ele quer ser 

prefeito da Guanabara. Isso aí que é mal, quer dizer, distorcer a administração com um 

interesse oriundo de… 

GH - Agora, mas independente do interesse que as pessoas têm de fazer carreira política, 

se utilizar da Previdência Social, esses casos que ocorrem, que os jornais relatam de 

fraudes, roubos, isso… 

TO - Sempre existiu, e sempre existirá, porque não há maneira de você impedir que as 

pessoas não fraudem. Isto aí deixa sempre o administrador relutante, porque ao mesmo 

tempo que você quer reduzir a burocracia, você é obrigado a certos controles com medo 

de fraude. Então, o medo da fraude gera a burocracia, não impede a fraude, mas gera 

burocracia, porque as pessoas começam a se cercar de todos os controles possíveis para 

que a fraude não ocorra. Mas não existe sistema, isso aí eu quero falar com muita ênfase 

até, não existe sistema imune à fraude em parte nenhuma do mundo! 

GH - Bom, está… 

 

Fita 14 - Lado B 

 

                                                           
* João Carlos Serra – Superintendente do INAMPS no Rio de Janeiro. 
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TO - O presidente da Associação dos Técnicos de Administração do Brasil como é que 

chama? 

GH - Siqueira? Não… 

TO - Siqueira. 

GH - Filho do… 

TO - Filho do Belmiro Siqueira, que era muito meu amigo, gostava muito do Belmiro 

Siqueira, e gosto também do Siqueira. 

GH - É, esqueci o nome dele, foi meu professor. 

TO - É, mas ele fez aí, escreveu várias cartas para o (TI) dizendo: “Bom, esse negócio de 

fraudes no INAMPS e no INPS, é por falta de administradores profissionais, bota lá 

administradores profissionais, e tal, você vai ver como é que acaba com as fraudes”.  Ora, 

isso é uma conversa fiada. Fraude existe em todas as repartições, e não era deficiência de 

administração não, é que você tem que ter o mínimo de confiança nas pessoas, ou não 

funciona. Agora mesmo eu estou vendo esse novo ministro aí dizer: que agora com a 

informatização, e o cadastro que ele está fazendo dos benefícios vai acabar com as 

fraudes. Ora, isso é uma conversa fiada. Quem é que pode evitar falsificação de certidão 

de casamento, falsificação de certidão de óbito, isso não tem nada que ver com a 

organização interna da instituição, falsificação de carteiras profissionais, de registro de 

emprego. A pessoa munida desses documentos falsos requer o benefício, e recebe. Você 

acaba descobrindo. Mas não há maneira de evitar que ocorra, não há! Você começa a 

cercar criando burocracia. Por exemplo, morreu fulano, para provar que morreu fulano 

faz-se a certidão de óbito, é o documento exigido. Mas o sujeito diz: “Não, é melhor pedir 

também o atestado do médico, que atestou o óbito para conferir com a certidão”. Mas não 

é possível! Então, você começa a criar uma burocracia que inferniza a vida daquele que 

não está fraudando, porque existe uma margem de fraudes. Então, essa margem de fraudes 

você tem que contar com ela. Não quero dizer que facilite, não, mas que você tem que 

contar que existe uma margem de fraude, existe. Agora, o que houve nesses hospitais do 

Brasil, é uma coisa incrível! Pessoas cobrarem operações que não realizavam. Cobrarem 

duas, três vezes a mesma operação. Como é que se evita que isso aconteça? Você tem que 

dar um mínimo de confiança! Pois o médico vai dizer, eu operei fulano de apendicite no 

dia tal, com tais e tais. E com enfermeira junto, e todo mundo junto, e todo mundo 

atestando falso. Quer dizer, é uma tragédia. Uma falta… Triste, eu fico triste quando eu 

vejo um negócio desses. Mas acontece, e é claro que você deve se prevenir contra as 

possibilidades de fraude, mas evitar, acabar? Isso é sonho de uma noite de verão. 

GH - Agora… 

TO - Você pode fazer quantos cadastros quiser. O que o cadastro vai evitar, que o sujeito 

invente, o segurado, porque inventam o segurado direitinho. Tem escritórios 

especializados nesse negócio, inventam segurado, arranjam um emprego para ele, 

arranjam certidão de nascimento, arranjam a certidão de óbito, arranjam a viúva do 

sujeito, e não há o que possa evitar. 

GH - Não, eu fui para Fundação Getúlio Vargas, e trabalhei lá. 
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GH - Depois de [19]78? 

TO - Depois de [19]78. Trabalhei agora nisso que o Aluízio Alves está fazendo aí. 

GH - É, a reforma da administração. 

TO - A reforma da administração, o novo Plano de classificação de Cargos e Novo 

Estatuto dos funcionários. E acho que afinal foi devidamente gastado como geralmente 

acontece nessas coisas. Mas foi o José Maria Arantes, que me chamou lá para a Fundação 

Getúlio Vargas. Eu já tinha trabalhado, e eu trabalhei subordinado a ele, fazendo… Foi 

só, Previdência mesmo nunca mais quis saber. 

GH - Mas não ligavam para o senhor, de vez em quando… 

TO - Não. 

MC - Não. 

GH - Mas o senhor acompanha bem, o senhor pela conversa o senhor continua 

acompanhando a Previdência Social. 

TO - Não, eu não acompanho, porque eu acompanho pelos jornais, o que é muito precário, 

informação muito precária, jornais, muito pouca coisa. Eu não leio as leis, por exemplo, 

que faz muita falta. Eu acompanho, porque eu gosto da Previdência, mas é tudo uma 

leitura de jornal, nem revista eles têm mais, acabaram com s revistas da Previdência, então 

já não tenho informações, a não ser em conversa com as pessoas. E isso eu encontro as 

pessoas, e tal, que ainda trabalham na Previdência, e comentam, e falam, trocamos idéias. 

Mas para trabalhar na Previdência eu não fui mais lembrado não. Isso se fui lembrado, 

acho que estou muito velho, já meio gagá. 

MC - Mas o senhor fala de uma maneira como se o senhor gostasse de voltar a trabalhar 

na Previdência. 

TO - Não, eu não… 

MC - Não? 

TO - Eu acho que não. Acho que… Olha, como vocês me provocaram aí, viu? Eu comecei 

a rever esse negócio, por exemplo, do SINPAS. Eu fiz uma exposição que foi gravada, 

para um grupo de trabalho imenso, que saiu pelo Brasil, foi a implantação do SINPAS. 

Porque isso não se faz por telepatia não. E eu achei o seguinte: Que eu fui, trabalhei um 

bocado por essa Previdência, quer dizer, que eu dei a minha parte, dei mesmo, muito! 

Não é favor nenhum não, quer dizer, é claro que eu tinha que dar, porque eu estava sendo 

pago para isso. Mas sempre muito bem tratado, muito bem reconhecido, bem remunerado, 

nunca me queixei da remuneração na Previdência. Mas acho que eu dei a minha 

contribuição, dificilmente podia dar mais alguma coisa no trabalho, porque eu posso 

escrever, posso fazer palestra, isso se eu ainda me lembrar de alguma coisa. Mas trabalhar 

efetivamente na Previdência eu não tenho mais aspiração, nem inspiração para trabalhar. 

Porque a gente começa a se incomodar com coisas que não pode alterar, e aí sofre. E eu 

acho que eu não tenho… Não estou mais em ocasião de sofrer pela Previdência. Então, 
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eu rio, quando eu vejo esses disparates que falam aí sobre Previdência, eu rio, me diverte, 

mas ao mesmo tempo eu torço para que as coisas dêem certo, porque eu acho que a 

Previdência é fundamental no país, é uma coisa de importância fundamental, como é em 

toda a parte do mundo, só aqui é que não é muito reconhecida… A pessoa fica inventando 

outras maneiras aí de prestar assistência, sem dar ênfase àquilo que já existe, e pode 

melhorar muito e contribuir muito para o país. Mas eu fiquei satisfeito comigo mesmo, 

quer dizer, lendo esse papelório, recordando as histórias, essa dificuldade que foi criar o 

SINPAS foi um negócio difícil, um quebra-cabeça de um verdadeiro “puzzle” mesmo, 

desses quebra-cabeça de encaixar peças, tirar daqui, botar para lá, mudar o fulano daqui, 

tirar o cicrano de lá. Como é a relutância dos presidentes dos institutos (TI) não queriam 

que fizesse a mudança, nem o Reinas, nem o Líbero, nem o Walter estavam contentes em 

fazer essa mudança. E até o Walter me xingou por escrito, e eu respondi. “Oh! Walter, eu 

te amo, não faça essa besteira de vir brigar aqui. O que você não está gostando? Vem 

aqui”. Isso aí está sendo gravado, é? Mas houve até essa relutância que os presidentes das 

instituições, e eles têm uma influência enorme sobre o funcionalismo, ele relutaram 

muito, não queriam fazer… Embora, concordassem assim, que era bom criar o INAMPS, 

e tal, mas sem diminuir o IPASE, sem… Principalmente o FUNRURAL viu? O pessoal 

do FUNRURAL ficou acabrunhado com a extinção do FUNRURAL, porque eles 

amavam aquilo, essa que é a verdade, eles criaram paulatinamente, gradativamente aquilo 

foi sendo implantado, sempre com o mesmo presidente, não mudou… Aliás, o 

FUNRURAL tinha uma organização peculiar, porque ele era administrado por um 

conselho com representantes de empregados e de sindicatos rurais, presidido pelo 

ministro. Mas o ministro delegou isso ao diretor geral do FUNRURAL, de maneira que, 

o ministro raríssimamente punha os pés no FUNRURAL, era o Líbero Massari que 

desenvolveu aquilo carinhosamente desde a primeira etapa do IAPI, até acho que ele fez 

um trabalho magnífico, viu? Porque o FUNRURAL realmente era querido, viu? Quem 

andou pelo interior aí, viu a repercussão que teve aquilo. Era gente que caía totalmente 

na miséria quando se invalidavam, depois que atingiam uma certa idade começou a 

receber umas querelazinhas para comprar um quilo de feijão, para ter o que comer. Mas 

é isso. 

GH - Então, a gente agradece ao doutor Torres de Oliveira, nessas 14, quase 14 horas de 

conversa. Eu acho que vai ser útil enfim, para pesquisa, e conhecimento da Previdência 

Social na assistência médica. E a gente agradece, eu e Marcos, e os colegas da Casa de 

Oswaldo Cruz, FIOCRUZ. 

MC - O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, doutor Torres? 

TO - Não, eu quero agradecer a presença de vocês, a paciência com que vocês me 

ouviram. Eu estou com muita consciência mesmo que eu falei um bocado aí. 

GH - Mas a gente chegar antes foi bastante agradável. Obrigado. 

TO - Mas assim espero. 

 


