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Data: 14/08/1986 

 

 

Fita 1 – Lado A 

 

 

MC - Estamos no dia 14 de agosto de 1986, entrevistando o senhor José Dias Corrêa 

Sobrinho, às 3:20h da tarde para o convênio Fundação Oswaldo Cruz, INAMPS, 

Memória da Previdência Social. Senhor José Dias nós queremos saber primeiro, onde é 

que o senhor nasceu? 

JD - Itaúna, Itaúna, estado de Minas. 

MC - O senhor nasceu em que ano? 

JD - 1914, dia 19 de maio de 1914. 

MC - O que fazia o pai do senhor? 

JD - Meu pai era um português que veio para Itaúna como que angariado por uma 

companhia de tecidos e que veio junto com outros irmãos que moravam no Rio e foi parar 

lá em Itaúna. E lá então, ele passou a ser um operário de uma fazenda. Esta fazenda, mais 

tarde, que trabalhava o meu avô, que casou com minha mãe, que era filha desse fazendeiro 

com quem ele trabalhava. 

MC - Ele casou com a filha do fazendeiro? Ele era trabalhador? 

JD - Casou com a filha do fazendeiro, ele era pobre, não tinha nada, coisa nenhuma, mas 

ele era muito cavador. Então ele estudava bastante, teve uma máquina de arroz, 

beneficiamento de arroz, vendia leite por cabeça e tinha pequena fazendinha e aí ele 

remontou uma lojazinha, um armazém onde ele vendia tudo, depois de casado. Eu quando 

nasci, fui morar numa casinha lá na Rua Silva Jardim, que não tinha teto, não tinha 

banheiro em casa, não tinha nada, não tinha água encanada, não tinha nada. Lá em Itaúna. 

MC - Lá em Itaúna? 

JD - 76 quilômetros, acima de BH, pequena cidade, o melhor clima do Brasil.  

MC - O melhor? 

JD - Nas margens do rio São João Veiga Cabral. 

MC - O que o senhor se lembra assim da infância do senhor? 

JD - Me lembro que numa infância que era o seguinte: meu pai me segurava em casa até 

os 11 anos. Me ajudava muito, eu entrei, na escola eu estudei ali. 11 anos eu fui levado 

para um colégio Santo Antonio, em São João Del Rei. Andava 18 horas, pela estrada de 

ferro, ia até São João Del Rei, e lá então fui, comecei a estudar em 1930. 
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MC - O senhor começou a estudar em 1930? 

JD - 1930 em São João Del Rei, no ginásio. 

MC - E antes o senhor não... 

JD - 1930 não, espera aí, desculpe, estou recordando, 1924 e em 1930 eu saí de lá. Fui 

conterrâneo de Tancredo Neves, o Edgar Neves, lá em São João Del Rei, morava lá com 

os parentes todos, fazia um curso de ginásio. No ginásio Santo Antônio. 

MC - O senhor se lembra do Tancredo Neves naquela época? 

JD - Lembro, claro, Tancredo era um extrema direita do Sparta, um jogador que jogava 

na extrema direita, gostava muito das meninas todas, daquelas meninas que estavam lá. 

Jogava aquilo. 

MC - Extrema direita no futebol? 

JD - Futebol, eu tinha um, eu jogava no décimo primeiro time de lá, um perna de pau 

danado, jogava então de vez em quando, em qualquer posição para fazer ginástica, era 

muito tímido, muito fechado. Sofri muito por isso, porque brincavam muito comigo, 

mexiam muito comigo. Inclusive estes parentes do Tancredo me deram uma, me puseram 

dentro de uma casa, depois eles jogaram no muro da casa eu passei para o lado de lá, os 

cachorros vieram me pegar e eles me pegaram. 

LO - Pegaram? 

JD - Esta casa era do general Jacy Guimarães. Ele uma vez, ele fazendo um discurso, 

muitos anos depois, isto em 1946, ele tomava posse do departamento. Ele dizia: “Aqui 

dentro tem um sujeito que já peguei furtando no meu quintal”. Era eu que naquela ocasião, 

era um dos graduados da Previdência Social. 

MC - Ele tomava conta do Departamento ... 

JD - Departamento de Acidentes de Trabalho. 

MC - O General Jacy? 

JD - O General Jacy Guimarães. 

MC - Sim, isso em 1946. 

JD - Então eu vim de lá desde aquela época, vim de lá em 1930, eu terminei com a 

Revolução, saí, tive uma queda, eu ia optar pela carreira diplomática, mas eu tive uma 

queda, luxei este braço, fiquei com o braço preso. Ia entrar, então não pude fazer o exame, 

apesar de ter um pistolão grande que é o compadre João Guimarães Rosa, que era o doutor 

Coutinho. Eu não pude fazer o exame porque fui, porque tinha, havia um defeito. Eu fui 

tirado do serviço militar obrigatório. Passei para reserva, então não entrei para lá. Como 
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não entrei para lá, meu pai chefe político de lá, eu vim então para o Rio de Janeiro, depois 

mais tarde, fiz outra, para uma outra atividade completamente diferente. 

MC - Antes disso, o senhor disse que teu pai era chefe político. 

JD - Era chefe político, era um capitão, era um coronel lá, ele era o maior contribuinte da 

cidade, porque ele foi crescendo, foi ... 

MC - Você está aonde ele era chefe político ... 

JD - Por sua própria, ele nasceu eram quatro irmãos, eu era o mais velho, abaixo de mim 

tinha o Paulo que hoje é psicanalista, mora aqui no Rio de Janeiro, na avenida Vieira 

Souto, 256, 9º andar. Psicanalista. 

MC - Psicanalista. 

JD - O terceiro era uma moça chamada Ilda que morreu de tuberculose, muito tempo 

depois. O quarto que já teve uma educação totalmente diferente da minha, é hoje o atual 

ministro. Oscar Dias Corrêa, Supremo Tribunal Federal. Aquele que meu pai ensinou a 

ler discurso. Ele ensinava a fazer tudo, o Oscar hoje, e o Oscar e tenho outro irmão que é 

o quinto que é o Mario que é o atual professor catedrático da Universidade de Minas 

Gerais na Santa Casa como ginecologista. 

MC - Médico. 

JD - Eu portanto era o mais velho. 

MC - O senhor era o mais velho? 

JD - Mais velho, muito tímido, mal sabia, analfabeto, não sabia escrever quase, mal o 

curso de português, então saí em 1930 do Colégio Santo Antônio, em São João Del Rei 

com uma educação muito errada, porque ela era uma educação assim para decorada num 

processo antigo que eu não sabia quase nada de português, nada. Só sabia era química, 

então fui para Belo Horizonte e aí fiz o curso de Direito morando numa pensão, numa 

república na Rua Guarajaras, eu fiz o curso sendo como presidente, tendo como professor 

o principal de código civil, o ministro Orozino Nonato, o grande civitista o professor 

Orozino Nonato. 

LO - Orozino Nonato. 

JD - Eu fiz curso lá, me saí bem, me saí bem, no dia 20 de novembro de 1935, eu me 

bacharelei. Neste dia eu não fui à missa porque estava entregando régua de glefine em 

lazã. Eu era propagandista de produtos farmacêuticos. 

MC - Como o senhor era ... 

JD - Propagandista de produtos farmacêuticos, fazia propaganda do Loção Andromaco, 

Vital Brasil do CIBA, entregava para fazer, para ajudar a minha educação, trabalhava, 

ganhava 150 mil réis e trabalhava para isso, para um sujeito chamado Cavalcanti que era 

representante de produtos. Eu trabalhava para ele. Então, nesse dia não pude ir à missa 
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por causa disso, mas houve a festa mas eu não fui à festa. E no dia 21 eu sem ter nada, 

com uma mão atrás e uma outra na frente. Eu vim comprar bonde no Rio de Janeiro, em 

1935 no dia 21 de novembro de 1935. 

MC - O senhor veio de bonde? 

LO - O senhor está brincando ou realmente comprou o bonde? 

JD - Eu dizia que era para comprar bonde aqui. 

MC - O senhor veio ... 

JD - Então, eu vim para cá e fui morar numa pensão aqui. Lá no Flamengo. 

MC - O senhor ... 

JD - Nesta pensão eu tive lá algum tempo e aí fiquei conhecendo meu tio. Meu tio era um 

sujeito que tinha fábrica de roupas, que eu não conhecia. Me apresentei a ele e disse meu 

nome e ele disse “José Dias Corrêa”. Ele disse: “José Dias Corrêa sou eu”. Eu disse: 

“Não, eu que sou José Dias Corrêa”. Então daquele dia em diante fiquei sabendo que 

tinha que apresentar, tinha que ter de apresentar um sobrenome que eu não tinha tido nem 

no colégio, nem na faculdade: José Dias Corrêa Sobrinho, porque era sobrinho de José 

Dias Corrêa, era um comerciante, fabricante de roupas na Rua Frei Caneca, fiquei 

conhecendo ele lá e fui lá umas vezes. Ele me levou passear na casa dele, aí comecei, 

conheci minha atual, minha esposa, minha única esposa, a minha companheira que está 

aí Iolanda de Souza Corrêa, com quem eu me casei no dia 28 de setembro de 1940. Bem, 

vim para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu trabalhei muito tempo fazendo cópias. 

Porque naquela ocasião não havia máquina de escrever. Então a gente fazia cópias e eu 

ganhava para fazer cópias, ganhava até que um belo dia meu tio me tirou de lá porque, 

para quem eu trabalhava era comunista 20 de novembro de 1935, então, quase que eu fui 

apanhado porque para quem eu trabalhava lá na pensão todo mundo foi preso, a polícia 

foi lá para me prender, mas não encontrou. Aí ele achou que eu devia ir morar na casa 

dele, e eu meio constrangido então, fui morar na casa dele. Morei na cada dele bem mais 

como eu era e aí fiquei algum tempo na casa dele, mas eu via que aquela atividade não 

era para mim, porque ele era comerciante e eu tinha feito curso de Direito, tinha feito um 

bom curso de Direito e tinha uma apresentação para trabalhar com um advogado, mas não 

pude trabalhar com esse advogado porque o advogado estava cheio de serviço, mas como 

meu pai era chefe político me apresentou ao Pedro Aleixo. 

MC - Pedro Aleixo? 

JD - Compadre Pedro Aleixo. Eu ia todo dia na casa do Pedro Aleixo, até o dia 10 de 

novembro de 1937, quando fui lá com ele, lá no congresso e ele foi surpreendido com a 

notícia que tinha sido decretado Estado Novo e ele tinha perdido tudo isso, mas me disse 

que eu ficasse tranqüilo porque ia abrir um concurso para o instituto dos industriários que 

acabava de ser criado pela lei 327, dezembro de 1936. Então que eu devia entrar para lá, 

que eu ia ser advogado de lá. Bem, mas o que acontece é que depois disto tudo a política 

não valia de nada e eu não pude me valer de nada porque o concurso foi feito pelo grande 

João Carlos Vital. Eu tive que estudar de novo e fiz um concurso para os industriários, 

para o instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, passei nos três concursos, 
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concurso para auxiliar, fiscal e contador. Mas a minha classificação como fiscal foi um 

pouco elevada, então fui chamado na primeira leva. Fui chamado para primeira leva e 

como eu não queria continuar no Rio, eu aceitei ser fiscal em São Paulo, então fui 

admitido no dia 1º de abril de 1939 como fiscal do IAPI. Mas fui direto para São Paulo, 

fui trabalhar em São Paulo, carregando esta máquina Remetal que tem aqui. Esta máquina 

de escrever Remetal que está aí, pequena. Aí comecei a trabalhar lá feito um louco, dentro 

em breve eu era líder de fiscalização de lá porque eu tinha curso de Direito. Que era um 

curso bom. Eu comecei a ser advogado e a fazer como fiscal e aplicar aqueles 

conhecimentos de que eu tinha como advogado. Então fiz, tive uma boa colocação  na 

fiscalização lá do IAPI. IAPI naquela ocasião, fiscal precisava ser um sujeito corajoso 

porque matavam o sujeito, batiam no camarada, eu apanhei na rua muitas vezes, mas levei 

a carreira. Levei aquilo que tinha em frente. 

MC - Senhor José Dias eu queria voltar um pouco antes que o senhor desenvolva mais 

esta sua atuação no IAPI, o senhor está colocando que o senhor é filho de português, que 

teve uma ascensão social pelo seu trabalho, pela sua atividade. Eu gostaria que o senhor 

colocasse mais assim relação do senhor com seu pai se ele ... 

JF - A relação com meu pai era nenhuma. 

MC - Nenhuma? 

JD - Nenhuma, porque eu tinha um respeito muito grande, ele era um português muito 

sério. Agora não o Oscar, tanto assim que o Oscar vai escrever agora em memórias dele, 

vai escrever tudo isso. Mas, eu não sei nada do meu pai porque eu conversava pouco com 

ele, ele era muito rígido, apenas a única coisa que acontecia era brincar na mesa, chamar 

ele de português, contar anedota para ele porque ele não ligava para nada daquilo porque 

ele foi se melhorando na vida, ele foi subindo, começou a ser professor. Então na loja que 

ele tinha, ele vendia livros para alunas da escola normal para poder vender, mas era muito, 

ele gostava de agir modestamente, então ele vendia mais caro, mas era cumpridor das 

obrigações, então ficou conhecido por aquilo como comerciante grande. Tornou-se um 

comerciante grande. Eu sim trabalhei muito tempo lá nas férias, lá dentro da loja dele e 

ele ficou ali mas eu aos 11 anos, eu sai para ir para São João Del Rei, fiquei cinco anos 

lá. Só o vi nas férias quando ele comprou uma bicicleta para mim. Eu andava de bicicleta 

o dia todo, depois quando eu vim para Belo Horizonte ele ficou em Itaúna e eu fiquei em 

Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu morei numa pensão também sem muito acesso 

com ele, eu conversava com ele mas era assim muito diplomático, não havia intimidade, 

relacionamento, eu tinha um complexo de inferioridade total, porque considerava inferior 

aos outros irmãos. Porque os outros escreviam bem e eu escrevia mal, então eu ficava 

num complexo danado porque eu era quase analfabeto, não sabia direito. Mas não sabia 

quase escrever. 

MC - E a relação do senhor com a sua mãe? 

JD - Também era muito bondosa para mim, mas não tinha quase nada, relação nenhuma 

porque era só nas férias eu era internado num colégio que ficava 18 horas fora da cidade, 

18 horas de Itaúna para São João Del Rei, depois eu fui estudar Direito lá, fiquei na pensão 

também longe, longe dos meus irmãos, de tudo isto. Mas eu sou padrinho do Oscar então 

eu ajudei apenas o Oscar para fazer o exame vestibular, mas ele subiu astronomicamente 

porque ele era dado, fazia discurso, a gente somente lia o Correio da Manhã e o jornal, 
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eu por exemplo, o primeiro discurso que o Oscar fez, quem fez o trabalho para ele fui eu. 

É sobre Tavares Bastos no Centenário de Tavares Bastos, eu fiz um discurso para esse 

Centenário tão chamado aí fora. 

MC - Com quantos anos seu pai veio para o Brasil? 

JD - Dez anos. 

MC - Com dez anos de idade? 

JD - Mas ficou afastado dos irmãos, não tinha relacionamento, a não ser, não podia ter 

relacionamento porque não sabia nem que eu tinha tios aqui. 

MC - O senhor estava falando que seu pai não tinha relações com seus irmãos... 

JD - Meu pai tinha apenas o curso primário, mas depois ele foi melhorando, foi estudando 

francês, foi estudando inglês, foi estudando matemática, estudando contabilidade e 

passou ele próprio, ele se tornou um homem mis ou menos culto, leu muito, lia os jornais, 

os jornais fazia nos ler alto para ele corrigir, porque nós não tínhamos, eu por exemplo, 

falava “minino”, falava mal as palavras, ele fazia, obrigava, fazia, ensinava o Oscar, o 

Oscar a fazer discurso, a ler aqueles discursos todos no tempo lá da política no jornal que 

ele comprava, ele era comerciante daquelas pessoas e nós ficávamos ali então ele me 

ajudou muito ali, mas eu saí de lá quase sem relacionamento com ele, sem saber nada. 

MC - O senhor disse também que a relação dele com os irmãos não era? 

JD - Não, com os irmãos dele, o Oscar tinha toda liberdade com ele. O Paulo ... 

MC - Não o pai, o seu pai com os irmãos dele? 

JD - Não, tinha, eu é que não tinha porque eu fui o único que fiquei afastado da família. 

Tímido, muito tímido, com muitas deficiências de educação, uma educação velha. 

Quando eu nasci a minha casa era ... só não tinha teto, tinha só telha quando chovia caía 

aquele picumã na casa da gente. Chão, a casa era de chão, casa na Silva Jardim, uma casa 

velha, ele já tinha mudado para uma casa melhor, já tinha uma fazenda. Meu período foi 

muito mal, eu conheci minha avó ainda com uma casa que depois eu herdei um palácio, 

uma beleza. Então ela tinha uma fazenda lá eu descobri uma mina de dinheiro, ela me deu 

umas pratas que eu tenho comigo até hoje. Agora, portanto, que a minha origem é a mais 

humilde possível. 

LO - O senhor teve alguma outra influência grande ou maior que a própria figura do seu 

pai na sua escolha profissional? Ou alguma pessoa que tenha influenciado? 

JD - Não, porque meu pai fazia questão que eu fosse, que eu estudasse, que eu não ficasse 

comerciante tanto assim que ele teve muita influência para não deixar que eu continuasse 

a ser empregado do meu tio, então ele fez questão que eu tinha feito, ele me ajudava, 

queria que eu fosse advogado. Eu fiz um curso, com tanta facilidade, eu fiz um curso 

bom, que até aí eu era obrigado a estudar, estudava, nunca tive nenhuma reprovação, 

notas muito boas, então eu fui para Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte não tinha 

campo para mim, Itaúna não tinha campo para mim, então ele achou melhor que eu viesse 
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para o Rio de Janeiro, então eu me formei no dia 20 de novembro, dia 21 foi o baile lá no 

Jóquei Club e no dia 21 estava aqui no Rio de Janeiro morando numa pensão. 

LO - No Jóquei Club de BH? 

JD - Em Belo Horizonte foi a festa que foi lá. Eu não fui evidentemente, porque não sabia 

dançar, não sabia nada. 

MC - O senhor disse que ... 

JD - Como não sei até hoje. 

MC - O senhor não sabe dançar, o senhor não sabe dançar? 

JD - Não, que sei dançar o que, meu filho. Minha vida só foi trabalho toda vida. 

Inteiramente, inteiramente, um sujeito inteiramente reservado, inteiramente um sujeito 

para dentro, este negócio de Previdência Social foi acaso. 

MC - Senhor José Dias, o senhor disse que foi com 11 anos para São João Del Rei, para 

o internato? Até os 11 anos o senhor não freqüentou escola? 

JD - Freqüentava escola, tive escola lá. 

MC - De Itaúna. 

JD - De Itaúna, mas não me lembro de nada que aconteceu. Só me lembro da política, 

meu pai era muito político, era o chefe do tribuna, do Nilo Peçanha. 

MC - Ligado ao Nilo Peçanha? 

JD - Todo mundo do lado do Arthur Bernardes, então o pessoal sabia que ele estava sendo 

perseguido lá pelos outros, queriam matá-lo porque era do lado do Nilo Peçanha, foi lá, 

mas ele achava que o sujeito devia ser, ter uma coisa e que quando mineiro, é assim que 

quando joga na parede ele cai embaixo, se ele ficar em pé está bom, se não ficar ele morre, 

é político. Agora era influenciado por todos aqueles que compravam lá em casa que liam 

jornais, o senhor Santiago, o senhor Lemb, seu Lemb é o pai da Angélica que hoje mora 

aqui no Rio de Janeiro, que é mulher do Adalci Santos que é da Nacional Turismo. Eu 

conheço ela desde pequeninha. Mas não tenho influência de ninguém. Então eu vim para 

Belo Horizonte, aí eu estudei influenciado é claro pelo Orozino Nonato que era o melhor 

professor que eu tinha de Direito Civil, então eu fiz um curso muito bom de Direito Civil, 

fiquei tendo uma base de Direito Civil, de Direito Comercial, foi o que me salvou a vida 

toda. 

MC - A época de São João Del Rei quando o senhor pegou, quando o senhor entrou lá 

com 11 anos, o senhor se lembra desta vida escolar que o senhor teve? 

JD - Lembro, lembro a vida escolar, era vida escolar, muito simples porque eu era 

internado, eu dormia num grande refeitório e tinha lá uns camaradas que punham 

dentifrício na minha cabeça, que brigavam comigo, me davam cachuleta, eu era muito 

tímido, apanhava de todo mundo. Sofria para burro. Apanhava cachuleta dos amigos lá 
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do Tancredo Neves, do Edgar Neves, do pessoal de São João Del Rei que era de lá. O 

Tancredo não era meu colega, meu colega era o irmão dele, ele era contemporâneo, nós 

chamamos contemporâneo porque ele era mais, ele tinha um ou dois anos a mais do que 

eu. 

MC - E o senhor se lembra assim dos professores, dos seus professores das matérias? 

JD - Lembro, era tudo padre. Tudo padre holandês. 

MC - Holandês? 

JD - Frei Francisco, Frei Zacarias, Frei Norberto. Só isso, mas uma vida muito normal, 

muito direitinha lá em São João Del Rei. 

MC - E assim as matérias que eles davam, os conteúdos eram ... 

JD - Era tudo matérias assim, vamos supor, ciências exatas. Mas nunca português 

propriamente dito. Tinha muita coisa, muito estudo, assim de decorar. Estudar bastante. 

Então eu sabia muita matemática porque eu fazia muito exercício, Química, Física, 

porque eu fazia isto, mas português mesmo, nada porque não tinha leitura nenhuma. A 

única leitura que eu tinha é da antologia nacional Laet. 

MC - E a parte assim mais de Geografia e História, esta parte do ... 

JD - Isto estudava muito, mas que eu vim a perder, no entanto, os meus irmãos, não por 

isso é que eu tinha medo até de escrever para casa porque eu escrevia para casa e eles 

corrigiam aquilo tudo, então eu fazia aquelas cartas todas erradas, e eu com esta educação 

mais atrapalhada, eu vim para Belo Horizonte e fiz curso de Direito sem sofrer nada. 

MC - O senhor se lembra assim de um professor na época que estava internado que tenha 

marcado o senhor? 

JD - Não, os professores tinham, eram muitos professores que passavam. Ninguém tinha 

nenhum, tinha Frei Zacarias, Frei Norberto. Frei Zacarias porque cuidava da parte de 

disciplina, Frei Norberto que cuidava da parte de dormitório, só isto. O sujeito lia esse 

imitação de Cristo na hora do almoço. O sujeito almoçava no refeitório lendo a imitação 

de Cristo. Eu era obrigado a ler enquanto todo mundo almoçava, depois eu dava, ele 

liberava a leitura, então era que podia conversar. Era um regime muito forte. 

MC - E havia penalidades?  

JD - Havia claro. 

MC - O senhor apanhou? 

JD - Claro, uma comida boa mas uma comida comum, comum de todo o dia feijão e arroz, 

carne batidinha. 

MC - Era a comida? 
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JD - É, não tinha nada. 

MC - O senhor chegou a apanhar por alguma coisa? 

JD - O que aconteceu era o seguinte: eu apanhei no princípio depois eu fui ficando mais 

ou menos esperto, fui tendo mais, apanhei no princípio, apanhei muita cachuleta. Até que 

um dia, no dia 30 de outubro de 1930 eu subi numa tábua e o sujeito empurrou a tábua. 

O colégio estava em obras e eu subi numa tábua e o sujeito empurrou a tábua e ele me 

jogou e me quebrou, luxou este braço. E quem me colocou o braço no lugar, sem ter, não 

havia anestesia naquele lugar, naquela época. Não havia aparelho de raio X, nada disso. 

Quem me fez isto foi o prefeito de São João Del Rei, doutor Antônio Carlos, que era o tio 

de Tancredo. Ele quem puxou o pé, puxou aqui o braço depois, diz que pôs no lugar, fez 

uma tala e fiquei 30 dias com aquilo. Fui para Itaúna. Quando eu tirei a tala em Itaúna, 

porque quebrei o braço, tinha que fazer um exame porque era época de prova, tive que 

fazer o exame, depois. Eu assisti à Revolução de [19]30 lá no colégio. Lá preso, mas lá 

dentro vendo aquele barulho de balas no décimo primeiro batalhão naquela época, o 

negócio era bravo. E o Antônio Carlos, filho do Antônio Carlos Neto, de avião, de teco-

teco que ele tinha lá. Só isso que me lembro e aí vim para casa com aquela tala no braço, 

quando foram ver, o doutor Coutinho, viu e o braço estava duro, não mexia. Aí meu pai 

fez tudo, me levou para Belo Horizonte, procurou lá os médicos, então aí nesta ocasião 

não tinha ainda raio X, não tinha raio X, então eles puxaram de novo, colocaram no lugar 

mas não segurou direito. Então eu fui no curandeiro e ele pôs uma banha aqui para poder 

ver se podia ir para o lugar. Mas não foi não, fiquei assim toda vida e isso com isto toda 

vida. Não estico bem o braço, mas como não tive nenhuma conseqüência, ficou por isso. 

Apenas não pude seguir a carreira diplomática por causa disto. 

MC - Então, parece que isto marcou muito o senhor, ou não ... 

JD - Não, não marcou porque como você vê eu não tinha grandes pretensões, eu era muito 

limitado, o que é que eu podia pensar naquela ocasião? Nunca podia pensar que eu fosse 

nada, eu queria apenas sair de Itaúna porque Itaúna não tinha campo para mim. Então eu 

vim aqui para o Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro batalhei sempre com muito 

esforço. Sempre a vida foi mais difícil para mim, sempre fiz muito esforço e sempre me 

achei injustiçado. De repente por força deste grande esforço eu progredi quando eu vi, eu 

estava presidente do instituto. 

MC - O senhor tinha leitura. O senhor num colégio de internato? 

JD - Nada, nada. 

MC - O senhor não tinha assim leitura que o senhor fazia? 

JD - Nada, nada disto, agora então é que vem o aspecto principal. Eu vim aqui para o Rio 

de Janeiro, então aqui, no Rio de Janeiro, notei que fosse por lá não teve nada o curso foi 

Direito, o curso de Direito também foi normal. 

LO - Foi uma boa formação? 

JD - Boa formação de Direito mas nunca de português. 
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MC - Português é o que faltava ? 

JD - Eu tinha dificuldades mas eu vim aqui para o Rio de Janeiro, para entrar, mas o 

concurso para mim era fácil porque o concurso, naquela ocasião era o concurso onde o 

sujeito mostrava o que conhecia. Ora, eu decorava, tinha boa memória, estudava muito, 

me dedicava às coisas, fazia com grande entusiasmo, então eu passava nos concursos em 

toda coisa então, não tinha dificuldade nenhuma. 

MC - O senhor disse que fez o concurso, o primeiro concurso do IAPI. 

JD - Não, espera aí, espera aí, este concurso foi o seguinte: eu quando cheguei aqui eu fui 

trabalhar, eu quis trabalhar com advogado, mas ele não me aceitou. Aí apareceu um outro 

advogado. Este sim marcou, esse marcou a minha vida. Este eu devo a ele a formação que 

eu tenho hoje. Ele era cego, eu me tornei guia de cego. Mas eu lia para ele todas as noites, 

eu lia para ele, lia matéria de Direito, Diário Oficial, jurisprudências, decisões, todos os 

dias, durante 11 anos, 11 anos.  

LO - Quem era este advogado?  

JD - Octacílio Brasil. 

MC - O senhor trabalhou com ele 11 anos? 

JD - Trabalhei com ele como auxiliar dele, auxiliando ele, ia para casa dele, na Rua 

Teixeira de Freitas, Teixeira França, 136, em São Cristóvão. Toda noite eu ia, eu era 

solteiro.Ainda. Ia para lá, me casei, fui para lá, entrei para o Instituto ainda estava lá e só 

assim que ele me deixou. 

MC - Descreva melhor isto aí, o senhor ia para casa dele à noite e ficava lendo? 

JD - Ficava lendo duas horas seguida. 

MC - Duas horas. 

JD - Vinha para casa às 11 horas, então aí eu me tornei um arquivo formidável de 

Jurisprudência, de Direito, numa linguagem, eu estava moldado naquela linguagem, 

porque ele me obrigava a ler explevitadamente, ele achava que eu não podia chegar assim 

e falar de maneira como eu falava lá em Itaúna “muié” “minino”, falava direito, as 

palavras completamente.... as palavras; pausadamente. Ele fazia questão que eu lesse 

assim. Isso eu lia para ele alto. 

LO - Quando o senhor encontrou com ele, em que ano mais ou menos? 

JD - 1933, [19]34,[19]35; 11 anos. 

LO - Era com ele que o senhor estava falando quando o senhor falou em idos de [19]35? 

JD - Até [19]35 foi com ele, não, era com Pedro Aleixo, este era para cair na política que 

logo e saque eu fui alijado por ele quando vi que era conversa fiada porque eles me 



 

13 

 

apresentaram Antônio Carlos, Antônio Carlos era presidente da Câmara. Pedro Aleixo 

tudo era papo furado. Dizia que eu ia ser advogado da Light, mas não conseguia nada, eu 

então me desencantei com aquilo. Depois eu tinha pavor de ser funcionário público, de 

ser funcionário porque eu era mineiro, mineiro não gostava nem de militar e nem 

funcionário. O sujeito queria ser advogado então eu fui trabalhar com este advogado e 

fiquei lá durante 11 anos, me tornei então conhecedor profundo da matéria de advogado 

que o advogado vale pelo que sabe. 

 

Fita 1 - Lado B 

 

JD - Precisava do meu pai para arranjar voto para ajudar na eleição, mas não fazia nada, 

não fazia nada para ninguém, dizia que a gente contava, eu ia todo dia às nove e meia 

falar com o Pedro Aleixo no Hotel América, até o dia que ele perdeu o cargo, e ficou com 

a mesma cara dura, mesma coisa, aquele negócio todo não brigou nada, eu fiquei pior, foi 

no dia 10 de novembro de 1934, 10 de novembro ... 

MC - 193 e ...? 

JD - 1934, dia do Golpe. 

MC - 1937. 

JD - 1937 não, 34 ... 

MC - Estado Novo? 

JD - Estado Novo ... 

MC - 1937. 

JD - 1937, não, mas é, então não foi Estado Novo, foi o dia que o Getúlio fechou o 

congresso, 10 de novembro de 1934, tem uma data de [19]34, qual é a data? 

LO - A Constituinte, a Constituinte é de [19]34. 

JD - A Constituinte, neste dia ele fechou a Câmara. Pedro Aleixo foi lá de automóvel, nós 

chegamos na Rua São José, tinha lá uns oficiais, não deixaram ele entrar. Ele ficou 

sabendo, Roberto Lieira, Roberto Lieira era secretário, me deu um cartão até era entrar 

lá, mas não valia de nada Antônio Carlos, eles todos eram, apenas tapeavam a gente. 

LO - E o Getúlio, o que o senhor achava do Getúlio? 

JD - Getúlio naquela ocasião eu achava um ótimo presidente, naquela ocasião, veja bem, 

no primeiro período dele, de [19]30, quando ele criava uma verdadeira revolução no país, 

não é verdade, quando ele começava a sentir o que era o país, porque o sujeito antes não 
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era cidadão, não era nada, não era um bicho, sujeito que não tinha nem um relacionamento 

aí, passou a ter um certo tratamento, o governo passou a intervir mais, mas também a 

participar mais da vida do cidadão, não é isto, passava a ajudar, a dar uma estrutura, 

melhorava lá, melhorava a qualidade de vida, os empregados tinham confiança,  então o 

Getúlio fazia isto tudo, fazia estas coisas. No princípio ele fez uma verdadeira revolução, 

porque antes do Getúlio, era um negócio do tempo da Maria Jaqueta, era o Washington 

Luís, Arthur Bernardes, mineiro lá de Minas, era uma coisa, o fim da picada. 

MC - Era o tempo da Maria? 

LO - Maria Jaqueta. 

JD - Era o Arthur Bernardes, Deus me livre, sujeito sempre carrancudo, não fazia nada. 

MC - O que quer dizer tempo da Maria Jaqueta? 

JD - Tempo da Maria Jaqueta porque era tempo que não havia nada, havia só uma dona 

que brigava com eles e dava com eles na cabeça do sapato. Uma dona lá de Teófilo Otoni, 

deu no Belo Viana e deu no ... mas olha, mas aí veja bem vocês... 

LO - Uma coisa ... 

JD - Esse 10 de novembro de 1934 foi o dia que eu fui lá com Pedro Aleixo mas eu não 

consegui nada. Daí eu desisti, daí ele também tirou da cabeça, ele disse: “Não, você faz 

o concurso, faz um concurso, eu vou te apresentar, você vai ser, vai ser procurador geral, 

do IAPI, que nós criamos agora com a lei”, a lei é de 1936, já [19]36. 

LO - Você estava falando 10 de novembro de [19]37. 

MC - É o Golpe de [19]34, [19]36. 

JD - Então foi criado o instituto, foi criado em [19]36 e eu em [19]37 eu fiz, eu fiz o 

concurso, mas eu estava trabalhando aqui, não pude estudar quase, mas como eu tinha um 

bom ... menos português. O resto eu tinha um bom status, então eu passei em todas, 

consegui. 

MC - O senhor falou deste concurso que fez para o IAPI. Quais eram as matérias que 

compunham este concurso? O senhor se lembra? 

JD - Lembro, havia o primeiro teste, neste teste eu tirei uma boa nota, teste de inteligência. 

MC - Teste de inteligência? 

JD - Foi  primeira vez que se fez isso no Brasil, 7.000 candidatos. Então eu fiz um 

cursozinho particular com um sujeito chamado Carneiro, Fausto Carneiro para rememorar 

um pouco as matérias de Geografia, de História, essas matérias assim. Agora, direito de 

previdência, eu tive um livrinho, este livrinho era extraordinário, este livrinho eu tenho 

até hoje da Previdência Social, de Moacyr Veloso Cardoso de Oliveira, eu tenho até hoje 

um livrinho formidável, dava noção do que era Previdência Social. Eu fiz o concurso, 

mas não tinha quase Previdência, tinha de Direito, eu entendia, muita gente não entendia, 
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então eu tive um bom lugar, fiquei colocado bom, apenas não tirei os primeiros lugares. 

Beltrão, tirou o primeiro lugar, Beltrão. Veloso tirou um bom lugar, Walter ...? Mas eu 

tirei um lugar para lá. Então eu fiquei classificado como auxiliar em cento e tantos, como 

fiscal no lugar 72. Eles foram admitidos desde o tempo da Comissão Organizadora, mas 

eu não trabalhei na Comissão Organizadora, porque eu era funcionário do meu sogro na 

Correa Carvalho, Rua Frei Caneca, 59. Eu era de escritório, escriturário, de escritório, 

mas quando eu fui visitar meu pai em [19]37, meu pai disse assim: “Não, você não vai 

continuar lá não, ainda que você, eu sei que você não gosta de ser funcionário público, 

mas você vai fazer carreira lá no industriário, você lá vai lá entrar, para lá, vai ser lá, você 

vai ser funcionário, depois você se torna advogado de lá e depois presidente de lá.” 

MC - Ele falou assim na época? 

JD - Falou, minha mulher tem aí uma coisinha, um niquelzinho de dez centavos que dizia 

que eu dei a ela quando no primeiro dia que eu recebi da Previdência e ela me entregaria 

o dia que eu fosse presidente do instituto. Porque eu era muito batalhador. Ela fazia uma 

força danada. Achava que só com muita força que daria. Então eu comecei a minha vida, 

aqui no Rio de Janeiro, como sendo auxiliar deste escritório, apesar primeiro eu trabalhei 

na fábrica na Frei Caneca, mas como meu sogro não tinha futuro nenhum ali, não tinha 

nada, eu não era comerciante, não era nada, eu era um sujeito que tinha feito um curso, 

então eu fui trabalhar com advogado e fui trabalhar com o único que consegui, não 

consegui trabalhar com doutor Aristides Barbosa da Fonseca, que era o advogado 

nomeado que tinha aqui na ocasião. Hoje ele morreu mas tem os filhos dele aí, tem 

Alexandre Barbosa Júnior, mas eu fui trabalhar com Octacílio Brasil, mas ele tinha essa 

circunstância que veio favorecer para mim, que ele não enxergava. Ele tinha 

descolamento da retina, então ele batia à máquina, ele advogava, fazia de conta que 

enxergava, mas não enxergava nada, então eu lia para ele. Naquela ocasião o Diário 

Oficial publicava jurisprudência, então eu lia aquilo à noite toda, quer dizer, de nove até 

onze horas da noite eu lia aquilo na casa dele, lia alto e ficava lendo aquilo sempre e assim 

fiquei até que em 1939, posso passar para [19]39. 

LO - Claro, o senhor ... 

JD - Em [19]39 houve uma brecha para eu ir para os industriários, mas eu tinha que ir 

para São Paulo. Lá eu poderia talvez advogar, se eu fosse para São Paulo, então eu entrei 

como fiscal em São Paulo, junto com Sinval Palmeira. 

MC - Sinval Palmeira, esse que é candidato agora do PS ... 

JD - Fui eu quem cassou o Sinval. 

LO - O senhor quem cassou Sinval? 

JF - Foi, mas Sinval, mas ele é meu amigo. Eu fiz porque era obrigado a fazer, ele era 

funcionário e era do Partido Comunista, Alves de Souza e Antonio Pereira do Nascimento 

são os meus colegas, como no 752. Eu fui admitido na Previdência Social no dia primeiro 

de abril de 1939, foi quando eu comecei trabalhar em São Paulo. Trabalhei em São Paulo 

de 1939 a 1940. 

LO - O senhor falou que apanhou em São Paulo ... 
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JD - Apanhei em 1941, na rua. De um calceteiro, porque eu exigi ele pagar, então ele 

disse qualquer coisa, tinha uma marca aqui que ele me deu, andava com aquela máquina 

assim, mas eu era doido varrido completamente, eu era doido, sujeito mandava eu fazer 

alguma coisa, eu trabalhava feriado, dia santo. Tem cartas até hoje do Antônio Moliva 

Júnior que dizia que eu não precisava trabalhar então tinha lá o sujeito tinha que fazer 

contagem de pontos, eu quebrava aquele record todinho, tanto que com isso me 

transferiram.  

LO - Como era o trabalho do fiscal? 

JD - Fiscal, era ir de casa em casa dizendo ao sujeito o que ele devia fazer, o que era 

Previdência Social, que era bom para ele, bom para os empregados dele, que tinham os 

empregados que tinham uma tranqüilidade no futuro, então eu dizia que ele era obrigado 

a fazer, mas que de qualquer maneira aquilo era um benefício para o empregado dele, que 

ele devia fazer, ensinava como ele fazia. 

LO - Não tinha uma história de esconder os empregados... 

JD - Tinha. Isso vai chegar lá, vai chegar lá, vou contar uma história comprida, até que 

eu fui trabalhando nisso aí, até que em mais ou menos 1941, eu tinha um primo que foi 

morar em São Paulo, um primo chamado Alfredo Fonseca, ele era meu primo que não 

tinha feito lá, não fez cursos, então ele era um sujeito muito forte e fazia então papel de 

atleta e foi morar comigo numa pensão lá na rua, como se chama aquela rua, numa rua de 

São Paulo, ele foi morar comigo, Brigadeiro Luiz Antonio, numa pensão. Foi lá morar 

comigo. Então ele foi morar lá e eu fui fiscalizar lá na rua, lá dos empregados que faziam, 

na 25 de Março, aquele negócio lá dos israelitas. Você chegava na casa, mandavam os 

empregados ir embora. Então eu fui com o Afonso para lá, eles tinham uma campainha 

embaixo da porta, eu chegava lá contava os empregados todinho, e me mandava, quando 

eu chegava lá não via nada os empregados, então eu pus o Afonso na porta, com um 

desses apitos, apito de soldado, ele ficou lá na porta, quando eu entrei na casa, o sujeito 

apertou aquela coisa, de repente começou apitar, ele começou a ficar doido, eu disse, 

“Olha, teus empregados estão todos presos lá”, aí o sujeito teve de mostrar tudo e eu tomei 

um por um os nomes dos empregados. 

LO - Era de manhã? 

JD - João Paulino. 

MC - João Paulino era uma empresa de israelitas? 

JD - Era israelita, fabricante de roupas, tinha mais de 20 empregados, não pagava nenhum. 

Você vê que eu naquela ocasião, já era doido pela fiscalização, quer dizer, eu fazia uma 

loucura total, então eu cuidava dos empregados, tomava nomes dos empregados, tinha 

aquele trabalho todo, fazia aquele trabalho e persuasão de que a Previdência era muito 

bom, que tinha que contribuir e pagar, mas tinha o benefício, que era um seguro para vida 

toda. Então com isso tudo, eu trabalhei lá, de uma maneira que me tornei assim, me tornei 

uma posição saliente, então dali eu fui para outra cidade trabalhar, fui trabalhar por 

exemplo em Mogi das Cruzes, então tinha lá, não tinha quase ninguém inscrito no 

instituto. Mas tinha muito bagueteiro, toda mulher fazia baguete, e meia baguete, e meia 
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é isso aqui, olhe, faz um baguetezinho e meia então eu peguei elas, todas elas e inscrevi 

todas elas como empregadeiras, todas elas, quebrei todo negócio, todo aquele negócio. 

MC - Todas elas tomaram ... 

JD - Inscrevi toda cidade de Mogi das Cruzes como bagueteira ... 

MC - Senhor José Dias, eu queria que o senhor explicasse melhor porque havia 

empresários, pequenos empresários, como por exemplo, que o senhor nos deu, que 

escondiam os trabalhadores. 

JD - porque eles não acreditavam em Previdência, meu filho, naquela ocasião ninguém, 

olha isso não é nada, porque quando eu fui ser presidente, somente 20% dos empregados 

recolhiam para a Previdência Social, eu que consegui que 80% recolhessem, você vai ver 

esta história toda. 

MC - Sim. 

JD - Essa história é o seguinte: no princípio uma casa que tivesse 20 empregados para 

pagar, só pagavam dois empregados. Nós estávamos fazendo a catequese. O fiscal era ... 

ele catequizava o empregado, dizia que ele tinha o benefício, mas sempre tinha que pagar, 

não era brincadeira, tinha que pagar até dois mil, dois contos de réis, tinha que pagar uma 

contribuição que era 3% naquela ocasião, mas mesmo assim não havia, não tinha 

industrial que pensasse nada, era tudo gente como meu pai, era gente que improvisado, 

que tinha a indústria, não havia uma indústria, como hoje até bem pouco tempo houve 

aqui a Aramitura. Você trabalhava lá, mas não havia produtividade, não havia nada, era 

só gente que vencia, eram portugueses, franceses, italianos, israelitas. Sujeito que vinha 

lá do Líbano, da Turquia, não tinha nada brasileiro mesmo tinha poucos,  tinha muita 

gente em São Paulo, era tudo assim, então eu fui trabalhar lá e com aquilo lá eu fui 

procurando catequizar, e para fazer aquelas coisas eles davam pontos, eles faziam com 

que o fiscal tivesse pontos, eu ganhava então ponto em primeiro lugar para ganhar mais, 

pagavam por 2 cruzeiros, 2 mil réis, cada empregador que eu escrevesse. Eu então cavava 

dinheiro assim, fazendo força sempre com aquela maquinazinha, para arrematar. 

MC - Quando o senhor fala, cada empregador, quer dizer ... 

JD - Cada empregador é o dono da empresa. 

MC - Sim, aí era inscrito o empregador e o empregado. Como é isso? 

JD - O empregador é o sujeito que tem, o dono da empresa, empregado, é o sujeito que 

trabalha na empresa. 

MC - E os dois se filiavam? 

JD - Eles faziam o seguinte: Eles tinham o empregado, mas não registravam, o sujeito 

não pagava, não tinha carteira assinada, não havia carteira profissional naquela ocasião. 

Carteira profissional, era carteira profissional. Mas ela não era generalizada, não era para 

a Previdência Social, era só de trabalho, como nós não tínhamos ação com o empregado 

de trabalhador, com trabalho que era do Ministério do Trabalho, que nada fazia naquela 
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ocasião, os fiscais eram todos venais. Morreu hoje Perachi Barcellos, hoje ele morreu, foi 

por exemplo. Ministro do Trabalho, ele dizia que ele foi uma vez para São Paulo e foi 

fazer um discurso comigo, ele dizia quando chegava lá, se ele ia para um lugar para ver 

fazer a fiscalização, ele dizia ao fiscal que ia para zona norte e ia para zona sul, porque os 

fiscais comparavam e vendiam, então quem falava isso, Perachi Barcellos morreu hoje, 

foi meu ministro do Trabalho, bem mas então o que acontece? Naquela ocasião as 

empresas eram pequenas, havia muitas empresas pequenas e eu trabalhava só com 

empresas pequenas, empresas grandes não, porque empresas grandes tinham escrita, as 

outras não tinham, como é que a gente fiscalizava, fiscalizava com que, não tinha folha 

de pagamento, não tinha nada, então tinha de catequizar com aquilo, então eu fazia 

aquelas coisas todas, fazia aqueles boletins para os chefes lá e daí juntando aquela 

papelada toda em que eu mostrava, eu apanhava o recibo, se pagou, se não pagou avisava 

lá e levava aquele todo dia para delegacia, onde eu tinha... Meu chefe era René Arruda e 

Antônio Mozica Júnior, eles eram chefes, estavam encantados com o serviço que eu 

estava fazendo porque eu obedecia o que eles faziam, fazia tudo certinho, magro, andava 

com um anel grande de advogado, solteiro, morando numa pensão, não tinha ninguém lá 

em São Paulo, então eu trabalhava, vivia só para trabalhar. 

MC - Além desta situação, das empresas não inscreverem seus empregados, não havia 

propriamente a sonegação mesmo? 

JD - Havia sonegação total e o instituto não dava nada de saúde, nada de saúde, do 

instituto, só veio a ter saúde para o instituto em 1942, foi criada Assistência Médica no 

instituto, Beltrão foi antes, foi Beltrão que criou, 1942 mas antes o Instituto só cuidava 

do seguinte: de aposentadoria, pensões, auxílio pecuniário, e cuidava também de 

habitação e alimentação, não tinha nada de auxílio saúde, porque as Caixas é que 

cuidavam de saúde. No princípio a saúde era amparada pelas Caixas, as Caixas 

começaram para prestar saúde, a Lei Eloy Chaves já era lá que prestavam saúde, mas o 

instituto IAPC dava mas também não dava nada, muito precário, assistência médica era 

dada naquela ocasião, só existia 44 hospitais públicos no Brasil todo. 

LO - Isso foi em que, em que ... 

JD - Não existia hospital particular, só existia Santa Casa, Santas Casas, então o sujeito 

ia para Santa Casa, a Santa Casa que atendia, lá o médico trabalhava, não ganhava nada, 

Santa Casa era de graça então o sujeito era atendido na Santa Casa. Na minha terra tinha 

uma Santa Casa, Manoel, Manoel Gonçalves, era fundação. 

LO - Tinha alguma Caixa em Itaúna de empregados? 

JD - Tinha não, tinha só a fundação que era do Manoel Gonçalves, fundação da Santa 

Casa e um colégio de meninas. Bem, então vamos voltar a São Paulo. Quando eu estava 

em São Paulo nesse dia e então o Afonso segurou todo pessoal e eu peguei todo mundo 

naquela coisa toda, aquela vida era uma vida difícil, porque eles queriam me pegar, me 

bater, é difícil, eu andava correndo um certo risco, o Afonso estava lá para me defender. 

Ele era forte, posava para as pintoras, pintoras, essas moças, ficava nu, lá com o negócio 

para elas pintarem, ele gostava muito disso, pagavam bem a ele. Ele ficava lá fazendo 

isso e eu ficava lá trabalhando. Muito bem em 1941, [19]42 eles me transferiram pro Rio 

de Janeiro para eu trabalhar no Rio de Janeiro, para trabalhar no estado do Rio de Janeiro. 

Então eu vim para lá para trabalhar em 1941. 
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LO - Como fiscal? 

JD - Como fiscal ainda. E aí minha zona foi ser Cabo Frio. Fui trabalhar em Cabo Frio. 

Chegou em Cabo Frio, ninguém pagava eu fui e fiz uma revolução lá, peguei todos os 

salineiros, peguei o balanço deles pela instituição e pela produção deles, eu calculei o 

número de empregados e calculei todo mundo e fiz a maior bobagem da minha vida, 

salineiros, então com isto eu consegui fazer. Então em 1941 eu fiz, eu trabalhei aí na zona 

aqui dos Lagos. 

LO - Por que o senhor veio para cá? Por quê? 

JD - Porque fui promovido. 

MC - Foi promovido? 

JD - Era uma espécie de promoção a remoção para o Rio de Janeiro porque nesta ocasião 

eu já estava enamorado da minha mulher, e me casei no dia 18 de setembro de 1940, então 

como eu ia casar, eu vim para cá. 

LO - Aproveitou? 

JD - Aí vim trabalhar aqui. 

MC - Voltando um pouco a São Paulo, o senhor não explicou direito por que o senhor 

apanhou, a situação que o senhor apanhou, como é que foi isso? 

JD - Não, porque eu pegava os empregados e tomava o nome de todo mundo e obrigava 

todo mundo a pagar. Visava e o pessoal não gostava, pessoal, fiscal, chegaram a matar lá 

uns, mas um dia só que eu apanhei, foi só um dia. 

LO - E como é que foi a situação, eles pegaram o senhor, na rua, como é que foi isto? 

JD - Na rua. Eu estava trabalhando na rua. Eu então disse: “Olha isto aí, tem que pagar”. 

“Não pago não, senhor”. “Tem que pagar sim senhor. Como é o seu nome?” “Eu não 

posso ...” “Paga, sim senhor, que eu sou autoridade e eu mando prender o senhor”. O 

sujeito foi e pegou e me deu um murro, pegou, eu tinha uma pasta preta, a pasta pegou 

aqui e machucou, mas o pressentimento ... 

LO - Mas o senhor tinha direito de prender ... 

JD - Hein? 

LO - O senhor podia chamar a polícia, mandar prender? 

JD - Eu sei lá se podia eu fazer aquilo ... 

LO - Que tipo de penalidade o senhor poderia impor a um empresário? 

JD - Lavrava alto, lavrava auto para todo mundo. 
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LO - E com o auto ele teria que pagar uma multa? 

JD - Pagava uma multa, e pagava uma contribuição, punha o nome dos empregados, não 

podia dizer que não. 

MC - E a multa era alta ou era ? 

JD - Naquela ocasião era elevada. 

MC - Elevada. 

JD - Elevada, então eu trabalhava assim, eu trabalhava feito um louco. 

LO - A que o senhor atribui a venalidade dos fiscais do Ministério do Trabalho e a 

diferença de seu trabalho e o ... 

JD - Não, a mentalidade. Ninguém conhecia Previdência Social. O sujeito não sabia o que 

era Previdência Social. Sabia que aquilo era um arranjo do governo, mas ninguém 

acreditava no governo, negócio de governo não é tido e nem levado a sério. Eu é que 

consegui ter, dar outra imagem para Previdência Social através de vários expedientes. 

MC - Sim, senhor José Dias eu queria voltar um pouco aqui numa questão. O senhor disse 

que chegou ao Rio de Janeiro em 1935, em novembro de [19]35, por sinal o senhor até 

foi trabalhar, fazia cópias e tal e foi ... 

JD - Fui ser empregado do meu sogro. 

MC - Parece que todo pessoal com quem trabalhava era comunista e o senhor veio numa 

época 20 de novembro e em 27 de novembro estourou aqui a 27 de novembro, uma 

semana ... 

JD - 25, eu estava trabalhando, que era líder comunista, eu não sabia de nada. 

MC - Era líder comunista ... 

LO - Quem era o sujeito? 

MC - O senhor se lembra? 

JD - Não sei o nome, mas eu vim. 

LO - Agora, quem o senhor se lembra deste momento da chamada intentona? 

JD - Eu trabalhava, eu morava numa pensão onde só tinha estudantes, e o estudante em 

geral eram adepto do comunismo. 

MC - O senhor se lembra da movimentação de tropas, alguma coisa diferente aqui no Rio 

de Janeiro no dia 27 de novembro? 
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JD - Não, nada, em 27 de novembro de 1935, de diferente aqui no Rio de Janeiro, não vi 

nada. 

MC - O senhor não viu nada? 

JD - Só um negócio de tropas, o que eu vi guerra mesmo, bala, foi em São João Del Rei 

em 1930, só. 

MC - E em [19]32? 

JD - Não houve nada disso, brigaram lá fora, aqui não. 

MC - O negócio de São Paulo, Revolução em São Paulo ... 

JD - Isso foi lá, brigavam lá, mas eu não tive nada com isso. 

MC - O senhor não se lembra? 

JD - Não tive nada com isso. 

LO - Agora, o senhor vê os estudantes serem, quer dizer eles foram presos ... 

JD - Mas eu não fui, não estava lá naquela ocasião, eles foram lá para prender todo mundo. 

LO - Senão o senhor seria preso também. 

JD - Seria, se eu estivesse lá, porque achava que eu estava trabalhando com eles, que eu 

participante ou qualquer coisa, mas meu sogro percebeu isso e me levou para a Ilha do 

Governador, quando eles chegaram lá não me encontraram. 

MC - Quer dizer quem pagava o senhor naquela época eram os comunistas? 

JD - Eram os comunistas, pagava 2 mil réis, eu fazia acordo de copiar a folha todinha 

para eles, eu ganhava por isso ... 

LO - Uma folha. 

MC - E o senhor copiava o quê? 

JD - Copiava para fazer concorrência pública, eles vendiam concorrência pública, tinha 

que copiar as propostas de concorrência pública, os preços, listagem, não havia xerox, 

não havia nada disso. 

MC - Sei. 

LO - Era uma pensão o senhor falou? 

JD - Era uma pensão de quarto, eu morava com o Pereira, um portuguezinho, que estudava 

aqui, morava na pensão, que depois mudou para Rua Freire, como se chama aquela? 
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LO - Gomes Freire. 

MC - Estou em dúvida numa questão, a pensão que fazia as concorrências? 

JD - Não, a pensão apenas eu morava na pensão e arranjei os anúncios no jornal, arranjei 

um sujeito na Rua do Ouvidor que dava cópias para fora e eu fazia cópias para aquilo e 

estava na pensão e eles viram lá as cópias, viram lá as cópias feitas com o nome da pensão, 

foram na pensão e não me encontraram. 

MC - Não encontrou. 

JD - O sujeito não sabia onde eu morava. 

MC - Interessante. 

JD - Meu sogro, e meu tio me tirou de lá. 

LO - O senhor nunca mais soube deste patrão. 

JD - Depois eu não vi nada, como você vê. Eu fui arrebanhado pelo meu tio, e meu sogro 

e fui morar com ele. Primeiro eu morei com ele na Rua, ali na Sampaio 25/31, depois fui 

para a rua São Francisco Xavier, 280. 

LO - O senhor chegou a simpatizar com alguma destas ideologias? 

JD - Nada, eu era inteiramente abstrato disso tudo, fazia nada disso tudo, não acreditava 

nisso tudo, achava que tudo isso era comunismo, para mim era um temor danado porque 

eles davam aquilo como sendo uma coisa ... O sujeito matava, quebrava. 

LO - Mas o senhor trabalhava para eles. 

JD - Não, eu trabalha para eles, mas trabalhava fazendo cópias, não tinha nada ... 

LO - Mas é ... 

JD - Eu trabalhava para eles porque pus anúncio no jornal, o sujeito me deu cópia para 

fazer e eu não procurei saber o que era, o que fazia ... 

MC - Sei. 

JD - Eles pagavam, estava tudo certo, mas eu não conversava com eles. 

LO - O integralismo chegou ... 

JD - Chegou, mas isso mais tarde. 

MC - O senhor chegou a ser simpático ao integralismo? 
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JD - Não, nada disso, toda vida eu fiquei liberado disso. Eu era liberal, inteiramente 

liberal, eu era advogado, meu filho. 

MC - O senhor era liberal? 

JD - Eu tinha um irmão que era estudante, que fazia campanhas estudantis. O petróleo é 

nosso. O Oscar é do petróleo é nosso. 

MC - O petróleo é nosso ... 

JD - Ele era líder estudantil. 

MC - Eu sei, o senhor ... 

JD - Meus irmãos eram todos. Meu irmão escrevia lá em Belo Horizonte, tinha uma 

revista que ele escrevia, era culto. Outro irmão estudava e eu era o que estava mais assim 

... 

MC - O senhor esta época ... 

JD - Família de portugueses com educação de português, rígida, reunia naquela mesa 

grande, ele sentava na cabeceira, anfitrião aquela coisa toda, os filhos ali em volta. Tinha 

seis filhos, estavam ali seis filhos, tinha um até que era soldado e tinha cunhados que eram 

soldados, chegaram a ser generais. 

MC - Chegaram a ser generais? 

JD - É, general José Dias Corrêa Filho. Tinha o mesmo nome que eu, Orlando Brás Dias 

Corrêa. Esse José Dias Corrêa Filho foi general e esse outro Orlando Brás Dias Corrêa 

era professor de português do Colégio Militar, depois de ser pára-quedista, passou para 

lá. 

MC - Sim. 

JD - Mas então, como você vê, na minha vida não tem nada. Até 1935 eu estudei numa 

república de pensão, uma vida muito tímida, não participando de nada. 

MC - Mas, o ... 

JD - De estudante de nada disso, eu era inteiramente isolado, inteiramente. 

LO - Mas o senhor disse que era um liberal, o senhor disse que era um liberal? 

JD - Mas eu era liberal, mas não me dava com ninguém. 

MC - Mas o que quer dizer para o senhor ser liberal? 

JD - Liberal, porque eu sempre tive uma formação liberal. Meu pai era muito liberal. Meu 

pai era da Aliança Liberal. 
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MC - O que quer dizer para o senhor liberal? 

JD - Liberal significa o sujeito que não admite opressão, obrigar, que não admite esse 

negócio de comunismo, de esse negócio de vocês falarem aí, de ... 

MC - Integralismo. 

JD - Integralismo, Mussolini. 

MC - Mussolini. Qual a lembrança que o senhor tem de Integralismo? 

JD - Nós éramos contra Hitler, contra Mussolini, tudo isso meu pai era inteiramente 

liberal. Meu pai lia os jornais, tudo isso, fazia uma política inteiramente liberal, então eu 

fui criado neste ambiente católico apostólico romano. 

MC - O senhor é muito católico ... 

JD - Eu sou católico, tenho lá minha religião para mim. Eu estudei em colégio de padres, 

eu ia à missa todo domingo mas não confessava, hoje eu não vou mais à missa, mas eu ia 

à missa todo domingo. Casei no religioso, rezo todo dia, mas não comungava, nem 

confessava. 

MC - O senhor ia à missa todo dia? Até quando? 

JD - Não, eu ia à missa aos domingos e vou até agora, até pouco tempo eu estou liberado. 

Eu tive uns maus momentos aí o ano passado. 

MC - Esteve mal? 

JD - Eu tive, fiz três pontes de safena aqui e depois tive uma isquemia. Essa isquemia me 

deu, me jogou no chão, daí eu deixei de trabalhar, eu era até pouco tempo, até abril deste 

ano eu era funcionário da Consultoria Geral da República. Eu que fazia estes decretos 

todos que tem por aí, essas coisas todas era eu que fazia. Tudo que você vê por aí eu tive 

participação, tudo. Durante o tempo de Getúlio eu tive participação em todas as leis, eu 

sei de todas, todas as leis, decretos leis, eu tinha participação porque eu estava no meio 

disto. Eu fiz quatro vezes reforma na Previdência Social, quatro vezes. 

MC - Nós vamos chegar lá. Eu queria que o senhor me dissesse sobre aquele concurso 

que o senhor fez para o IAPI, quais eram as outras matérias que tiveram no concurso? 

JD - Aritmética, matemática, contabilidade, francês, inglês, português, matemática. 

MC - E como o senhor se comportou nestas... 

JD - Todas elas eu tive notas boas, não tive não era aprimorado por que eu tinha feito o 

curso há muito tempo e trabalhava. Então eu tinha uns meninos, aquele foi o primeiro 

curso real feito no Brasil. Primeiro concurso feito no Brasil, e o Instituto previdenciário 

no qual compareceram Hélio Beltrão, Reis Veloso, os sujeitos mais importantes que tem 

aí, nós todos fizemos concurso em 1936. 
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LO - O que representava o concurso naquele momento? 

JD - Naquele momento era seleção para o sujeito ser os primeiros lugares, eram nomeados 

funcionários da Previdência Social até 1938 IAPI, 1939 Instituto dos Resseguros do 

Brasil. Era o João Carlos Vital e Plínio dos Reis Cantanhede. 

MC - É o senhor ... 

JD - Dois sonhadores, dois sujeitos bacanas ... 

LO - Senhor José Dias, a que o senhor atribui o IAPI ter feito este concurso e não ter estes 

concursos em outros institutos anteriormente, por que criados? 

JD - Este instituto foi criado por lei em 1936 e quem organizou o concurso foi o João 

Carlos Vital. Ele era pelo concurso, pelo mérito, aproveitamento do mérito. Como se 

planejava naquela ocasião que seria o maior instituto do Brasil, que a indústria nós 

tínhamos um milhão de pessoas trabalhando naquela ocasião enquanto que o comerciário 

tinha 600 mil, outro tinha 500 mil, seria a maior organização, então o João Carlos Vital 

fez este concurso que ultrapassou de muito as expectativas dele. Neste concurso teve uma 

participação muito grande mas tudo de gente, todos selecionado por mérito. Ninguém 

entrou lá por pistolão, tudo gente muito bacana. 

MC - Quando o senhor fala que o IAPI foi criado por lei, em que sentido este ... 

JD - 1936. 

MC - Sei. 

JD - Pelo Congresso Nacional. 

MC - Congresso Nacional. 

JD - Os outros foram criados de Caixa, eram Caixas, Instituto dos Comerciários era Caixa. 

Foram criados cinco institutos por lei, mas o maior deles era o Instituto dos Industriários. 

MC - Quando o senhor diz que o Instituto dos Industriários foi criado através do 

Congresso Nacional em que sentido? 

JD - 1936, 31 de dezembro de 1936. 

MC - Em que sentido ter sido criado pelo Congresso Nacional? 

JD - Muita organização, muita organização. 

MC - O senhor acha que por ter passado pelo Congresso Nacional deu maior organização 

ao Instituto? 

JD - Deu maior organização. Ele tinha uma maior organização, toda a organização, João 

Carlos Vital era, João Carlos Vital era professor de organização. 



 

26 

 

MC - O senhor espera um pouquinho, que terminou a fita. 

JD - João Carlos Vital era professor de organização, então ele foi encarregado pelo 

Getúlio de fazer a ... 

 

 

Fita 2 – Lado A 

 

 

 

JD - Possível, negócio de saúde. 

MC - Pode continuar. O senhor estava falando do senhor João Carlos Vital. 

JD - O organizador disso, isto foi tudo feito, organizado direitinho, tinha programa, tinha 

prévia preparação, tinha um livro básico de Previdência Social que era do Moacyr 

Cardoso*, então foi o João Carlos Vital organizou isso muito bem, tudo feito por 

departamento, direitinho, programado, feito toda uma estrutura para que isso funcionasse 

e tivesse uma grande penetração em todo o Brasil, mas que ia aos poucos fazendo isso. 

Então como esse concurso foi feito aqui no Rio de Janeiro, eles selecionaram algumas 

pessoas para trabalhar aqui no Rio de Janeiro, eu fui selecionado aqui no Rio de Janeiro, 

mas como demorou para eu ser chamado, eu, o Sinval Palmeira, o Sully Alves de Souza 

que tem um livro de Direito Previdenciário, o Antonio Pereira Nascimento, que é fiscal 

até hoje em São Paulo, em Catanduva, então eu fui trabalhar em São Paulo. O Sinval é 

sabido, é político, então ele não foi para São Paulo, ele ficou, ele disse que ia para São 

Paulo, mas não foi, ele ficou aqui, ele e o Clóvis Monteiro. O Clóvis Monteiro que foi do 

AISS**, da Organização Internacional de Assistência e Seguridade Social, que era a 

organização máxima da Previdência Social, essas pessoas foram admitidas no mesmo dia 

que eu, em primeiro de abril de 1939. 

LO - O senhor pode falar um pouco mais do senhor João Carlos Vital, da figura, da 

pessoa? 

JD - Posso, posso, o João Carlos Vital foi chefe de Gabinete, Ministro do Trabalho 

interino, era amigo do Getúlio, do Gabinete do Getúlio, então o Getúlio o incumbiu, dele 

criar, instalar, nomear o primeiro presidente do IAPI***, era, deveria ser a maior 

instituição de Previdência do Brasil, porque ia abranger não mais uma indústria, não mais 

uma atividade, mas a grande categoria, a grande massa de trabalhadores da indústria, 

aquela, naquela ocasião havia uma Revolução Industrial no Brasil, assim como há hoje 

da agricultura, naquela ocasião só se pensava na indústria, se tinha esquecido que o Brasil 

tinha sido agrícola antigamente, então se passou a cuidar somente, apenas da indústria, 

eu, para mim a agricultura era um negócio ultrapassado, eu nem imaginava bem, só fiquei 

sabendo que o Brasil tinha muitas agriculturas mais tarde, lendo a coleção Brasiliana, 

uma coisa assim, é que eu fiquei sabendo que existia, porque eu conhecia, era uma gente 

toda que de uma agricultura para sua defesa, para seu comer, para sua sustentação, para 

sua manutenção, para sua família, eu não conhecia a agricultura como empresário, eu 
                                                           
* Moacyr Veloso C. de Oliveira. 
** Associação Internacional de Seguridade Social. 
*** Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 
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conhecia a agricultura como enxada, e o empregado, aquele empregado que comia e 

ganhava o seu pão ali e tinha ali a sua sustentação, sua alimentação pelo milho que comia, 

pelo feijão que ele plantava, pelo arroz e pela galinha que ele criava, isto que era minha 

impressão da agricultura. Era o cultivo e a mãe da terra só, cultivo e a mãe da terra, era o 

sujeito com a enxada. Mas o João Carlos Vital criou essa instituição que vinha a dar tudo 

que ele tem hoje, já naquela ocasião se pensava que ele teria, porque era uma coisa muito 

ampla, havia uma lei que entrou em vigor das Caixas, que tinha uma coisa, e o 

regulamento do instituto perfeito, então eles, ele pegava todas as atividades daquele que 

trabalhava, ele dava amparo ao sujeito em todo e qualquer infortúnio que ele tivesse, 

qualquer dificuldade que ele tivesse na vida. Então era aquilo, eu lia aquele livrinho do 

Moacyr, fiquei de tal maneira impressionado com aquilo, que eu sou facilmente 

impressionável, eu fiquei muito impressionado que eu cheguei lá, briguei com meu pai 

para ele se inscrever como empregador no IAPC*, obriguei ele a se inscrever, briguei com 

ele, disse a ele que ia denunciá-lo ao fiscal e ele se inscreveu no IAPC e pagou alguns 

meses, só enquanto as férias que eu fui lá, mas quando ia lá perguntava a ele, paguei por 

ele escondido. Ele morreu sem saber que tinha deixado uma pensão para minha mãe como 

empregador, dono daquela vendinha lá em Itaúna. 

MC - Ele morreu em que ano? 

JD - [19]46, [19]49, quer dizer, [19]49 parece é [19]49, agora eu estou essa memória não 

sei bem, foi quando eu terminei meu curso de Valentim Bouças, no dia em que recebi o 

diploma ele morreu. Mas eu não fui ao enterro dele, estava aqui, morava aqui, já estava 

aqui casado há nove anos, tinha constituído aqui, ia lá visitá-lo mas não sabia de nada, 

não estava a par, não sabia que meu pai estava doente, nada disso. 

MC - Quando o senhor fala desse curso com o senhor Valentim Bouças, que, que, que é 

isso? 

JD - Eu sou hoje economista pelo curso Valentim Bouças, escola, um curso de 

organização racional do trabalho no Brasil, em Economia, Curso Valentim Bouças, eu 

tenho o curso lá, eu sou economista por lá. 

MC - Está certo. 

JD - Eu tenho um curso de administração por lá, meu professor foi o Otavio Reis 

Cantanhede, eu já tinha sido, eu tinha sido funcionário do irmão dele, do Plínio dos Reis 

Cantanhede. 

LO - O senhor teve convivência com o Plínio Cantanhede? 

JD - Muita, ele me considerava filho dele, amigo dele, ele me chamava a atenção para eu 

ser tão extremado, ele dizia para mim sempre: “Corrêa, nem sempre ao mar, nem sempre 

à terra”. Porque eu perdi meu nome primitivo, antigamente todo mundo me chamava por 

José Dias, aqui eu passei a ter outra personalidade e passei a ser o Corrêa, Corrêa Sobrinho 

e perdi toda a minha individualidade, aquela individualidade daquele menininho de 

Itaúna, eu me liberei daquilo, inteiramente. 

                                                           
* Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. 



 

28 

 

MC - O senhor fala “aquela individualidade”, que quer dizer com isso? 

JD - Eu era José Dias, José Dias era filho do seu Manoel Corrêa, Manoel português, dono 

do armazém de Itaúna, eu vim aqui para o Rio, fiquei trabalhando aqui, fui progredindo 

aqui, não é? Então eu fui tomando uma outra vida inteiramente diferente da que eu 

mantinha lá. Meu pai mantinha lá, meus irmãos progrediram também por iniciativa deles 

também, porque meu pai morreu cedo, e além disso não tinha recursos, meu irmão foi o 

aluno mais vibrante da faculdade, ganhou cinco concursos de oratória. Ele tem curso de 

catedrático três vezes e hoje é Ministro do Supremo Tribunal Federal. O Paulo é professor 

de português, sabe línguas em francês, inglês, está voltando hoje da Europa, para uma 

vida total...mora num super apartamento lá na Avenida Vieira Souto. É rico. Eu então era 

o mais humilde, eu penso até hoje que eu sou o mais humilde da família, sempre no 

trabalho, trabalhando ali. Então o que aconteceu, eu vim para o Rio de Janeiro e fiquei 

morando aqui com meu sogro, longe da minha família lá de Itaúna, mais uma vez me 

afastei, me afastei a primeira vez quando estive em São João Del Rei, quando fui 

estudante, me afastei a segunda vez quando fui, ser, fazer, estudar Direito, Direito em 

Belo Horizonte, me afastei definitivamente quando vim morar no Rio de Janeiro, em 

1935, no final de [19]35 para [19]36, moro até hoje. 

LO - Doutor José Dias, o senhor falou em duas figuras que são figuras chaves na história 

da Previdência social, que são o Plínio Cantanhede e o João Carlos Vital, o senhor podia 

falar um pouco da convivência com esses dois homens? 

JD - O que aconteceu é o seguinte: o João Carlos Vital, ele organizou, ele foi da comissão 

organizadora, porque o Instituto dos Industriários teve uma organização, todo um 

planejamento anterior, pela primeira vez se fez isso no Brasil, você já ouviu falar numa 

entidade que em 1937 fazia primeiro uma programação do que ela iria fazer, qual era o 

papel de cada um, então isso tudo o João Carlos Vital fazia pessoalmente com aqueles 

que trabalhavam com ele, então eu com o João Carlos Vital tive muito pouca convivência, 

só mais tarde é que eu subi na Previdência Social e vim a ser companheiro dele, amigo 

dele e ele me chamava de filho, filho profissional dele, porque eu tinha participado 

daquilo, eu tinha seguido aquela orientação dele. Nas capas os processos da Previdência 

Social tinham uma frase, uma frase do João Carlos Vital que dizia: “Nada se faz, não é 

só com o trabalho que se faz, é preciso de organizar.”  Então tudo era estabelecido dentro 

da Previdência Social, foi a única organização que o Brasil teve até a bem pouco tempo, 

IAPI. Todos os técnicos que você vê hoje são advindos do IAPI, mais tarde do Banco do 

Brasil e depois de outras entidades, mas antes era só o IAPI, Previdência Social era o 

IAPI, então o IAPI teve, fez tudo isso com gente treinada, treinada, havia naquela ocasião, 

já havia sujeito que cuidava de treinamento, havia sujeito que cuidava de melhoria, de 

trabalhar, sabendo o que ia fazer das atividades dele, era feito tudo por meio de pessoas 

que cuidavam disto, sujeitos que tinham estudado lá fora, que eram todos, fez isso, porque 

o Plínio era engenheiro, era engenheiro e era também organizador, ele foi presidente 

durante 15 anos, aí então que eu me tornei conhecido do Plínio, só a partir de 1942 é que 

eu comecei a conhecer o Plínio, porque antes eu trabalhava em São Paulo. Trabalhei 

primeiro em São Paulo não é? Depois é que eu vim para cá, então só quando eu vim para 

cá passei a conhecer, a partir de 42 então, até 1942 eu não tinha nenhuma convivência 

com a direção do instituto, eu era de São Paulo, quando eu trabalhava lá tinha apenas, me 

lembrava lá somente do Firmo Dutra, era um sujeito que era parente do Dutra e do Heitor 

Guimarães Tavares, digo, doutor Heitor Tavares Guimarães Bastos, que não sei se ainda 
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vive, que mora na Rua Alves Saldanha, 104, num apartamento lá de um prédio que nós 

fizemos, então o Heitor Tavares Guimarães Bastos ele, é que eu me lembro de lá. 

LO - Da delegacia regional de São Paulo? 

JD - É, delegacia regional de São Paulo? 

MC - O Plínio Cantanhede foi presidente do Instituto durante 15 anos? 

JD - Quinze anos, ele que organizou tudo dentro do Instituto, mas ajudado por todos cinco 

funcionários que trabalhavam lá, eram técnicos, todos, não havia ninguém que não tivesse 

feito o curso lá dentro da Prev..., todos eram imberbes quando isso, impúberes quando 

vieram trabalhar dentro da Previdência Social e todos foram formados lá dentro da 

Previdência Social, era um negócio que todas aquelas pessoas que cuidavam disto eram 

pessoas ligadas ao Hélio Beltrão, Barros Barreto, esse Carlos Barreto então, essas pessoas 

todas vieram trabalhar com o João Carlos Vital, eles trabalhavam com ele, todos eram ali, 

então desde esta ocasião que todo mundo vinha trabalhando só assim, uns trabalhavam, 

eu nunca trabalhei com o Beltrão fora da Previdência Social, eu até não tinha 

relacionamento bom com o Beltrão. 

MC - O senhor não tinha um bom relacionamento com ele? 

JD - Não, eu tinha um relacionamento camarada, como colega, mas não, ele não chamava 

para nada, ele achava que eu era doido, ele não queria nada comigo. 

MC - O Hélio Beltrão? 

JD - Achava que eu era doido, ele não faz nada, não fazia nada e não faz nada até hoje, 

não faz nada e é um conversa fiada, o Beltrão é, ele faz, diz que faz esses negócios tudo, 

mas tudo água com açúcar. E eu, comigo o negócio era para valer mesmo. Então o meu 

gênio não combinava com o dele. Uma vez ele me pediu para auxiliar no projeto João da 

Silva, eu fiz um estudo para a Fundação Getúlio Vargas e ele não aceitou de jeito nenhum, 

porque era um negócio que acabava com o processo administrativo, liquidava a situação, 

então ele não queria nada disso. 

MC - O que era o Projeto João da Silva? 

JD - João da Silva era fazer um processo simples, pro povo, desburocratização. 

MC - Sei. 

LO - O senhor estava em Cabo Frio em 43, não é? 

JD - Em quarenta e três não, em 41. 

LO - O senhor foi para Cabo Frio e lá então o senhor falou que aconteceu uma verdadeira 

revolução. 
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JD - Porque você sabe que Cabo Frio até há bem pouco tempo era o único pólo de extração 

do sal, então lá tinham cento e tantos produtores de sal que não estavam inscritos na 

Previdência, então eu fui lá, visitei salina por salina, tomei nome de empregado por 

empregado e fiz o pior, fui na caletoria e tomei quanto eles ganharam, porque o sal tinha 

um subsídio, então eles recebiam o subsídio e faziam aquilo, então eu cheguei lá e disse 

o seguinte: Vocês para fazer uma tonelada de sal quanto é que vocês gastam, nós gastamos 

tantos empregados para puxar o sal. Tantos empregados para isso, eu fui, multipliquei 

aquilo pelo número que eles tinham tido de produção e fiz o levantamento de tudo isso, 

então todo mundo ficou meu inimigo lá. Em 15 dias eu levantei cento e tantos 

empregadores lá e cobrei e todo mundo e autuei todo mundo até gente que trabalhava 

dentro da direção do Instituto, mas (inaudível) não havia sujeito que protegia, que 

protegesse ninguém. O Portugal, por exemplo, era amigo pessoal, era amigo pessoal, o 

Augusto Portugal dos que trabalha aí. Ele era irmão de um sujeito que trabalhava lá, que 

era filho de um dono de coisa, nunca me pediu nada, nunca me pediu nada, nosso amigo, 

nosso amigo Walter Borges Graciosa era chefe do Gabinete, tinha os processos na gaveta 

para que, para que eles não me punissem, porque o tal Leão Ludolf queria me punir, 

porque eu pegava esse pessoal e fustigava de todo o jeito. 

LO - O Walter Graciosa era chefe de gabinete do IAPI? 

JD - Chefe de Gabinete, sub-chefe de gabinete, quando o Luiz, o Walter B. Graciosa era 

sub-chefe de Gabinete e o Luiz Assunção Paranhos, Paranhos Velloso era o chefe de 

gabinete. 

LO - Do Plínio Cantanhede? 

JD - Do Plínio Cantanhede. 

LO - O Plínio Cantanhede chegou a tomar, chegou a saber dessa história? 

JD - Chegou, chegou, ele ficou muito atrapalhado para mim, disse para mim, disse que 

eu não fosse nem tanto ao mar nem tanto à terra. 

LO - Mas, o senhor não estava tanto à terra, o senhor estava cobrando o justo? 

JD - Não, eu estava cobrando, mas eu era violento demais. 

MC - Mas como era essa violência? 

JD - Tudo isso, eu tenho dados de tudo isso. 

MC - Como é que o senhor era violento? Como é que o senhor era violento? 

JD - Porque eu cheguei lá e não vi nome, não podia ver os empregados, então peguei pela 

produção eu fiz um lançamento, um arbitramento e arbitrei se uma tonelada de sal gastava 

Cr$ 25,50, 3% sob isso era tanto, então eu cobrei, se eu produzi tantas toneladas devo ter 

tantos empregado e o sujeito ficou doido, não pode se defender, não pode se defender, 

não conseguiu se defender, daí veio o arbitramento, o arbitramento veio disso, é que eu 

fiz levantamento e apurei, o sujeito gastava para tirar uma tonelada, gastava Cr$ 25,50, 

3% disto era 80 centavos, não sei o que, eu então multipliquei aquilo e tirei tudo, então 
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em 15 dias eu apurei tudo isto, eu, um outro camarada que tem aí, que depois veio me 

ajudar e um camarada que morreu, Guilherme Luiz Guedes, tinha sido meu companheiro 

lá em São João Del Rei. 

MC - Esse camarada que o senhor não mencionou, quem é? 

JD - É o Ribeiro, era um sujeito que... 

MC - Como era o nome inteiro dele, todo o senhor se lembra? 

JD - Isso agora eu tenho dificuldade, vocês estão me pegando de surpresa, Ribeiro era o 

(TI) formado em Engenharia, era de Niterói, estado do Rio. 

LO - Mas só o senhor é que fazia este tipo de cobrança? 

JD - Era só. 

LO - Os outros fiscais eram também corretos? 

JD - Não, os outros fiscais eram corretos, mas eles achavam que o negócio, que o negócio 

era naquela moleza, eu era mais exaltado, tanto assim que em 1942 eu fui ser chefe da 

fiscalização ... tal era minha produção, era tão grande, de tanto vigor. Em 1942 fui chefe 

da fiscalização em 1954 eu me tornei chefe da arrecadação. 

LO - Chefe da Fiscalização do IAPI? 

JD - Do IAPI, depois me tornei chefe da arrecadação, eu tive, tive uma trajetória luminosa, 

fui promovido até a última casa. 

MC - Senhor José Dias o que é que levava o senhor a ter este tipo de postura, que o senhor 

considera volta e meia de maluco? 

JD - Eu era, era, toda vida fui. 

MC - O senhor disse que foi doido. 

JD - Meu pai me marcou muito com o negócio de honestidade, de levar a vida à risca, 

tudo aquilo de obrigação, o funcionário público é um sujeito que não tem interesse, é um 

sujeito desleixado, um sujeito que não tem interesse nenhum, só trabalha aquela horinha, 

que só faz aquilo para receber o salário, então toda vida eu fui contra isso. 

MC - E o senhor tinha qual interesse? 

JD - Interesse meu era de mostrar que não, que o governo estava naquele caso ali, estava 

agindo em benefício dos que trabalhavam, dos que não tinham nada, os sujeitos amanhã 

tinham uma dificuldade qualquer, ficava doente, tinha um acidente, ficava incapaz, para 

o trabalho não tinha nada, então eu vivia para a Previdência Social, era um fanático pela 

Previdência Social. 
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MC - Mas o senhor não tinha nenhuma ambição de cargos ? 

JD - Nada, nem sabia, nem queria, tinha pavor de fazer carreira política, meu irmão era 

político, eu não conhecia meu irmão, meu irmão nem sabia quem eu era, nunca tive 

ligação com meu irmão, meu irmão era Departamento Estadual. 

MC - Quem era seu irmão? 

JD - Meu irmão é o Oscar Corrêa. Oscar Dias Corrêa, eterna vigilância, UDN. 

MC - Ele era da UDN? 

JD - UDN, companheiro do Adauto, Luiz Cardoso. Eu briguei com o Adauto, com o 

Adauto, Bilac, com esse pessoal tudo porque eu era mais rigoroso que eles. Então eu era 

muito ranzinza, muito assim no cumprimento do meu dever. Então o fiscal não podia 

receber propina, então uma vez eu tive uma denúncia de que um sujeito que escreveu um 

livro, aquele meu amigo pessoal que está aí, que eu nunca vi nada dele, que hoje é 

professor de Previdência Social, tem um livro. 

MC - Quem é? 

JD - José Luiz de Feijó Coimbra, a faculdade, a universidade lá, lá do coisa. 

MC - Da onde? 

JD - Professor de Direito Tributário, eu tinha o livro aqui, previdenciário, Direito 

Previdenciário, vocês vão ouvi-lo também. 

MC - De que universidade? 

JD - Eu o puni uma vez, eu fiz, deixei ele suspendido por dez dias, o Plínio até me chamou 

lá e disse: “Olha, Corrêa, não faça isto, nem tanto ao mar nem tanto à terra.” Daí que ele 

ficou me conhecendo. 

MC - E qual era a universidade desse teu amigo? 

JD - Mais tarde que ele progrediu, naquela ocasião era fiscal, mas ele estava, eu tinha 

uma denúncia contra ele, eu não tive dúvida, apurei, verifiquei que ele tinha feito um 

negócio que não era total, fui, peguei, suspendi por dez dias. Tive muitas dúvidas, tive 

muitas dificuldades, porque eu fui, fiz muito inquérito dentro da Previdência Social. 

LO - Inquérito contra os funcionários, contra os fiscais? 

JD - Contra os funcionários, contra o pessoal que levava dinheiro, contra o Juscelino, eu 

sou um dos autores dos cinco volumes contra o Juscelino, contra o João Goulart, aquelas 

autorizações todas, você vai ver tudo isso aí, está tudo isso aí. 
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LO - Já que o senhor está falando a todo momento que o senhor teve uma carreira 

ascendente dentro da Previdência Social, o senhor podia fazer um resumo rápido para 

gente dos cargos que o senhor ocupou? 

JD - Bem, eu fui fiscal em 1940, na classe mais baixa, em 1942 eu já tinha galgado final 

de carreira, já era chefe dos fiscais, fiz aqui naquela ocasião um serviço que estão fazendo, 

cadastramento eleitoral, foi todo feito por mim, naquela ocasião não existia, não existia 

eletrônica, mas existia a IBM, aquelas máquinas de coisa, então eu que fiz tudo aquilo 

com os fiscais aqui, então eu fazia essas campanhas para arrecadar, mandava bilhete para 

o sujeito, mandava carta, fazia tudo isso, fazia discos, discos, eu tenho discos aí que fiz, 

fazendo propaganda da Previdência Social, para o sujeito pagar, até na Igreja, até o padre 

eu pagava, cobrar dele. Você vai ver esse negócio, loucura total. Daí essa coisa toda, por 

isso eu cheguei a ser como eles dizem o papa da ... 

LO - E de fiscal o senhor foi parar aonde, é de chefe dos fiscais? 

JD - Chefe de fiscal, chefe (TI) só em 1951 é que eu me tornei procurador, aí por mérito, 

por aproveitamento, mas eu fui terceira categoria, quer dizer, cheguei À coisa, mas eu 

não ligava muito para esse negócio de carreira, eu ganhava dinheiro fora, eu era advogado, 

eu trabalhei com aquele advogado, aqueles 11 anos e com isso eu me tornei mesmo tempo 

advogado e ao mesmo tempo funcionário da Previdência Social. Naquele escritoriozinho 

que eu trabalhei sem ganhar nada durante 11 anos, aquele escritoriozinho ... 

MC - Do Doutor Octacílio ... 

JD - Me deu uma banca de advogado, que foi a maior banca de advogado do Rio de 

Janeiro, então eu ganhei dinheiro à beça, fiz esta casa aqui, comprei automóvel, viajei, fiz 

viagens para Europa, tudo isso À custa da advocacia. 

LO - O senhor sempre exerceu advocacia e o trabalho no IAPI? 

JD - E o trabalho, isso tudo uma auxiliando a outra, uma foi favorecendo a outra, eu tenho 

cópias dos meus pareceres todos aí, vocês vão ver aí dez volumes aí de cópia de pareceres 

sobre tudo da Previdência Social, se há um sujeito que tem material para deixar aí sou eu. 

LO - É de fato, nós estamos num lugar que é cercado de livros sobre a Previdência Social, 

uma outra sala também sobre Previdência Social, não faltam documentos, nós estamos 

vendo ... 

JD - Não, meu filho, aqui tem tudo, aqui tem tudo da Previdência Social, tem a história 

da Previdência Social, aqui tem a história da Previdência Social aqui dentro, é claro que 

muita coisa vocês tem que complementar com informação e tem que complementar com 

a biblioteca do instituto, até as revistas dos industriários, você sabia que o instituto tinha 

uma revista? 

LO - O que o senhor achava da revista dos industriários? 

JD - Espetacular meu filho, eu quero saber qual é a instituição que tem uma revista 

daquela, qual é a organização, qual é a organização do Brasil que teve aquilo. Meu filho, 
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nós é que fizemos, nós é que fizemos produtividade, treinamento, educação, tudo isso foi 

aqui na Previdência Social, no IAPI. 

MC - O senhor tem toda coleção dos industriários? 

JD - Tenho. 

MC - E dos Inapiários? 

JD - Tenho. 

MC - Inapiários também? 

JD - Pode ser que o cupim tenha pegado algum tempo, porque durante um certo tempo 

eu tive fora da minha casa, a minha casa foi feita por mim, mas ela sofreu muito com o 

negócio de enchente, com esse negócio todo, vocês vão encontrar, vocês tem aí material 

todinho, vocês tem todo, vocês tem três escritórios. 

LO - Havia também um boletim do IAPI? 

JD - Havia, tem todo aí, coleção completa, você vai ver meus pareceres todos lá, tem 

tudo, sob todos os assuntos, eu tenho meus livros, tenho índice dos meus pareceres, tudo 

aí. 

MC - O senhor disse que a partir de 1951 ... 

JD - Vocês vai ficar um ano para cuidar, só dessa coisa aqui, se quiserem cuidar, isto não 

tem valor nenhum, mas se quiserem tirar daí para depois.... 

MC - O senhor disse que a partir de 1951, o senhor tornou-se procurador do IAPI? 

JD - Sem saber, sem saber... 

MC - Como é que foi isso? 

JD - O que aconteceu foi o seguinte: eu trabalhei em São Paulo, de São Paulo eu vim para 

o estado do Rio, como eu fiz lá, passei lá como um meteoro, passei lá, eu vim servir para 

o Rio de Janeiro, ser fiscal, e ser chefe dos fiscais. Como chefe dos fiscais eu já passei a 

planejar da direção do Instituto. Então eu comecei a participar da Lei Orgânica da 

Previdência Social em 1960, a trabalhar na divisão jurídica, a participar de todos os 

decretos, a fazer todos os decretos-lei do Getúlio Vargas sobre a Previdência Social de 

1940 e tantos para adiante, eu participei de tudo. Até eu ter um decreto em 1964 do 

Castelo Branco que me deu pessoal e diretamente a condição de organizar a Previdência 

Social, eu fiz todas as normas sobre Previdência Social, seis volumes, PAPS*, toda a 

organização. 

MC - O senhor disse que foi procurador geral do IAPI, e o senhor disse que ... 

                                                           
* Normas – PAPS. 
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JD - Como Procurador Geral do Instituto eu fui ser presidente do Instituto, fui cassado 

para ser presidente do Instituto. 

MC - O senhor disse que fez todos os decretos em relação à Previdência Social na época 

do Vargas? 

JD - Fiz porque eu participava, porque eu trabalhava com esse pessoal que fazia, eu 

trabalhava e era chefe da arrecadação do Rio de Janeiro que era o centro, você sabe muito 

bem que essas organizações são dirigidas em geral por um segundo e terceiro escalão, 

sempre do centro pensante. Agora se tem o Plano Cruzado, você tem todos aqueles 

sujeitos que imaginaram tudo aquilo. Então eu imaginava tudo aquilo, eu fazia tudo 

aquilo, tinha uma dificuldade qualquer, eu fazia um decreto-lei, arranjava um deputado, 

ia na Câmara e punha essa lei. Por exemplo, outro dia eu dei ao meu filho uma lei sobre, 

criado uma associação de funcionários que eu fiz em 1950, válida, está em vigor até hoje, 

a única sociedade que até hoje, porque você sabe que o Brasil não se admite no Brasil que 

uma sociedade represente mais de uma pessoa, só o sindicato e as sociedades podem. Eu 

que pus este poder lá, era procurador de todos os demais para evitar que o sujeito tenha 

que exigir coisas da repartição dando seu nome, ele fica visado, porque antigamente 

perseguia o sujeito que era chefe, testa disso tudo, então, eu fiz essa sociedade que 

encobria tudo isso e com a sociedade a gente fazia tudo. 

MC - Eu não consegui entender essa que o senhor falou aí. 

JD - Quando você tem reivindicações, sempre você tem reivindicações nas repartições, 

não é verdade? 

MC - Sim. 

JD - Mas aquele que reivindica, aquele que é (TI) de folhas, ele fica manjado, fica sendo, 

tido pelos chefes e os chefes procuram eliminá-lo. Então a gente, nós arranjamos uma 

sociedade para nos representar, para representar o pensamento da coletividade inapiária, 

da comunidade previdenciária, foi formando sociedade, clube dos inapiários, todas estas 

sociedades, todas essas aqui para representar os demais colegas e com isso nós fomos 

fazendo reivindicações e com isso nós temos, tínhamos o plano de cargos e salários, 

tínhamos bienal, tínhamos gratificação anual, tudo, reivindicações que nós tivemos 

através desta sociedade. 

LO - O senhor estava à frente da sociedade? 

JD - Estava, eu não estava à frente não, eu estava atrás, eu estava atrás, a eminência parda. 

LO - Conta uma história para a gente dessa sociedade. 

JD - A sociedade era a seguinte: eu era talvez o único sujeito que era advogado militante, 

que eu trabalhava para o Octacílio Brasil, eu passei ali durante anos e anos, 11 anos eu li 

Direito, então eu fiquei com um cabedal, apesar de ser burro, eu fui arquivando aquilo na 

cabeça, porque o sujeito que não tem atividade, era, nós da família Corrêa são muito 

ativos, então eu guardava aquilo tudo, fiquei com aquele know-how todinho, ficou aquele 

know-how, eu aproveitava aquele know-how para liderar, nunca atendo posição nenhuma, 

sempre ficando ... 
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LO - Mas e com referência à sociedade dos inapiários que o senhor estava colocando, a 

Associação dos Inapiários? 

JD - É, eu fiz a lei. 

LO - Como é que ela foi formada? 

JD - Ela foi formada pelos colegas. 

LO - É, em que época? 

JD - 1950, ela já antes existia, um clube dos inapiários, a revista, tudo aquilo, aquilo já 

vinha desde aquela data, vinha vindo, quando chegou ao supra sumo foi em 1950, quando 

nós começamos a ter problema, quando se começou a descatequizar as autarquias, quando 

o governo começou a interferir na autarquia, a autarquia era uma entidade que tinha 

autonomia administrativa e financeira, não é isso? Nesta época o governo passou a tomar 

conta, os outros começaram, começaram a ter ciúmes de nós, que nós éramos os príncipes 

da República, começaram a ter ciúmes de nós, então começaram a nos perseguir, então 

nós fomos defendendo, defendendo através da sociedade, então eles queriam tirar nossa 

gratificação, o DASP queria tirar a nossa gratificação, nós então movemos um mandato 

de segurança por essa sociedade e ganhamos, todo mundo recebia gratificação anual, todo 

mundo recebia bienal, todo mundo recebia, por promoções, então nós vencíamos estas 

dificuldades todas.  

LO - Quando o senhor fala nós, quem eram os líderes que participavam? 

JD - Todos aqueles que dirigiam o INPS, pessoas que vocês vão ouvir, que vocês vão 

ficar conhecendo, mas você não vê nunca o nome de José Dias Corrêa Sobrinho em nada. 

MC - Por quê? 

JD - Só depois que eu me tornei presidente meu nome apareceu, antes disso eu nunca tive 

nada, nunca apareci em nada, porque eu me evitava isso, eu era advogado, fazia para os 

outros, eles assinavam. 

MC - Por quê? 

JD - O Instituto para mim naquela ocasião era uma segunda atividade, eu tinha atividade 

de advogado, não podia prejudicar a atividade de advogado, uma servia para aprimorar a 

outra. Por exemplo, o Sinval, o Sinval quis pegar-me, me perseguir, vocês vão encontrar 

um despacho assinado pelo Sinval para mandar-me punir. 

LO - Punir por ...? 

JD - Porque eu tinha dado a lição a ele de Direito, ele era advogado, eu tinha dado, ele 

era, naquela ocasião ele já era importante da procuradoria, eu dava lição a ele. 

MC - O Sinval foi procurador do IAPI? 
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JD - Foi, e eu não era, naquela ocasião o Sinval já era, porque ele era casado com uma 

dona da Bahia que tinha o cacau, ele mexia com os comunistas só da boca para fora, mas 

era o maior latifundiário que existe. Sinval Palmeira é muito rico, mora na Avenida 

Atlântica há muito tempo, a senhora dele é advogada. Eu estou falando muito de mim, 

vocês ficam ... 

LO - Não, está muito importante, tem uma porção de coisa ... 

JD - Eu fico assim constrangido, como se tudo girasse em torno de mim. Mas eu tinha 

uma certa influência, tanto assim que eu passei, até a Presidente da República dizia que 

eu ia dirigir a Previdência Social eu pessoal e diretamente. 

 

 

 

Fita 2 - Lado B 

 

 

LO - Bem, nós continuamos aqui nossa entrevista. Só anotando os entrevistadores hoje 

são: o Marcos, o Luiz Octávio e o estagiário Ricardo. 

 

MC - Senhor José Dias por que o pessoal ... 

JD - Mas isso tudo, essa bobageira, vocês querem isso tudo, esta bobageira toda, vocês ... 

MC - O senhor estava falando do ... 

JD - Meu, meu, estava falando meu, como se eu fosse um mártir. 

MC - Não, claro, mas é isso mesmo que a gente está querendo mesmo. 

JD - Sinceramente até o trabalho de consultoria eu tive muita coisa neste negócio aí, os 

(TI) todos, eu sei fazer isto tudo, isso, eu sei planejar, eu sei arranjar esses decretos que o 

Sarney está fazendo, eu participei disso tudo, antes dele fazer. 

LO - O senhor falou que o Sinval estava lhe perseguindo, lhe perseguiu, com que 

argumento ele lhe perseguia? 

JD - Perseguia, porque eu era intrometido, metia na profissão dele, eu era fiscal e estava 

bancando uma de procurador do Instituto, então eu fui na rua Igrejinha, 9, lavrei um ato 

de infração contra o sujeito, ele foi, disse que eu não podia lavrar, eu falei pode sim, 

porque a (TI) econômica, no Direito de Trabalho, a (TI) econômica e ele então, o conselho 

me deu ganho de causa e, o nosso amigo que era chefe de gabinete, nosso amigo Walter 

Borges Graciosa guardou o processo, enfurnou, o processo deve estar na gaveta dele até 

hoje, mandando me repreender, porque eu estava dando lição aos procuradores. Ele 

guardou na gaveta dele esse processo até hoje, quando o Luís Leão Ludolf, presidente do 

Conselho Fiscal, Luís Leão que era o dono do imóvel (TI) querendo me punir por causa 

disso, então ele guardou meus processos na gaveta para não me punir. (TI) 

LO - Mas como chefe da fiscalização? 
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MC - Senhor José Dias por que o pessoal do IAPI eram considerados os “Príncipes da 

República”? 

JD - Porque eles tinham um ordenado muito bom e uma organização muito boa, era 

organização ímpar, tudo era organizado, você vai ver o segredo. Teve um certo tempo em 

que a Previdência Social era um amontoado de coisas, não no IAPI, quando eu fui fazer 

a unificação, em vez de fazer unificação da legislação, sabe o que eu fiz, eu tive a idéia 

de fazer a unificação dos impressos para cada tarefa, cada ato que praticasse um 

funcionário lá dentro tinha que ter um formulário para isso, com explicação, pois bem, eu 

tinha tudo isso aí, foi escolhido do INPS, do IAPI. 

MC - Sim, então, quer dizer, por que o pessoal do IAPI ... 

JD - Porque nós tínhamos uma formação, nós tínhamos todos camaradas que trabalhavam 

lá, eram estudantes de organização, eram engenheiros, eram advogados, eram cultores de 

organização, eram sujeitos de grande classe, que tinham projeção, eram secretários de 

administração dos estados, eram políticos, eram deputados, por exemplo, esse Gonzaga, 

esse que está na Paraíba é procurador da Previdência. 

MC - Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga do Nascimento Silva? 

JD - Luiz Gonzaga do Nascimento foi presidente, não, aquele do norte ... 

LO - Luiz Gonzaga da Motta? 

JD - Carlos Henrique e sua noiva, trabalhei durante 50 anos, trabalhei durante 50 anos. 

LO - Estamos sem pressa nenhuma, estamos absorvendo com o maior prazer. 

JD - Pega aí, aí, liga a luz, em cima, a de cima. 

MC - Eu queria que o senhor colocasse a questão porque que em 1950 houve um certo 

conflito entre o governo e o ....? 

JD - Por causa da desautarquização das autarquias. 

MC - O senhor poderia explicar melhor isso aí? 

JD - O IAPC já existia, o Instituto dos Marítimos, o Instituto dos Comerciários, Institutos 

dos Bancários e eles todos faziam muitas atrapalhadas, a Previdência Social estava falida, 

era uma instituição falida, que o governo pagava, não ajudava nada, não tinha quase 

segurado, desorganizado, era o empreguismo, eram cabides de empregos, então o governo 

começou através do DASP a pensar em melhorar isto e então começou a tirar os poderes 

da autarquia, então o funcionário não era mais nomeado, tinha que seguir o DASP e nós 

não tínhamos influência sobre o DASP, nós tínhamos o bienal, nós tínhamos umas 

vantagens que eles não conheciam no serviço público, então nós tivemos que criar uma 

associação para defender esses nossos direitos. 

MC - Quer dizer que os direitos dos funcionários do IAPI eram diferentes dos 

funcionários dos outros institutos? 
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JD - Eram todos, não há a menor dúvida. 

MC - Por quê? 

JD - Porque tinha classe, tinha mérito, tinha progressão funcional, horizontal, cada dois 

anos ganhava um negócio, tinha mérito, tinha carreira com várias classes, tudo direitinho, 

meu filho e isso não existia no serviço público, era um negócio todo, eu tenho um artigo 

que eu escrevi antes da unificação que eu mostrava o caos que existia na Previdência 

Social, um verdadeiro caos, tudo apaziguado; fiscal não tinha carreira, não sabia o que 

era Previdência Social, eram sujeitos que eram aproveitados, não era carreira, lá na 

Previdência, fiscal era carreira, secretário era carreira, procurador era carreira. Só quando 

chegou na hora de nomear os procuradores eles não puderam fazer porque o Instituto 

tinha vários advogados, advogados já traquejados, eu era já um advogado traquejado, 

nesta ocasião então, eu podia, já tinha trabalhos jurídicos, então eu passei, fui admitido 

por mérito, mas por fé de ofício da seleção, foram 34. 

MC - O senhor disse que o DASP atrapalhou? 

JD - Atrapalhava... 

MC - Por quê? 

MC - Porque o DASP atrapalhava. 

JD - Atrapalha até hoje, porque o DASP é uma entidade burocratizada, sem grande 

organização, no princípio, ela tinha os grandes mestres, mas depois eles saíram, o Antonio 

Carlos Bitencourt, Carlos Alberto Bitencourt, Lucio Bitencourt era um magnata naquela 

ocasião, um sujeito direito, era o Carlos Medeiros da Silva, muita gente que tinha  certo 

traquejo, mas não tinha força sobre nós, então eles queriam nos enquadrar ali dentro, 

então eles foram desautarquizando autarquia, começaram leis que tiravam os poderes das 

autarquias, porque a autarquia foi criada, a Previdência Social foi criada pelo governo 

para ser disciplinada por entidades que tinham autonomia administrativa e autonomia 

financeira, quer dizer ... 

JD - Através de autarquias. 

MC - A Previdência Social como que era? 

JD - Eram entes autônomos administrativamente e financeiramente, que eram 

descentralizados da União, viviam com uma contribuição que não era nem imposto nem 

tinha relação nenhuma com o estado, era uma entidade pública mas uma entidade feita, a 

parte que tinha vida própria, que tinha autonomia, direção própria, que o governo não 

intervinha em nada. 

LO - Todos os IAPs? 

JD - Todos os seis institutos. 

LO - Os seis, inclusive o IPASE. 
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JD - Tudo, tudo, entidades que não eram nem da iniciativa privada nem do governo, eram 

entidades que tinham vida própria, eram institutos, autarquias, entidades públicas 

descentralizadas do poder público que tinham autonomia, não estava ligado ao Presidente 

da República, aos ministros, não tinha ligação nenhuma, só tinha ligação com ela própria, 

elas próprias, elas não tinham nem ministério, elas faziam parte do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social mas não tinham vinculação ao Ministério do Trabalho, esse é um 

trabalho (TI) nem existia, quer dizer, existia mas não cheirava nem mandava nada. 

Autarquia então fazia  tudo por sua iniciativa. Então essas autarquias foram criadas, estas 

seis foram criadas a partir de 1933, foi criado o IAPC, foi criado o Instituto dos 

Comerciários, o Instituto dos Bancários, o Instituto dos Transportes e Cargas, depois o 

Instituto dos Servidores Públicos, tudo através destas autarquias. Depois de um certo 

tempo a partir de 1942, o governo passou a verificar que as autarquias eram entes que 

prejudicavam ou que faziam onda, a política queria ter interferência nisto então, para 

poder haver essa interferência eles passaram a nomear, a ter possibilidade de nomear. Eles 

podiam fazer isto em todo mundo menos no Instituto, menos no IAPI, porque a legislação 

do IAPI dizia que os funcionários eram insubstituíveis por gente estranha, só podia ser 

funcionários, os próprios funcionários com prazo. Por exemplo, até hoje existe um 

preceito que diz que o membro do conselho só pode ser aquele que for previdenciário há 

mais de dez anos, que tiver exercido funções de porte, então era uma carreira que vinha 

desde o sujeito que trabalhava como auxiliar, como técnico, até ao profissional 

propriamente dito. E o sujeito tinha um ordenado muito maior que a iniciativa privada 

pagava do que o funcionário público recebia, então eu ganhava mais, ganhava mais do 

que qualquer empresa pública, me pagava mais, me dava liberdade, eu tinha estatuto 

próprio, tinha regra própria, tinha merecimento, tinha concurso, tinha tudo, um boletim 

periodicamente de vencimento e eu era promovido através de tempo e através de 

merecimento. Isso veio assim até que o governo veio tomando conta disso, veio 

desautarquizando, chegou a um ponto, existe um livro aí que chama, A Desautarquização 

da Autarquia, feito pelo Clóvis, Celso Barroso Leite, Luiz Assunção Paranhos Velloso. 

Deixou de ser autarquia, o governo começou a intervir, começou a mandar, não teve 

coragem de tirar a autonomia mas passou a intervir, pessoal, passou a intervir nas leis, a 

intervir nisto, a planificar, até que nós entramos então em 1960, 1960 foi feito o primeiro 

plano de classificação nacional de funcionários públicos, então nós entramos, 3360, nós 

entramos neste plano e aí ficamos jungidos à Previdência Social que foi preciso, foi 

preciso então nós criarmos organismos nossos próprios para defender nossos direitos já 

adquiridos, aquilo que estava, que fazia parte do nosso patrimônio, que nós fomos 

contratados por meio daquilo, com aquelas garantias, com aqueles favores, nós não 

éramos propriamente  funcionários públicos, nós éramos equiparados porque o estatuto 

do funcionário público é de 1952 e pelo artigo 268 nós somos equiparados ao funcionário 

público mas preservando as nossas peculiaridades, então para defesa dessas 

peculiaridades foram tirando entidades, foram tirando comissões dentro da entidade, os 

dirigentes passaram a ser apenas funcionários da Previdência, os dirigentes eram 

conduzidos pelo segundo escalão, o segundo escalão era impenetrável, o presidente (TI) 

sempre disse isso, digo sempre que a bola não quicava na Previdência Social, significava 

o seguinte: com a ordem dada pelo presidente ela não era cumprida, ela só seria cumprida 

se ela tivesse de acordo com a sua estrutura, tudo feito estrutura, tudo tinha, tinha norma,  

tinha resolução, tinha instrução, tudo direitinho de maneira tal que nós passamos a ser 

profissionalizados, passamos a ter mesmo um reescalonamento em que o sujeito só, o 

sujeito era soldado, não podia passar a sargento, não podia passar sem fazer aquele tempo, 

passar para... Uma vez eu pus um deputado do meu gabinete para fora porque ele queria 

que eu nomeasse como delegado em Pernambuco, um sujeito que não era, que não estava 
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dentro, não tinha porte, eu então disse a ele: “Não ele não pode chefiar porque ele é 

soldado raso, então como ele pode chefiar um sujeito que é coronel, que é capitão, nada 

disso, sai para fora.” Aí o Perachi Barcellos mandou me perguntar, mandou eu, sabe o 

Perachi morreu hoje, mandou ele perguntar através do senhor Eduardo Miranda Vici, que 

era chefe de gabinete dele, com quem eu ficava, com quem que ele deveria ficar, se com 

o deputado Edgar Faria ou comigo, eu falei: “Ó, fique com quem quiser mas eu vou sair 

fora, pedi demissão do cargo.” 

LO - O senhor pediu demissão? 

JD - Pedi. 

MC - Quando o Perachi Barcellos era ... 

LO - Em que ano foi isso? 

JD - 1967, [19]68. 

LO - Foi aí que o senhor saiu? 

JD - Aí que eu saí, aí que o Presidente Castelo Branco me chamou, nomeou então, nomeou 

então para Ministro do Trabalho o Arnaldo Lopes Sussekind e ele me conservou na 

presidência do instituto, IAPI, então o Sussekind foi para lá e me conservou na 

Previdência. 

MC - O Arnaldo Sussekind foi Ministro do Trabalho em [19]65, não foi isso? 

JD - [19]65, [19]66, [19]67. 

MC - Foram nestes três anos. 

LO - Buscando voltar um pouco ainda o período em que o senhor estava como chefe dos 

fiscais, o senhor falou que acompanhou todo o surgimento da legislação sobre 

Previdência, que estava emergindo na Câmara desde [19]46, [19]47? 

JD - Não, desde [19]60, mas passaram antes, passaram vários decretos, desde 1935, 

[19]36 tem várias leis da Previdência Social até que veio uma lei que consolidou isto em 

agosto de 1960, 26 de agosto. 

LO - Mas, a lei de [19]60, quer dizer, foi originalmente ela entrou na Câmara com o 

Aluízio Alves em [19]47, em [19]46 nós tínhamos outra, o senhor acompanhou ... 

JD - Estava em tramitação, acompanhei tudo aquilo, mas eu não aparecia nunca, mas eu 

fazia tudo aquilo com o pessoal do Instituto, eu era do terceiro, fazia com o pessoal do 

segundo escalão, com o Geraldo Faria Baptista, com o Júlio Saleck, com o Hélio Beltrão, 

eu era amigo de todo esse pessoal. 

LO - E essas pessoas tinham posição com relação ...? 
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JD - Tinha, tinham, era amigo do Vital e o Vital mandava naquilo tudo, no Cantanhede 

... 

LO - E o Aluízio Alves foi informado por esse pessoal? 

JD - Foi, conhece até hoje esse pessoal todo, o Aluízio Alves não conhece a mim porque 

eu era testa de ferro, eu era eminência parda, eu tinha um conhecimento maior mas eu 

não tinha posição dentro da Previdência, eu não queria posição, não tinha cargo, não tinha 

cargo nenhum, eu era procurador. 

LO - E o Aluízio Alves seguia essas orientações dessa ...? 

JD - Seguia, nós fazíamos minutas, mandávamos para eles, não fica sabendo quem foi 

que fez aquilo era melhorado, fazia em comum, batia um papozinho ali e criava isto tudo, 

dava uma idéia, eu tenho muitas coisas que eu tenho o rascunho dessas coisas, rascunho 

com minha letra. 

MC - O senhor teve alguma atuação no projeto do ISSB? 

JD - Tive, eu trabalhei para isso, vocês vão pegar o processo do ISSB. 

LO - O senhor podia falar um pouco sobre isso? 

MC - Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. 

JD - Isso quando foi, durante um certo tempo, depois que já tinha feito, o Instituto estava 

já na sua maioridade, o Vital voltou, o governo chamou o Vital para fazer uma reforma 

da Previdência Social, então o Vital quis fazer um reunião dos Institutos no tempo do 

Getúlio, então montaram o Instituto de Seguros Social do Brasil, fez uma lei. Você sabe 

que a Previdência Social teve seis leis antes, seis vezes o governo tentou fazer a unificação 

e não conseguiu, eu que fiz, eu fui o sétimo, então eles faziam um negócio utópico, eles 

faziam o negócio mas ninguém tinha fibra de fazer aquilo. 

LO - A primeira foi o ISSB, foi a primeira tentativa de unificação? 

JD - Os atuais funcionários que estão aí é que podem dizer melhor para você, Homero 

Sena, o Vital, o Beltrão, esses todos, aí já entra o negócio que eles ficaram com a liderança 

e eu fiquei apagado. 

MC - O ISSB estava na liderança ? 

JD - Eu só comecei, eu só, eu só entrei, a minha entrada só se deu em 1963 propriamente 

dita, quem me trouxe para a Previdência Social chama-se Moacyr Velloso Cardoso de 

Oliveira. Ele é que vai dizer, ele que vai dar minha história, a minha história vai ser 

contada pelo Moacyr Velloso. Ele que foi (TI) para mim, o que aconteceu foi o seguinte: 

Ele passou a ser procurador do instituto e eu tinha um escritório no mesmo prédio que 

ele, a Procuradoria, você sabe que a Procuradoria do Instituto foi ficando muito 

desprestigiada e afinal ficou sem lugar, então ela saiu de um lugar que ela tinha próprio e 

veio para um prédio alugado, por coincidência ele veio ficar no andar superior aonde era 

a Procuradoria Geral, onde eu trabalhava efetivamente e que passou a ser o procurador 
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geral foi o Moacyr Velloso, ele foi, ele me chamou, me deu incumbência para fazer, eu 

me sai bem dessas incumbências, ele foi, fez a indicação para isso eu passei dessa 

atividade que eu tive como advogado do instituto. 

LO - Me diz uma coisa, eu queria voltar um pouco ao ISSB. O senhor participou então 

da comissão do ISSB? 

JD - Não, não participei nada, nada, eu era chefe da arrecadação. 

MC - O senhor nessa época não tinha essa atuação no ISSB? 

JD - Não, eu não participava, ficava sempre, eu tinha uma grande atividade particular, 

então eu ficava muito para dar meus pareceres, para preparar os trabalhos escritos, mas 

não entrava nessas coisas todas. Eu tinha verdadeiro pavor de lideranças porque os líderes 

eram pessoas que tinham influências políticas e eu não queria influência nenhuma. 

LO - O senhor acha que existia alguma diferença de hierarquia entre os atuários e os 

procuradores dentro do IAPI nesse momento em que está se formando no IAPI? 

JD - Não, os atuários não falavam nada, não era (TI), apenas o Silvio Pinto Lopes, eles 

gostavam muito do Silvio Pinto Lopes e o Madeira, o Madeira, João Lira foi um sujeito 

que foi tido, mas eles não davam muita atenção, ao Oswaldo Iório, mas eles faziam tudo 

isso, a parte que predominava era advogado, os advogados que dominavam tudo isso, era 

o Direito. 

MC - Os advogados é que traçaram a política do instituto? 

JD - Do instituto eram os advogados, eu era um deles, fui escolhido entre os 34 para ser 

um deles, 1951. 

MC - Senhor José Dias, por favor, o senhor falou da estrutura do IAPI, do processo de 

profissionalização dentro do IAPI, eu gostaria que o senhor colocasse um pouco como é 

que o senhor via a relação entre os funcionários do IAPI e os segurados do IAPI, era uma 

relação boa, próxima? 

JD - Não, não havia nada, o Instituto até a Revolução era um ilustríssimo desconhecido, 

apenas 50% da população é que, 20% é que era filiada da população, o Instituto tinha 

1.000 segurados, 1.000, um milhão. 

MC - Um milhão de segurados? 

JD - 990 e tantos mil, 800 mil só, mas eram, não havia contato, contato nenhum com o 

trabalhador, o Instituto estava quase que isolado, era uma organização de super 

tecnocratas inteiramente afastado do segurado. 

MC - E como é que o senhor entende isso, por que era afastado? 

JD - Porque os segurados tinham representantes classistas que faziam parte de seus órgãos 

de classe, então esses órgãos de classe eram apaniguados, eram sujeitos que vieram líderes 

comunistas, pessoas que tinham lideranças, mas que não tinham, não iam propriamente à 
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massa, não entravam, era, como chama o sujeito que tem, o sujeito que faz disso profissão, 

como se chama isso? 

LO - Eram pelegos? 

JD - Pelego, pelegos, pelego máximo era o Ari Campista, Ari Campista, era o João Alves, 

era Mana, Salvador Mana, eu não tinha relação nenhuma com essas pessoas. 

MC - E em geral o pessoal dos institutos eram afastados dos trabalhadores? 

JD - A Revolução que ultrapassou isto, mas eles é que eram donos do Instituto. 

MC - Quem era donos do Instituto? 

JD - Esses pelegos, pelegos dos empregadores e dos empregados. Por exemplo, quem me 

nomeou para a primeira comissão de inquérito foi um senhor Cerejo, Gonçalves Cerejo, 

era líder da indústria, o João Luiz Alves era, era Pernambucano, representantes dos 

empregados. 

MC - Waldemar Luiz Alves. 

JD - Waldemar Luiz Alves, quer dizer, João Luiz Alves era professor. É Waldemar Luiz 

Alves. 

LO - Waldemar Luiz Alves nomeou o senhor? 

JD - Não, o Waldemar Luiz Alves fui eu quem tirei ele, tirei ele de lá, quando eu fui 

nomeado foi para tirá-lo de lá. 

LO - Ele foi presidente, é ... 

JD - Ele foi presidente mas eu fui interventor, eu fui interventor dele, tirei ele fora. Mas 

ele é meu amigo, hein, muito meu camarada. 

MC - Hoje é camarada. 

LO - Ele diz a mesma coisa do senhor. 

JD - Você já falou com ele? Que ele diz? 

LO - Ele fala muito bem das pessoas, ele não ... 

JD - Hoje ele deve ter mudado completamente, cabelo branco é? 

LO - É verdade. 

JD - Ele é aposentado da ... 
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LO - Ainda sobre este período que o senhor é chefe da arrecadação do IAPI, quer dizer, 

como é que era feita a questão da cobrança, parece que não havia, grande parte dos 

industriais não pagava. 

JD - Não pagava, aquilo era muito, aquilo era uma carteira, nesta carteira tinha um cupom 

e colava numa guia, metade apenas pagava isso, eu vim comigo e acabei com tudo isso, 

então você vê a vinda do Corrêa Sobrinho ia acabar com toda essa burocracia. Eu acabei 

com isso de um dia para o outro, está aí, tenho os originais do trabalho aí. A arrecadação 

era feita através do seguinte: o sujeito tinha uma carteira, a empresa tirava a carteira, tinha 

um cupom, o sujeito pegava aquilo levava aquilo, filas enormes para você pagar, você 

tem fotografias dessas filas aí para pagar lá no instituto, até a instrução nº 55, eu acabei 

com tudo isso, como interventor, aí a Revolução até [19]67 não tinha nada, a Previdência 

não tinha nada, a Previdência era um caos. 

LO - Agora a despesa do Instituto ela era principalmente com que, com aposentadoria e 

pensão, não? 

JD - Ela era prejuízo com aposentadoria e pensão e tinha muita despesa com patrimônio, 

patrimônio dava um prejuízo danado. 

LO - Prejuízo? O patrimônio? 

JD - Dava, o instituto era o terceiro patrimônio do Brasil, recibo! Muito (TI) havia muito 

cambalacho, para receber térreos de empresas falidas, jornais, influências políticas, então 

ele dava para lá o sujeito pagar a dívida. O sujeito não pagava então dava bens em 

pagamento, eu que acabei com tudo isso. Eu por exemplo, acabei, a Companhia Nacional 

de Motores comprou 200 apartamentos, o Jango deu 200 apartamentos, o JK deu para 

pagar uma dívida do IAPI, cheguei lá anulei a verba. 

LO - Agora isso era prática, quer dizer, eles recebiam com imóveis? 

JD - É, dava imóveis para pagar, ninguém pagava, estava todo mundo atrasado, não havia 

correção monetária, o sujeito ficava devendo, não pagava, a justiça estava emperrada, não 

se cobrava, aquela coisa toda, ninguém pagava, ninguém, todo mundo pagava, pagava 

20%, apenas o empregado, isto  em um artigo meu aí, isto feito em 1967, já digo isto, o 

número de segurados é mínimo, era mínimo, isto que a instituição tinha 900, um milhão. 

MC - Mas só o IAPI era 50% da massa segurada? 

JD - Não senhor. 

MC - Não? 

JD - O IAPI tinha 42% da massa trabalhadora no Brasil, 42% mas era muito maior que 

as outras todas, 42% mas mesmo assim era muito pouco, só 50% estava inscrito, o IAPC 

só 20%. 

MC - Do IAPI, quer dizer da massa trabalhadora, só 50% estava inscrita? 
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JD - Só 50% dos industriários que estavam inscritos e só 20% dos empregados do 

comércio que eram registrados.Algumas empresas marítimas, empregados das repartições 

públicas e bancários, só os empregados do Rio e de São Paulo, o resto não existia banco 

no interior, poucos bancos no interior, poucas entidades bancárias, meia dúzia qualquer, 

gatos pingados. 

MC - E, senhor José Dias como é que era a parte de política habitacional do IAPI? 

JD - O IAPI era o seguinte: O IAPI fazia conjuntos porque ele tinha terrenos, nestes 

terrenos através do senhor João Carlos Vital que era engenheiro, através do Alim Pedro 

que era engenheiro, através do Nilo Castro Faria que era engenheiro, eles fizeram, fizeram 

os conjuntos residenciais e lá tiveram a idéia luminosa que deveria vigorar até hoje de 

alugar essas casas aos segurados, alugava aos empregados, alugava depois de 25 anos ele 

tornava-se dono, instrução 96, tornavam-se donos daquela casa, faziam casas bonitas, 

com banheiro, com tudo isso, eles faziam banheiro, tinha banheira, naquela ocasião, o 

sujeito punha carvão na banheira. Então fazia aquelas casas, o empregado ia para lá 

morava com sua família e protegia aquilo, o sujeito não pagava, não pagava, pagava só o 

aluguel baixo. O sujeito ficava 25 anos, fez 25 anos o sujeito ficava dono daquela, então 

fez 27 mil apartamentos a Previdência toda. 

MC - O IAPI fez 27 mil? 

JD - O Instituto fez menos, depois chegou a fazer 27 mil. 

LO - A Previdência contando o IAPB, contando o IAPM, os outros institutos? 

JD - Em Brasília fez tudo isso, muita gente foi beneficiada com isso. 

LO - O senhor acha que isso dava prejuízo para o Instituto? 

JD - Prejuízo brutal, eu mostrei em meu, várias palestras que eu fiz, eu mostrava que 

grande parte do patrimônio do instituto, o instituto gastava naquela ocasião uma parte de 

sua receita só para manter esse patrimônio, com despesas de economia, com despesas, era 

como a Caixa Econômica que tem agora de edifícios assim tinha o IAPI e quem pagava 

o Instituto, era obrigado a pagar. 

MC - E por que houve essa política de construir habitações? 

JD - Porque a Previdência construiu a casa, dizem que quando se usava na Rússia a casa 

era coisa mais grave para o empregador, ele precisa ter saúde e habitação, se ele não 

tivesse a casa dos sonhos que é que ele podia fazer, se ele não tem onde morar, não pagava 

aluguel, que ele podia fazer, como é que ele podia trabalhar, ordenado pequeno, na Rússia 

o sujeito pagava a casa apenas 16% de seu trabalho, salário, 12%, eu fui representante do 

Brasil na Rússia aí eu verifiquei, o sujeito gastava só 12%, 16%. 

LO - O senhor foi representante em congresso? 

JD - Fui. 

LO - Em que congresso foi? 
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JD - Presidente de ISS. 

LO - Em congresso da ISS. 

JD - É, eu fui lá na Rússia, ver, fui lá, como é que fazia e verifiquei todos negócios, e aí 

que veio o Fundo de Garantia, Fundo de Garantia, eu sou um dos ajudantes, uma 

eminência parda, parte do FGTS. 

MC - Agora é ... 

JD - Eu já tinha uma indenização trabalhista que eu ajudei a fazer. 

MC - Quer dizer que o senhor está colocando que a idéia de se construir habitações dentro 

do IAPI era uma questão mais de ... 

JD - Era mais importante que a saúde. 

MC - Não havia nenhuma preocupação de ordem econômica, de valorizar os recursos que 

eram arrecadados pelo IAPI, quer dizer, de investir? 

JD - A Previdência comprava muito patrimônio, tinha os melhores prédios que existem 

pelas casas, pelas grandes capitais, até hoje são do IAPI, você vê os prédios bonitos que 

tem aí com granito cinza, tudo isso você vê em qualquer cidade do Brasil, você vê prédio 

do IAPI feito pelo instituto. 

MC - Eu quero saber o seguinte: se a política habitacional do IAPI estava mais ligada ao 

regime de capitalização ou era uma questão de preocupação com o trabalhador?  

JD - Não, era capitalização. Eles entendiam que a Previdência Social era, era 

capitalização, só muito mais tarde que veio o regime de distribuição, a tempo, durante um 

certo tempo prevaleceu na Previdência Social um regime de capitalização, os institutos 

eram capitalizados, se entendia que a garantia, a segurança dele pagar a pensão era o 

patrimônio que ele tinha, imobiliário, depois que se veio os cálculos atuários, depois que 

se passou a pensar que se podia resolver através da estatística, da atuária, eles podiam 

resolver, o sujeito pagava hoje, pagava hoje para amanhã ele poder se aposentar, cada um 

pagava um tanto para depois quando ele fosse inválido, um infortúnio. Mas antes se 

pensava que ele pagava com patrimônio que a instituição tinha. Não compreendeu, não? 

MC - Eu não entendi isso aí ... 

JD - Antigamente a Previdência Social era baseada na capitalização de cada instituto, o 

patrimônio dele, o patrimônio do instituto que era a garantia de seu segurado, era o 

patrimônio dele, não havia possibilidade de fazer isso através do regime de distribuição 

porque era uma entidade, entidade, o industrial não se comunicava com o comercial, não 

se comunicava com o pagar, não se comunicava com cada entidade, era uma atividade, 

então era um regime, era de capitalização. Depois é que se percebeu que esse regime era 

insuportável, que o imóvel não tem liquidez nenhuma, então você não podia pagar pensão, 

benefício com imóvel. Então se percebeu que o regime de aplicação do dinheiro, o regime 

de distribuição era aquele que podia manter a sociedade, era um benefício que estivesse 

dentro dos cálculos atuariais, a partir de, vamos supor 1940 e tantos até 1950, é que se 
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verificou que então se fizesse isso, por cálculos atuariais, aqueles que trabalhavam hoje 

podiam pagar os benefícios para aqueles que ficavam no seu infortúnio, se sabia isso, que 

dentro da atividade, muitos trabalhavam, muitos estavam na atividade para proteger os 

poucos inativos, então se fez o regime da distribuição e se passou então a fazer regimes 

atuariais e já foi com o Getúlio Vargas, com o João Carlos Vital, e o ISSB já era baseado 

neste regime de distribuição, se queria fazer a distribuição. 

 

Fita 3 – Lado A 

 

 

 

JD - Aliado a uma Previdência Social de capitalização então ele formou um patrimônio 

grande, não só o patrimônio de imóveis mas um patrimônio de ações, ele foi, tornou-se 

acionista da Volta Redonda, tornou-se acionista da Vale do Rio Doce, tornou-se acionista 

de várias entidades, ele participava de todas as unidades financeiras, ele dava apoio para 

fazer um patrimônio que se era a garantia de seu segurado, o industriário, depois se 

verificou que essas, que esse patrimônio era traduzido, não tinha liquidez, não se 

transformava pagar empregado, médico, pagar aposentadoria com isso, a gente paga com 

dinheiro, então se passou a fazer o regime atuarial, a se dar o benefício em razão de um 

cálculo atuarial, um seguro, tal qual se fazia um seguro individual, se fazia um seguro 

social, então se sabia uma comunidade quanto maior era maior eu tenho possibilidade de 

quantificar as necessidades, dessa população, protegê-la, qual, durante o período de vida 

hoje ela paga amanhã, ela se beneficia desse auxílio ou beneficia depois, mas então ou 

dava um período de carência tudo isso era no sentido de capitalizar uma contribuição que 

seria atuarialmente responsável pelo pagamento disto. Então com essa mudança é que 

veio a idéia de se fazer então uma universalização da Previdência, estender a várias 

classes, porque a estatística quanto mais atuária, quanto maior o seu campo de ação, maior 

segurança ele tem para Previdência, então você tem aí um livro ali, um modelo de 

Previdenciário brasileiro, você verifica que se planejava todas as despesas, até, centavo, 

através da atuária, está ali, modelo brasileiro, está ali em cima, o livro, se tem tudo isso, 

tudo ali. 

LO - O livro do Cardoso de Oliveira? 

JD - Hein? 

LO - O livro do Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira? 

JD - Não, não esse é mais tarde, o livro só foi para aquelas idéias preliminares, aí já era o 

Moacyr, nesta ocasião o Moacyr já estava fora, nesta ocasião era os Madeira, era Iório, 

era Silvio Pinto Lopes eram os grande atuários do Ministério do Trabalho, que davam 

assistência, especificamente no IAPI, eram o Madeira e o Oswaldo Iório. 

LO - Tinha muita influência os atuários do Ministério do Trabalho? 

JD - Tinha, total, porque a atuária já era unificada, era um serviço atuarial do Ministério 

do Trabalho, os atuários já eram uma carreira que eles criaram para justamente cuidar do 

seguro, primeiro individual através do instituto de resseguros porque o Vital tinha sido o 

criador do Instituto de Resseguros que era o Instituto de Seguros e daí então que se nasceu 
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então a idéia de se fazer isto através do regime então de atuário, porque você veja, durante 

os primeiros anos o instituto seguiu (TI), mas depois daquele que foi seu criador tornou-

se o presidente do Instituto de Resseguros do Brasil, o organizador do Instituto de 

Resseguros do Brasil, organizado até hoje pelo Vital, o Vital que organizou tudo aquilo, 

então esses atuários formaram então uma plêiade de técnicos que davam apoio através de 

uma contribuição e arrecadar, aquilo que arrecadava de uma massa, porque você sabe que 

todo ano ingressam novos para a Previdência Social, uns pagam, outros não pagam, outros 

deixam de pagar, o Instituto não tinha contabilização, não tinha escrita, não tinha nada, 

então o sujeito pagava ou não pagava, então daqueles que desistiam daqueles que não 

pediam nada, o exercício do direito era uma coisa difícil, o benefício não tinha revisão, o 

benefício era quase dado, o benefício você pedia revisão, cada um tinha que pedir isto 

individualmente, então segundo o benefício ficava durante muitos anos, a Previdência 

teve seu teto limitado a dois contos de réis. Ficou dois contos de réis muito tempo, então 

o instituto era uma assistência muito, em dinheiro assistência da Previdência Social muito 

pequena, uma relação, vamos supor 20, 30% de quanto ganhava, então a Previdência não 

era tão relevante para o empregado, dava uma pensão sim senhor, dava um benefício, 

dava uma aposentadoria, dava um auxilio pecuniário, mas não existia nem auxílio 

pecuniário, não existia aposentadoria, não existia, depois que foram criando 16 condições 

de benefícios, mas antigamente só existia dois ou três benefícios, não sei se você está 

compreendendo? 

LO - Estou perfeitamente. 

JD - Era um regime parecido com Funrural atualmente, era planificado, quase todos 

pagavam na mesma faixa, era muito pequena, hoje tem um sujeito que paga um salário 

mínimo e outro que paga 200 salários mínimos, faixa absurda, não existe em país nenhum 

do mundo. Naquela Previdência o maior que havia era um a cinco salários mínimos, era 

o máximo. Então eram faixas muito pequenas. Protegia só a grande massa, era o negócio 

dos PTB do Vargas. Pegava o pequeno, só depois com a unificação é que se tornou 

Previdência Social. Agora para vocês entenderem o que eu estou falando vocês têm que 

começar bem, vendo o que é a Previdência Social, Previdência Social dava um benefício 

em dinheiro muito reduzido, dificultava, era muito burocratizado, o benefício durava para 

o sujeito receber o benefício, gastava oito meses, morria, e não recebia aquilo. O que, se 

o instituto que era mais organizado era o IAPI e assim mesmo ele só foi descentralizado, 

desconcentrado através da idéia do Beltrão. O Beltrão é que trouxe as idéias dele, 

descentralização, desconcentração para o instituto. Então daí é que começou a dar mais 

amplitude, a dar poderes às agências, o Instituto tinha 40 agências. 

MC - Isso quando, isso quando? 

JD - Isso em [19]40 e tanto, [19]30 e tantos. Até a minha, até eu, mais ou menos a época 

em que eu entrei. Era tudo mais ou menos nesta base. Eu é que mudei tudo isso. Eu é que 

acabei com contabilização de pagamento de empresa, contabilização de empregados eu 

já não dava, eu já não contabilizo mais Previdência. Não sei se você sabe isso, você sabia 

disso? 

MC - Que ... 

JD - Cada segurado paga uma contribuição, não paga? Nós não fazemos mais anotação 

disso desde do dia que eu entrei no instituto. Desde  que eu entrei lá. Eu acabei com isso. 
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LO - O senhor acha que isso pode criar problemas para o segurado comprovar? 

JD - Não, não cria problemas porque eu fiz um método que ele não precisa disto, não 

precisa nada disso, eu organizei, aí que vem o “X”, meu progresso advém daí. Advém da 

idéia que eu tive. Então eu vou dizer a você, antigamente o sujeito pagava, tirava de sua 

caderneta, ele tinha uma caderneta, eu mostro uma caderneta para vocês depois, que eu 

tenho minha caderneta aí. Tirava, (TI) pregava na guia, se ele tivesse 1000 dessas coisas, 

tinha que pregar 1000 daquele negócio, mandava para o instituto, o Instituto tinha um 

Hollerith que fazia aquilo, aquilo funcionava, o empregado pagava numa guia que ia para 

lá também não funcionava, então entrei eu, depois do Beltrão, verifiquei que aquilo não 

funcionava, cheguei lá, mandei acabar com aquilo da noite para o dia, acharam que eu era 

louco, mas eu mandava, então eles acabaram com aquilo tudo, então eu fiz um processo 

que era o seguinte: O sujeito dava um atestado, atestado da empresa, a empresa me negava 

no último emprego dele por períodos, como que eu calculo o benefício da Previdência 

Social, diz para mim, como é que se calcula o benefício da Previdência Social? 

LO - O benefício, em cima dos últimos cinco anos. 

JD - Exatamente, antigamente se pegava a vida toda dele, hoje com a inflação, nós 

inventamos esse método de tomar somente os 12 últimos meses e assim mesmo corrigidos 

monetariamente, pouco interessa se ele pagou ou não pagou, não interessava nada, isso 

está comido porque o instituto passou a ter o seu orçamento anual, ser através do 

orçamento, então a atuária dava o que ele pagou num ano, vale para toda a vida. Só que 

ele teria que contribuir, tem que contribuir durante cinco anos, depois disso ele tem todos 

os benefícios, agora quanto ele vai receber é proporcional ao que ele pagou no último 

ano, compreendeu? Com essa solução nós abolimos tanto a escrituração individual de 

cada contribuinte como a escrituração de cada segurado. Então eu fiz aí este método, se 

tem, vocês têm aí o rascunho meu, do ato que fiz para poder criar isto tudo. 

LO - Doutor José Dias, o senhor identificava, com relação à questão arrecadação se havia 

aumentos de arrecadação permanente, quer dizer, o aumento ...? 

JD - Havia sempre, porque a indústria progredia muito, a indústria estava numa fase de 

ascensão, numa fase de progresso. Os novos, o sujeito, quando ingressava, o instituto 

tinha 1 milhão de segurados, ingressaram 500 mil, quase 50% de massa nova, então não 

tinha que dar benefício a esses novos. Então ele foi progredindo, foi fazendo patrimônio, 

você está compreendendo? 

LO - Claro, a esse benefício ... 

JD - Demorava para dar benefício, entrava 50% de massa nova como é que fazia, quem é 

que absorvia a mão de obra nova, a indústria não tinha, a agricultura não valia nada, 

comércio muito pouca gente. Comércio tinha pouca gente, bancário a mesma coisa, tinha 

muitos poucos bancos. 

LO - Mas esse crescimento foi sempre permanente? 

JD - Permanente, você vai ver um crescimento assim, quase, vão supor, não era 

multiplicador, era exponencial, era um negócio extraordinário, foi subindo de maneira 

que pulou de um milhão para quatro milhões, de dez milhões, 20 milhões, até 40, 50 
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milhões de segurados. Mas esses todos enquanto entrava na indústria estava tudo bem, 

porque 50 eram novos, moço não gasta, é que o moço tem saúde, difícil para receber, não 

tem médico para dar, ele só precisava de uma residênciazinha para a família dele, só isso, 

ela mora, pai mora com outro dentro de um apartamentozinho, as casas eram muito boas, 

então morava ali, ficava todo satisfeito, ficava, havia uma estabilidade na empresa, não 

havia fundo de garantia, então se ficava ali e pronto, estava resolvida a vida dele. A 

empresa dava assistência médica, o médico pagava a Santa Casa, dava bonificações, 

doações à Santa Casa, o sujeito se tratava na Santa Casa, o médico não cobrava o 

segurado, o segurado não pagava nada por aquilo, então você compreendeu? 

LO - E o início ... 

JD - Se você quiser que eu fale mais, aprofunde sobre isto, eu posso falar. 

LO - Está, então o senhor pode continuar. 

JD - A Previdência tinha campos muito limitados porque ela dava um benefício 

proporcional ao que o sujeito pagava, quando ela deixou de ser seguro, ela dava segundo 

o sujeito pagava, que ia até dois mil, dois contos de réis, então dois contos de réis 

corresponde mais ou menos hoje, vamos supor, a três salários mínimos, três salários 

mínimos, isto era o máximo, não havia ninguém que tinha salário superior a isto, então, 

a base, o Instituto não cuidava da assistência médica, porque a assistência médica não era 

tão importante para a empresa, porque a empresa havia muito paternalismo na empresa, 

as empresas faziam, davam casa, as empresas davam médico, tinham os médicos de 

família, das empresas, as Santas Casas, eles eram fundadores das Santas Casas, dava 

assistência médica e o médico não era profissionalizado, o médico não ganhava, era um 

ministério, ele formava e prestava um juramento de que trabalhar de graça para Santas 

Casas, ele ganhava voto, ganhava, cobrava de quem podia, mas de quem, do operário não 

cobrava nada, pagava, o empregador mandava lá para a Santa Casa, o sujeito acolhia lá. 

Então a Previdência Social não tinha despesa, não tinha hospital, não tinha nada, o estado 

muito menos, a saúde pública muito menos, o Ministério da Saúde não tinha verba 

nenhuma, não tinha nada, não dava conta nem de fazer as campanhas para febre amarela, 

tuberculose, nada disso, tuberculose grassava era uma violeta, eu passei por isso, o sujeito 

morria, o sujeito morria numa pensão, era vendido o cadáver, o sujeito tuberculoso, todo 

mundo morria. 

LO - O senhor teve tuberculose? 

JD - Hein? 

LO - O senhor falou que passou por isso. 

JD - Passei, porque eu fui em São Paulo, em São José dos Campos, onde o sujeito chegava 

num café, tinha uma xícara preta e uma xícara branca, xícara preta era tuberculoso, se 

convivia com a tuberculose, todo mundo, todo mundo era tuberculoso, quase todo mundo, 

eu me livrei disso. 

MC - O senhor falou São José dos Campos, isso, em que ano, o senhor se lembra? 

JD - Lembro, em [19]40. 
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MC - [19]40, está, continua. 

JD - A tuberculose em São José dos Campos, tinha várias pensões, casas em que o sujeito 

vivia lá, o instituto dava uma mensalidadezinha para o sujeito que era tuberculoso, que 

era a doença que era considerada a doença grave, que o sujeito morria daquilo, então 

pagava tanto e o sujeito vivia numa pensão, aquilo, morria lá, não tinha curado, não podia 

trabalhar, o tuberculoso não podia trabalhar, só mais tarde é que veio dizer que o 

tuberculoso devia trabalhar, no Rio de Janeiro devia trabalhar, então o sujeito não 

trabalhava. Mas a indústria absorvia toda essa mão de obra nova, o instituto era o maior 

beneficiado disto tudo, porque a indústria admitia aqueles novos, aqueles novos que iam 

engrossar pagando o instituto, a contribuição que não era para nada, não fazia nada, a 

União também não pagava, quem pagava era só o empregador, a União não pagava nada. 

LO - Tinha muito gastos com os ambulatórios do IAPI, por quê? 

JD - Não, não tinha, o instituto não tinha ambulatório. 

LO - A partir dos anos [19]50, tem os primeiros ambulatórios. 

JD - Isso fui eu que criou, foi criado em 1952 com o Beltrão. Ele que criou os 

ambulatórios, poucos, eram um em São Paulo, outro no Rio, e tal, eu que criei através do 

convênio, conveniados, isso aí é invenção minha aqui. 

MC - E... 

JD - Fevereiro de 1956. 

MC - Eu queria voltar um pouco. Eu queria saber do senhor, por que o senhor achava que 

era uma idéia genial essa do aluguel, do segurado pagar aluguel e não ter imediatamente 

? 

JD - Porque é o seguinte: a prestação do sujeito não dá para ele poder morar e conservar, 

e a parte mais difícil da habitação é o sujeito pagar a prestação para amortização do preço 

e pagar a conservação do imóvel que se deteriora de uma hora para a outra. Então ele 

pagando o aluguel e o instituto tendo a conservação, tinha aquelas empresas para 

conservar, ele então conservava as casas, as casas eram boas e eram conservadas, então o 

sujeito não tinha que pagar nada, pagava aquele aluguel apenas e depois, se ele mudasse 

ele perdia todas as vantagens dele, então ele ficava ali, havia a estabilidade na empresa, e 

havia o aluguel, então o sujeito ficava ali, estava ali certinho, por exemplo, você vê, o 

Boulevard, ali era Confiança Industrial, a Confiança Industrial tinha 70 casas e aquelas 

70 famílias estavam lá, eram 70 sujeitos que trabalhavam na Confiança do Menezes, 

desde o tempo em que ele criou a fábrica de tecidos, Confiança Industrial. 

MC - O senhor acha que as vilas operárias, a Vila Operário que foi construída ali cercando 

a fábrica Confiança, isto é, do início do século se não me engano ... O senhor acha que 

essa vila operária ou outras que tinham no Rio de Janeiro, em Bangu ou na Gávea, isto 

realmente inspirou a política habitacional do IAPI? 

JD - Veio a inspirar a política habitacional. 
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MC - O senhor acha que foi ... 

JD - Da Sandra Cavalcanti, da quem criou a política habitacional porque sou eu, também 

participei do negócio do BNH. 

MC - O senhor acha que ... 

JD - Agora tem o seguinte, deixa eu explicar para você. Veja a idéia, genial desses 

homens, esses homens que eram ricos, que tiravam, não pagavam produtividade ao 

empregado, mas eles davam ao empregado habitação, que morava perto, que não tinha 

condição, não tinha transporte, não tinha nada, que podia ser pontual, que podia, morava 

à beira da estrada, ele pagava casa, fazia uma casa, custava barato, ele fazia a casa para o 

sujeito, custava barato, então ele punha, se você for por exemplo ao interior, se você for 

por exemplo na Votorantim, como eu estive lá na Votorantim, então você verifica o 

seguinte, que ao lado da fábrica tem uma vila que põe todos os empregados moços que 

tem lá, todos os empregados que tem, estavam lá, parado ali, então não tinha ninguém 

que andava na estrada durante 40 minutos para poder chegar, chegar na fábrica, o sujeito 

saía, tomava café em casa e vinha batido do sinal. Se você fosse no Pereirão, Pereira da 

Silva, que, a Companhia Nacional de Estamparia, no mesmo local, lá em Votorantim, 

mas ao lado, lá em Sorocaba, você vai ver, tinha lá uma casa imensa, casa, lotes de casas, 

então o instituto começou a fazer isto perto das fábricas. A Bangu fez em Bangu porque 

já tinha a Bangu Industrial que era do Guilherme da Silveira, não é isso? Tinha muito 

terreno, então ele fez ali uma vila, então o sujeito ficava ali, trabalhava por ali, ficava ali, 

não tinha que andar, porque que é que hoje tem favela, hoje porque o sujeito que trabalha 

na construção civil não pode chegar às 7 horas da manhã morando em Nova Iguaçu, ele 

tem que morar no, descer o morro na favela, então, ele prefere morar debaixo da ponte a 

andar, a morar em Paciência, o trem atrasa, depende da condução, condução depende do 

governo, o governo cobra. 

LO - Só uma coisa que confundiu um pouco. O IAPI não teve participação nenhuma na 

fábrica Bangu, na construção das residências da Vila Operária da fábrica Bangu? 

JD - Teve, mas teve, teve no ... 

MC - Teve no conjunto do IAPI. 

JD - Os conjuntos todos do IAPI são todos ao lado da companhia. 

LO - Isso é ... 

JD - Foi tudo feito pela Sisal, Cia. Santo Afonso, você sabe que é Sisal? 

LO - Sei perfeitamente, Cia construtora. 

JD - Não, não, hoje é construtora do Meridien, cadeia Meridien Hotel, do mundo todo, 

Sisal está em todo mundo, ela que fez aquele prédio ali, fez aqueles prédios todos lá, eram 

companhias que eram amigos, do, sabe de onde que o Alim Pedro era? 

LO - Não. 
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JD - Funcionário da Bangu. 

LO - O Alim Pedro era funcionário da Bangu? 

JD - Morava lá, foi chefe político lá em Bangu, engenheiro da Bangu, da prefeitura, mas 

trabalhava lá em Bangu. 

LO - E se aproximou dos institutos de Previdência através das construções. 

JD - Através das casas, ele que fez aqueles conjuntos todos que tem ali, conjunto do 

Cabuçu, conjunto daquelas ... todos aqueles conjuntos que tem por ali, porque ele era 

engenheiro, ele e o Castro Faria, então eles fizeram isso tudo. E foram fazendo isso tudo, 

então fizeram 27 mil habitações, é um número considerável para aquela época. Onde o 

sujeito morava ali perto. Então a indústria não tinha problema nenhum, não tinha 

problema salarial, havia o problema salarial, mas era somente o problema salarial, só o 

problema salarial, agora você tem todos os problemas, você não pode mais cuidar só dos 

problemas salariais para o empregado, daí essa, todos estes conflitos que tem aí, essas 

mudanças que eles querem fazer em São Bernardo do Campo, você não está vendo São 

Bernardo do Campo. Que é São Bernardo do Campo, uma vila, lá tiveram várias vilas, 

São Bernardo do Campo, ABC, tudo aquilo é vila, aquilo tudo, aquilo foi o IAPI que fez 

aquilo tudo lá em São Paulo. 

LO - E havia alguma interferência dos empregadores no processo de seleção das vilas e 

onde seriam localizadas? 

JD - Todos, ele procurava fazer aquilo que interessasse para localizar o empregado, é 

claro, então, poder econômico nunca teve influência, tinha influência, os presidentes 

faziam aquilo para poder maior núcleo, onde havia uma fábrica, havia um núcleo 

operário, o sujeito andava de bicicleta, em 1967 eu quis fazer uma doação de bicicleta 

para todo mundo, todo mundo andava de bicicleta, porque eram cidades que tinham 

distâncias pequenas. 

LO - Chegou a implementar esta doação de bicicleta? 

JD - Não chegou. Aquele programa do, chegou, chegou. Nós queríamos comprar bicicleta 

para todo mundo, todo mundo comprou, todos, se você for em todas fábricas do interior 

você vê lá bicicletário, mostrando aquelas bicicletas que saem toda hora, foi dessa época, 

transporte. 

LO - Mas, ainda referente aos anos [19]50, com referência ao SAPS, o que o SAPS 

contribuiu? 

JD - O SAPS eram ... 

LO - O que ele representava? 

JD - Era uma excrescência, uma excrescência, era uma solução partidária do PTB para 

dar alimentação ao trabalhador, inventou-se de criar um grande restaurante, em locais 

dessa densidade de empregados para vender refeição por preço baixo, mas o SAPS viveu 

todo tempo um período de inquérito porque todo sujeito que ia para lá, era um pelego 
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desses desgraçados, destes que viviam, se enriqueciam, o sujeito brigava lá, fazia aquilo, 

então nenhum presidente demorava, era o, FUNAI de hoje, FUNAI, INCRA de hoje, 

então era o, alimentação, então a Previdência dava alimentação, e o instituto tinha grande 

participação do SAPS, grande participação, a vila operária, você sabe que a Santa Lúcia 

lá, Volta Redonda, você conhece a Santa Lúcia, Santa Luzia? 

LO - Não, não conheço. 

JD - Só de casas feitas pelo IAPI, fui eu que acabei com aquilo lá, que acabei com aquilo. 

LO - Acabou com? 

JD - Construí casas pros operários. 

LO - Está, terminou as casas, construiu as casas ... 

JD - Terminei tudo, eu falei não senhor, não tem nada de dar dinheiro do instituto, 

dinheiro de todos previdenciários para fazer, para Volta Redonda, que negócio é esse. 

LO - Para construção de Volta Redonda? 

JD - É porque lá mandava o Waldemar Luiz Alves, esses pelegos, pelegos todos que eram 

de Volta Redonda, lá tinha muito, muito voto, João Goulart de lá, não é, então eles fizeram 

aquilo tudo lá. O Cantanhede foi presidente lá. Nesta vila tem várias coisas que eu fiz. 

MC - Eu não entendi bem, o senhor mandou acabar com o construção de casas em Volta 

Redonda? 

JD - O instituto se meter com construção de casas lá em Volta Redonda. 

MC - Sim, por causa da ... 

JD - (TI) Volta Redonda, Volta Redonda é que tem que cuidar disso, tem que indenizar o 

instituto, vender suas ações, o instituto não tem nada com siderúrgica, não tem nada que 

participar de coisa, porque isso era regime de capitalização. O regime de capitalização 

ficou, permaneceu um resíduo, um ranço até hoje, como essas, do instituto participar deste 

empreendimento era capitalização, quando havia um empreendimento de interesse 

nacional os cinco institutos davam dinheiro para isso, participava disto, dizia quais eram 

os institutos, quem dava o dinheiro. Hoje fala-se em estatais para dar dinheiro, o sujeito 

chama a Petrobrás para dar dinheiro, antigamente era o IAPI. Pode ser a Petrobrás do 

tempo do Beltrão, do tempo do João Carlos Vital, Petrobrás do tempo do Hélio Beltrão, 

também é assim. Mas o caso é o seguinte, deixa eu explicar para você. A contribuição, o 

governo não tinha acesso à contribuição, ele não dava nada, mas ele não tinha acesso ao 

dinheiro, então as instituições de Previdência manobravam o dinheiro. Então tinha o 

dinheiro na mão, então quando eles queriam o dinheiro eles furtavam o dinheiro da 

Previdência Social. Por exemplo, eu tive brigas com o Bulhões, Bulhões conhece o 

Bulhões? 

LO - Sim, já ouvi falar. 
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JD - Já ouviu falar. Ele era o Ministro da Fazenda, eu tinha o dinheiro, ele queria pegar, 

pegar o meu dinheiro, eu não deixei, briguei com ele mas não deixei, quis que quis pegar 

o dinheiro para fazer, você ouviu falar numa vez, numa época que o governo se meteu a 

fazer uma pracinha, não sei o que, você ouviu falar nisso? 

LO - Pracinha? 

JD - É pracinha, as empresas estavam todas falidas, a Previ, para fazer um, que o instituto 

financiasse, eu não deixei, eu estava com o dinheiro lá, aí o Bulhões reclamou que eu 

estava com o dinheiro em todos os bancos, por eu já tinha ... 

LO - Isso enquanto o Octavio Gouvêa Bulhões era Ministro da Fazenda? 

JD - Era, era Ministro da Fazenda. Eu era o presidente do instituto e mandava, tinha o 

maior patrimônio em dinheiro, era o capitalista daquela época. 

LO - Vamos voltar um pouquinho no tempo, eu tenho ainda uma outra questão. É com 

referência ao sistema de atendimento médico domiciliar de urgência, o conhecido 

SAMDU, o senhor ... 

JD - É outra excrescência. 

LO - É outra excrescência. 

JD - É outra excrescência, é outra comunidade, feita apenas para dar guarida a prefeitos, 

motivação, porque o que motivava mais o candidato a prefeito, ele ter uma ambulância e 

ele dar assistência de emergência, então se ele tinha um SAMDU, era um posto que atende 

o sujeito, depois deixa ele às moscas. O atendimento é barato, emergência é remoção, 

atender, dar o primeiro atendimento, aquele atendimento se imagina só naquela época o 

que era, então tinha lá meia dúzia de médicos que faziam aquilo, depois mandava para 

uma Santa Casa, para um hospital da comunidade e o sujeito morria lá, ou qualquer coisa 

atendia lá, é o SAMDU. 

LO - O senhor acha que para os industriários ele não contribuiu em termos de melhoria? 

JD - É, contribuiu, ele contribuiu naquela ocasião, ele foi a solução inventada para fazer 

a comunidade, prestasse assistência de emergência, você sabe o nome dele (TI) era uma 

comunidade, foi com a idéia daquilo que eu fiz a comunidade. 

LO - De serviço ... 

JD - Comunidade de serviços da unificação da Previdência Social. Então o SAMDU foi 

criado, o SAPS foi criado, como comunidades que prestavam serviços a todos segurados 

sem saber que segurado, de que instituto ele fazia, porque o instituto tinha dinheiro, os 

outros não tinham, e havia interesses políticos, então o instituto contribuía com uma boa 

parte mas que recebia seu quinhão, não é? Os líderes, que tinha líderes do instituto eram 

muito bem representados, por isso é que nós dávamos prestígio a eles através do SAMDU, 

através do SAPS. 
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LO - O senhor falou que através do SAMDU, o senhor chegou a um modelo de 

comunidade de serviços. 

JD - De comunidade de serviços ... 

LO - Como é que foi mais ou menos esse negócio, o senhor pode nos dizer? 

JD - Quando o governo Castelo Branco me chamou para fazer a unificação da Previdência 

Social, antes da lei de [19]67 de criação do INAMPS, eu fiz então uma comunidade, eu 

fui em cada estado e fiz uma comunidade de serviços. 

LO - Está ... 

JD - Você vai ver, na ... 

LO - Está, vamos chegar lá, vamos chegar lá, depois, Marcos ... 

MC - Eu queria saber do senhor porque o IAPI tinha dinheiro e os outros institutos não 

tinham dinheiro? 

JD - Porque ele arrecadava muito e tinha organização. 

MC - E os outros. 

JD - Porque ganhava, gastava mais, mas tinha organização porque os outros viviam de 

cambalacho, olha quem era presidente do IAPTEC, era meu irmão, motorneiro, era 

motorista, que não tinha organização nenhuma, então ele captava empregado do IAPI 

para trabalhar lá, comerciários, era um comerciário que ia trabalhar lá, um comerciário 

lotado que ia trabalhar lá, protegia alguns e ficava com o dinheiro. Nós tínhamos 

amplitude de todo o Brasil. A indústria crescia, a indústria cresceu muito, se tem que 

acompanhar o crescimento do IAPI com o crescimento da indústria, a produtividade toda, 

aquela pujança da indústria e deve apenas à técnica. Isso que estão fazendo agora com a 

agricultura, vocês perceberam a campanha que se faz hoje com a agricultura? Diversifique 

tecnologia, administre, administre, vocês já perceberam isto? Não se dá mais a reforma 

agrária, não se dá o terreno só ao sujeito. Dá o terreno ao sujeito é bobagem, ele morre de 

fome. Te que dar o terreno, mas tem que dar, mas tem que dar trator, tem que dar terra, 

tem que devolver à terra àquilo que ela dá. 

MC - Sim, o senhor acha que o Instituto dos Bancários também vivia de cambalacho? 

JD - Claro, claro, todinho, eram todos, todos os bancos que não davam nada, atendiam só 

as capitais, faziam selecionamento, só de algumas coisas, viviam disso, não tinham nada, 

isto eu digo, meu depoimento, você tem meu depoimento através de artigos. 

MC - É ... 

JD - A Previdência era uma política, era politicada de partido, PTB. 

MC - Mas o senhor fala, o senhor é interessante ... 
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JD - Era o PTB, de classe operária dominante, era o operário não organizado, o operário 

não politizado na direção da empresa qualquer. Você põe um sujeito branco, com 

conhecimentos apenas naturais que ele tem na direção das empresas você tinha, só esses 

se destacavam, o San Thiago Dantas, Lucio Bittencourt, só esses sujeitos assim que eram, 

aquele do Rio Grande do Sul, mas eram poucos os políticos do PTB, sempre que eram do 

PTB, era apenas o sujeito que tinha vinculação com o emprego, era empregado, ele não 

tinha formação nenhuma, não conhecia coletividade, não sabia de nada, estava criando o 

corporativismo através da Itália, você tem que ver o que até hoje, que se combate hoje, e 

que é esse, o que se tem até hoje aqui, nós somos organizados através das corporações, 

sindicato uno, sindicato da categoria, isto é um negócio de ditadura. O sujeito só cuida 

daquela coisa, daquele interesse dele, então não havia a sociedade, não havia 

comunicabilidade, não havia, você não tinha favela, você não tinha sujeito morando duas 

horas fora do seu emprego, levantando quatro horas da manhã para trabalhar às sete horas 

da manhã, não havia nada disso, hoje você vê o sujeito trabalhando em casa, não havia, 

não tinha salário mínimo, não tinha nada, então você tinha o sujeito que trabalhava ali, 

havia o regime do sujeito que trabalhava ali, do sujeito que tinha emprego, do sujeito que 

não tinha. Então houve uma mudança grande, então vocês vão ter, para vocês verem essa 

época, vocês tem que verificar com que o Brasil tinha naquela ocasião, então é um 

negócio muito primário e o maior beneficiado daquilo tudo era o IAPI, por quê? Porque 

o IAPI estava, e os bancos estavam em evolução, o banco, era tudo banco antiquado, tinha 

apenas umas poucas entidades bancárias antiquadas, sem organização nenhuma, que tinha 

uma vez eu cheguei perto e um banqueiro disse para ele que eu tinha uma mesa e um 

relógio, para ele tirar a mesa e o relógio ele tinha que pintar a parede toda, porque se 

tirasse o relógio de lá aparecia o relógio lá, o relógio protegia a parede, a parede estava 

toda suja, estava aí, só depois é que melhorou, foi o IAPI quem pôs uma agência bonita, 

porque as agências do instituto eram todas, você vai ver as fotografias aí, as agências 

todas cheia de dedo, suja de dedos, prédios pé-rapados, eu que fiz prédios grandes bonitos, 

de azulejo, com tudo isso, com flor dentro da agência. 

 

Fita 3 - Lado B 

 

MC - Em vários momentos se falou sobre a questão da unificação, eu queria saber do 

senhor, a que o senhor atribui essa proposta de unificação? 

JD - O que aconteceu foi o seguinte: Eu havia sido o interventor e presidente do IAPI e 

no exercício dessa intervenção e dessa presidência eu fiz já no próprio instituto, IAPI, eu 

fiz várias reformas na Previdência Social que estava até então sendo, sendo executada, 

fiz várias reformas, fiz um programa muito grande lá para modernização da estrutura do 

IAPI, nesta oportunidade, o Ministro do Trabalho e da Previdência Social era o Ministro 

Arnaldo Lopes Sussekind, depois o presidente Castelo Branco achou que deveria nomear 

o Arnaldo Sussekind, Ministro Arnaldo Sussekind para Ministro do Tribunal, Superior 

Tribunal do Trabalho, então ele deixou a presidência do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social e se tornou Ministro com a coisa mais ou menos sabida de que ele iria 

ser Ministro do Trabalho e Previdência Social apenas para esperar a eleição de que ele 

era candidato para governador do estado do Rio Grande do Sul, o doutor Perachi Barcellos 

que faleceu recentemente, então ele tornou-se Ministro do Trabalho, mas não modificou 
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a intervenção da presidência, a presidência do instituto, eu continuei exercendo a 

presidência embora eu não o conhecesse, o Perachi Barcellos com outras pessoas, mas 

muito diferentes, uma administração muito diferente daquela administração que havia 

sido feita pelo Sussekind, já então outros seriam, outras influências faziam, já interferiam 

na presidência do instituto, especialmente pelo seguinte: porque até aquele momento a 

Previdência Social e pelo menos o IAPI tinham muita pouca interferência com o 

Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho nada participava da administração, 

havia como que uma administração autônoma que ele se desligava. Mas o Ministro 

Perachi Barcellos colocou como seu secretário, como seu importante, seu elemento de 

projeção o Ministro Pimentel, quer dizer, o doutor Marcelo Pimentel que era consultor 

jurídico do Ministério. E trouxe para seu ajudante, seu secretário, seu secretário geral, seu 

chefe de gabinete, o doutor Armando de Oliveira Assis, e eu continuei com o exercício 

da presidência, mas esses aí até mais aí fiquei um pouco prejudicado, porque eu não tinha 

muito acesso a ele, ele era para mim como que um estranho e no entanto ele me prestava, 

dava muita atenção e me tratava muito bem e disse que eu continuasse na presidência, 

mas eu verifiquei que ali eu não tinha um campo muito pouco propício para prosseguir. 

Por quê? Porque no início eu estava fazendo uma administração com muita interferência 

do Marcelo Pimentel e que daria, dava como conseqüência que ele queria mais ou menos 

que o Ministério do Trabalho fosse uma espécie de diretor, supervisor da Previdência 

Social, situação essa que eu não admitia, eu não poderia admitir, eu não poderia admitir 

que o Ministério do Trabalho interviesse na administração da Previdência Social, porque 

o Ministério do Trabalho não tinha nada, não sabia nada e muito menos o Ministro 

Marcelo Pimentel que era uma pessoa, que era o consultor jurídico do Ministério que já 

prosseguia, conseguia, várias vezes durante a gestão Nascimento e Silva nós quase 

tiramos ele de lá, só não tiramos porque ele era efetivado, nós achávamos que o modo de 

agir, de atuar do Ministro Marcelo Pimentel não era um modo que interessasse à 

Previdência Social. Então, já estava um pouco ressabiado com isso. Passados uns dois ou 

três meses eu vi que a política estava interferindo na administração da Previdência Social. 

O senhor Perachi Barcellos estava fazendo uma administração mais ou menos política, 

coisa que até então não tinha, isso não tinha,  interferência dentro da Previdência Social. 

Ele por exemplo, fez muita pressão para que fizesse, nomeasse como delegado do instituto 

em Recife um elemento que não tinha capacidade para isso, era tido e havido como 

elemento que não era desejável para a Previdência Social de Pernambuco, principalmente 

em Pernambuco, onde havia, se sentia que havia muita irregularidade na Previdência 

Social e muita situação a ser feita e ele então me indicou para que eu fizesse a nomeação 

do delegado lá que era o doutor, um deputado, ex-deputado Edgar, Edgar Faria, eu disse 

que não podia fazer e que não dava atenção. Um belo dia ele me procurou lá no gabinete 

e eu disse que não nomeava. 

LO - O Ministro procurou o senhor? 

JD - O Ministro, mandou para lá, ele conversar comigo, eu disse que não nomeava e pus 

ele para fora do gabinete, disse que ele não mandava nada, que ele não podia fazer nada. 

Eu então não estava nesta casa onde vocês estão me ouvindo hoje, eu estava morando de 

passagem lá na Rua Sá Ferreira, em um apartamento do meu irmão, enquanto estava 

fazendo uma reforma aqui na minha casa e à tarde, à noite, o Armando de Oliveira Assis 

me telefonou dizendo que o Perachi Barcellos queria saber com quem ele deveria ficar. 

Se ele deveria ficar com o Edgar Bezerra, Edgar Bezerra ou comigo. Então eu disse: 

“Olha, eu acho que o Ministro que vai ficar, de que deve ficar com o deputado Edgar 

Bezerra mas ele não manda nada aqui dentro da Previdência, então eu vou sair.” Na 
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manhã seguinte eu fui lá e o Ministro quis fazer, quis dizer que eu continuasse, mas eu 

não admiti mais e saí da Previdência, saí da direção do IAPI muito assim triste com isso, 

porque isso era para desfazer aquilo que eu estava fazendo lá, que era o importante e ainda 

mais o Ministro arranjou, convidou presidente do instituto um senhor, era um colega meu, 

que era meu amigo, mas que eu achava que ele não tinha possibilidade de fazer 

administração, era indiferente, e ainda havia uma questão muito séria comigo que era a 

questão dos apartamentos em Brasília, eu não admitia que os apartamentos em Brasília 

fossem vendidos a deputados, a senadores e queria que os apartamentos em Brasília 

fossem vendidos a apenas aqueles que eram ocupantes, ocupantes e pagamento da 

correção monetária, isso o Armando de Oliveira Assis não queria, não entendia assim e 

aquele que vinha me substituir na presidência que era o Jorge Medeiros da Silva. Eu até 

que agradeço para pensar um pouquinho, porque isso é tão antigo, nunca falei sobre isso 

então estou voltando a falar agora eu tenho que me lembrar, é o Jorge Medeiros da Silva 

que é meu amigo, tornou-se mais amigo ainda depois dele exercer a presidência, então 

assumiu a presidência e disse o seguinte: “Ia fazer uma administração mais tranqüila”, ele 

queria que primeiro pousasse a poeira que eu havia deixado dentro do IAPI, porque eu 

havia feito uma verdadeira revolução dentro do IAPI, eu já havia transformado o IAPI, 

eu já havia acabado com a arrecadação por via de um cuponzinho, e já havia acabado a 

arrecadação, concessão de um benefício através de novos processos, que eu havia todos 

estes serviços que eu havia implantado com o plano de ação para a Previdência Social e 

vocês deviam ver essa instrução, se não me engano 83, naquela ocasião eu fazia uma 

reforma geral da Previdência Social. 

LO - Sim, são as conhecidas normas PAPS. 

JD - Não, veio antes dessas normas PAPS, essa daí, essa daí talvez tenha determinado a 

criação, vocês vão ver agora. Mas ela era uma reforma do IAPI porque eu tinha 

encontrado a administração do Beltrão muito fraca, então eu queria dar uma dinamização 

da Previdência, porque a Previdência estava muito ruim, nossa... A Previdência estava 

toda intrometida em problemas eleitorais, problemas de política partidária, partidária do 

PT* com o peleguismo. Então eu fiz este plano para tirar isto e até consegui, até fazer 

alguns atos pelos quais não se podia prever, prover cargos da Previdência Social com 

elementos estranhos que não fossem da Previdência Social. Estava a política criando um 

problema sério na Previdência Social já muito prejudicada por uma política, pelas 

políticas anteriores. Bem, então por causa disso eu deixei a Previdência e fiquei muito 

magoado com isto e voltei à minha atividade privada. Eu disse a vocês que eu tinha um 

escritório de advocacia na rua São José, 90, 14º e por acaso foi para lá, por essas coisas 

do destino a Procuradoria Geral do Instituto onde era Procurador no 15º andar da Rua São 

José, 90, alugou, eu tive no 14º andar, a procuradoria foi para lá alugando o 15º. Eu então 

voltei para minha atividade particular e voltei a trabalhar como advogado, já nessa ocasião 

eu não trabalhava com Octacílio Brasil, eu tinha um escritório só meu, fui trabalhar no 

escritório de advocacia e não queria saber mais da Previdência Social. Como eu não tinha 

nunca tido antes uma chefia dentro da Previdência Social eu fiz a mim um propósito de 

não voltar mais a ter nenhuma função de direção na Previdência Social, porque aquilo era 

altamente prejudicial a mim que tinha uma advocacia florescente e via que na 

administração eu nada podia fazer porque estava muito cheias de políticas, então eu deixei 

a Previdência, mesmo com o Perachi Barcellos, houve até um incidente com o Perachi 

Barcellos porque naquele dia os jornais estavam dando, no dia em que eu saí, estavam 

                                                           
* Do PTB. 
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dando que o Perachi Barcellos queria ocupar um apartamento aqui no Rio e que eu tinha 

saído por causa disto, ele mandou saber se eu dizia e confirmava isso à imprensa, eu disse 

que não, absolutamente, eu não havia saído por isso, eu havia saído, por causa não queria 

continuar mais porque não admitira a interferência da política, mas que não era nada do 

apartamento que a senhora dele pretendia ocupar que era o apartamento do IAPI. Bem, 

então eu fiquei fora e tomei o propósito de não mais voltar a cuidar de cargo de direção 

da Previdência Social, ia ser simplesmente procurador, exercer minha carreira que estava 

nela, que eu havia deixado para ser presidente do Instituto, durante um ano e poucos dias. 

Nesse propósito o Perachi Barcellos foi eleito governador neste interregno o Perachi 

Barcellos foi eleito governador do Rio Grande do Sul e o Presidente da República 

imediatamente nomeou um outro, nomeou outro e este outro era Luiz Gonzaga do 

Nascimento e Silva que era presidente do BNH, tirou o do doutor Luiz Gonzaga do 

Nascimento Silva da, da presidência do BNH e colocou como Ministro do Trabalho e 

Previdência Social e eu então fiquei no meu lugar e disse: “Não tenho nada a ver com isto 

porque eu tinha relações, muito poucas relações com o Ministro Luiz Gonzaga do 

Nascimento Silva, eu o conhecia apenas porque eu tinha sido advogado chefe do Banco 

Nacional e ele tinha lá um negócio pendente por causa dos parentes dele, só por isso. Eu 

sabia, conhecia que ele tinha sido advogado do BNDE e ele era do BNH, ele entrou para 

presidente. Passados uns três ou quatro dias da posse do doutor Luiz Gonzaga do 

Nascimento Silva, uma bela manhã eu estava no escritório e me procurou um rapaz 

dizendo que eu ia ser convidado para ser presidente do Instituto. 

LO - Novamente? 

JD - É, novamente, que ele tinha sabido por parte de um chefe de gabinete do Ministro 

Luiz Gonzaga do Nascimento Silva que eu ia ser convidado, disse isso, na hora da 

refeição, isso era o Botelho, o Botelho é que me disse isso. Eu disse “Não, Botelho, eu 

não aceito isso de jeito nenhum. Não aceito, não volto mais a trabalhar na direção da 

Previdência Social”, então fomos almoçar, voltamos, quando voltei não deu outra, estava 

telefonando este Eduardo Bretas Noronha, estava me telefonando com o convite do 

Ministro Luiz Gonzaga do Nascimento Silva para ser outra vez da Previdência Social, eu 

disse que não aceitava, não aceitaria. Fui lá, o Ministro fez, falou comigo: “Não, olha, eu 

acho que você devia aceitar porque eu tenho uma informação do Presidente da República, 

o Castelo Branco, que gostou muito da sua administração no IAPI e gostaria de ver você 

aproveitado ainda porque tinha outras intenções para a Previdência Social.” Eu falei: 

“Bem, eu vou pensar.” Fui para casa e disse o seguinte: “Olha, eu só volto a presidente 

da Previdência Social da seguinte forma: se o presidente, se o Ministro do Trabalho me 

der ampla e total autonomia para gerir a Previdência Social e para fazer a unificação da 

Previdência porque não é mais possível a Previdência continuar nesta base. Então se ele 

aceitar minhas condições, isso é, se ele me der ampla autonomia para fazer isto eu posso 

fazer o que eu quiser? O que eu achar que está certo para isso? Eu aceito.” Disse então e 

fui no dia seguinte ao Ministro Nascimento e disse: “Olha, eu não posso aceitar a menos 

que o senhor possa me dar, ache, considere razoável me dar autonomia, para a gestão do 

IAPI.” Ele então disse a mim: “Não, eu não só dou a você a gestão, peço ao Presidente 

da República para dar mais poderes a você.” Eu falei: “Perfeitamente, não tem 

importância nenhuma, então está bem.” Então eu fui para casa e escrevi então o plano 

PAPS – Plano de Pronta Ação – fiz uma portaria do dia 25 de agosto de 1965, uma portaria 

para ele, para o Ministro assinar e um decreto para o Presidente da República me 

conferindo direta e pessoalmente o poder de gerir toda a Previdência Social do Brasil, 

através de comunidades e fiz um programa para cada uma das atividades da Previdência 
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Social, um plano completo, Plano de Pronta Ação. Inclusive alterando a assistência 

médica, portanto, escolha, livre escolha, da Previdência, da assistência médica, enfim 

dando tudo aquilo que eu achava que deveria ser para a Previdência Social. 

LO - Aumentando os ambulatórios também, não? 

JD - Aumentando, não, todo, fazendo uma total revolução dentro da Previdência Social; 

preparei situação e levei aquilo ao Ministro Gonzaga, o Ministro Gonzaga me disse: 

“Olha, se está querendo aqui muito mais do que você me tinha dito, hein?” Mostrou isso 

a uma pessoa amiga dele, o Geraldo Faria Baptista, disse: “Olha, se quiser fazer esta coisa 

é assim mesmo.” O Geraldo Faria Baptista era então o amigo dele, se ele quiser fazer isso 

aqui tem tudo, então ele foi lá e aceitou aquela portaria e ele me voltou com as retificações 

todas de redação e aceitou inclusive o decreto para o Presidente da República me fazer o 

decreto, eu tenho essa portaria aí, esse, até assinado pelo próprio Castelo Branco e pelo 

Ministro Gonzaga, então essa portaria, essa minuta do decreto foram assinados pelo 

Presidente da República e pelo Ministro Gonzaga Nascimento e Silva. Então eu voltei 

com toda essa coisa, essa autoridade dada pelo Presidente da República e voltei. Nessa 

ocasião ele me levou ao Presidente da República, o Presidente da República me disse: 

“Olha, rapaz eu quero que você faça, você não pode contar nada a ninguém, porque senão 

nós não fazemos nada, porque já por diversas vezes tentaram fazer a unificação na 

Previdência Social e ninguém conseguiu, então você tem de fazer isso na surdina, sem 

dizer nada, você não diz nada a ninguém, você fala que tem meu apoio, mas não precisa 

dizer nada, você vai fazendo, eu vou aprovando aqui.” Isso Presidente da República me 

disse em uma entrevista que tive com ele aqui no Rio, me parece que um Palácio que 

ficava no Parque Guinle, um negócio assim, e lá o Presidente Castelo disse: “Você tem 

todo meu apoio, pode fazer tudo que você quiser.” Eu não tive dúvida, voltando para casa 

preparei o plano, faltavam sete meses para acabar o mandato dele, “Dá tempo de fazer?”, 

eu falei “Dá, sim senhor, até dezembro eu faço o programa de unificação e a partir do dia 

primeiro o senhor terá um novo Instituto de Previdência englobando todos os outros com 

a lei própria, faz o decreto-lei e tudo engloba ela tudo.” 

MC - Senhor José Dias, o senhor neste período já era da presidência do IAPI? 

JD - Já tinha deixado a presidência do IAPI. 

MC - O senhor já era do Departamento Nacional de Previdência Social? 

JD - Não senhor, foi nessa ocasião que eu fui nomeado para ser, para poder fazer a 

unificação eu tive que ser nomeado do Departamento Nacional da Previdência Social que 

era o departamento que tinha o controle, pela lei, tinha o controle dos demais institutos. 

Então eu vim para casa com aquela autorização e não tive dúvida, pus em marcha. A 

primeira providência que tomei foi convocar todos os presidentes das instituições, para 

fazer uma viagem comigo, aluguei um avião chamado Esperança que era do Lacerda 

Magno, um negócio assim, e fiz então uma viagem com todos os presidentes das 

instituições, menos o presidente do IAPI, que era então o Francisco Torres de Oliveira, o 

presidente do IAPC que era Emilio Ibrahim, este foi candidato a governador do estado, e 

outros do ministério, do instituto dos Marítimos, que era o rapaz que era procurador do 

instituto e fui com todos os procuradores, todos, com todos presidentes e mais deixando 

aqui apenas um, somente um, fui com todos eles fazer uma jornada pelo Brasil afora. 

Então com base naquele programa que eu já tinha, eu fui em primeiro lugar a Manaus, e 
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lá em Manaus eu criei desde logo uma comunidade, entreguei a comunidade por eleição, 

entre os presidentes, entre os delegados dos diversos institutos ao IAPC. E ele passou 

então a gerir a comunidade, que era a comunidade da Previdência Social em Manaus. Aí 

então eu fui para São Luiz, todos os estados até o sul, criando comunidades, em todos os 

21 estados. O Ministro não está sabendo de nada, o Ministro Nascimento Silva não está 

sabendo de nada. 

MC - O senhor poderia me explicar melhor o que seria esta comunidade? 

JD - Comunidade era o seguinte, era deixar que todas, como eu tinha, eu tinha aquele 

poder dado por decreto dizendo que eu podia pessoal e diretamente fazer tudo que eu 

queria fazer, o Presidente da República, eu não dei mais atenção a ninguém, fui para lá e 

criei uma comunidade, quer dizer, entreguei, sem unificar, sem unificação, entreguei ao 

IAPC reger a comunidade, uma comunidade de serviços do Amazonas, do Pará uma outra 

comunidade, que foi então do IAPI porque eu lá, lá o IAPI era mais forte, então eu deixei 

lá com o IAPI, isso no Maranhão, no Maranhão o IAPC tinha um prédio muito grande, 

eu fui tirei o IAPC do prédio coloquei o IAPI no prédio e coloquei lá a comunidade regida 

pelo chefe, delegado do IAPI e fui para fora, o Brasil todo afora, todas as capitais, 

chegamos até a tirar onde estava o IAPC eu tinha até escada magirus para tirar aquele 

IAPC da fachada do prédio e colocar lá INPS. 

MC - Já estava definido o nome? 

JD - Eu tinha dado, na minha concepção era INPS*. 

MC - E a cada estado que o senhor passava já estabelecia uma comunidade pronta? 

JD - Deixava a comunidade pronta. Fiz isso tudo até o Rio Grande do Sul, fui a São Paulo, 

entreguei a um amigo que eu tinha, Péricles Sampaio, então esse fez, consolidou a 

situação perfeita, porque São Paulo era o maior estado do Brasil, foi consolidou, e eu vim 

ao Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, já havia uma corrente muito 

contra isso e o Ministro veio a mim querendo, vamos supor que eu fosse mais comedido 

nas minhas ações, mas eu digo, não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, está tudo aí. 

Está tudo pronto, está feita as comunidades que eu já havia desmontando toda a 

Previdência Social em todo o Brasil, com aquele simples poder, aquela simples 

autorização do Presidente da República, eu sem conhecimento de todos, eu fui fazendo 

aquelas coisas todas levado pelos presidentes que estavam comigo, então as entidades não 

tinham mais presidente, os presidentes estavam comigo, estavam fazendo aqueles atos 

comigo, eles estavam entusiasmados com tudo aquilo, então eu fiz aquelas comunidades 

todas. 

MC - Havia consenso nesta viagem que o senhor fez com os presidentes dos institutos, 

havia consenso quanto à política que o senhor estava estabelecendo? 

JD - Havia consenso perfeito. 

MC - Perfeito ... 

                                                           
* INPS: Instituto Nacional da Previdência Social. 
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JD - Eu tinha obtido consenso perfeito, quer dizer, única situação que era difícil era o Rio 

de Janeiro que estava, um pouco, tinha uns (TI) aqui que achava que isso dava um prejuízo 

muito grande, porque eu tinha funcionários demais, o Rio de Janeiro tinha sido mesmo 

assaltado pela política de tal maneira que tinha (TI), os institutos tinham aqui grandes 

equipes de pessoal, quer dizer, tanta gente e muito mais IAPC, IAPB, todo mundo tinha 

muita gente, porque a política tinha entrado naquilo. Então o que aconteceu: nessa ocasião 

eu tinha deixado aqui o Arthur Botelho fazendo o seguinte: uma unificação, não de leis, 

mas de impressos, tinha convocado seis presidentes que seriam representantes de cada 

instituto para ver quais os impressos que eram melhores para fazer aquilo que precisava 

ser feito. 

LO - Empréstimos? 

JD - Impressos, formulários, porque era o seguinte, a idéia era a mesma mas cada um 

interpretava de uma forma diferente. Então eu achei que a melhor maneira era fazer 

através dos impressos, dos formulários, das rotinas de trabalho, então comecei a fazer as 

rotinas do trabalho, eu pessoalmente. Está aí a grande influência que eu tive, que foi a 

influência que eu esqueci de dizer da outra vez para vocês e a influência daquela, 

influência de advogado, que eu tinha daquilo, daquele trabalho de ler aquela lei durante 

tantos anos eu fui conhecendo aquelas rotinas todas como são aquelas rotinas todas da 

Previdência Social. Então eu fiz aquilo e orientava o Arthur Botelho, que era também um 

rapaz que era muito competente e que era um organizador, era um administrativista, 

também era, até trabalhava na Fundação Getúlio Vargas e aí então pus ele como diretor, 

como o que, como diretor geral, como chefe daquela equipe e ele então escolheu dentre 

os seis, escolhia qual era o melhor impresso e eu redigia as rotinas. Quando cheguei no 

Rio, aquelas rotinas já estavam sendo implantadas e vocês vão ver as rotinas que eu tenho 

aqui que são as normas, PAPS, que são sete volumes que eu tenho aí, todos encadernados 

direitinho. Eu fiz todas as rotinas de todos os serviços, baseado num só formulário para 

todas as instituições, se não havia legalmente, de direito uma unificação, já havia de fato 

uma unificação, porque os formulários passavam a ser os mesmos. Os mesmos 

formulários já haviam sido escolhidos dentre aqueles os que eram melhores para todas as 

rotinas e foram dadas normas para todas as rotinas. Eu estava autorizado a fazer isto pelo 

Presidente da República direta e pessoalmente e eu ficava de licença do Departamento 

Nacional de Previdência Social, então eu tinha o poder de baixar resoluções, aquelas 

instituições previdenciárias eram obrigadas a respeitar. 

MC - Senhor José Dias quem é que aqui no Rio de Janeiro fazia resistência a esse processo 

de unificação? 

JD - Eram os funcionários, que eram arregimentados por um tal de doutor Garcia que era 

o funcionário do IAPC e de outros institutos, que tinham, que sabiam que iam perder suas 

posições. Eu tinha convocado todo mundo, eu havia convocado todas as instituições, eu 

fiz uma convocação dos melhores funcionários de cada instituição, mas muito ficaram aí, 

e aí começaram a surgir os focos de incompreensão porque eles tinham visto (TI) porque 

eu fiz uma equipe grande, eu pagava por tarefa a todos esses funcionários, eu tinha o 

poder de fazer tudo que eu queria, então pagava além (TI) de direito, eu pagavam pelo 

trabalho que ele fazia. 

MC - Só o pessoal do IAPC que resistia ou tinha, ou tinha o pessoal do IAPB? 
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JD - Não, começaram alguns a resistir, mas eu tinha posto todos os funcionários, de todas 

as instituições, então eu contava já com o apoio de todos os melhores funcionários, eu 

contava com eles. Mas tinha no IAPC, fica um, um certo resquício com um sujeito que 

era o líder, um tal Garcia, coisa, eu não me lembro porque ele não era funcionário. 

MC - IAPB não tinha gente? 

JD - Tinha também, porque também tinham perdido a função deles, eles iam perder 

também, era o IAPC e o IAPB. 

MC - Eram os dois que resistiam? 

JD - Eram os dois que resistiam, o IAPB porque eram sujeitos importantes,  que não 

sabiam fazer nada, mas que eram funcionários que tinham uma certa graduação, mas a 

Previdência Social já havia sido unificada antes disso através dessa unificação que eu 

havia pretendido. Eu tinha feito tal revolução dentro das instituições que eles não podiam 

continuar mais sozinhos. 

LO - E a criação do fundo único da Previdência Social que se dá ... 

JD - Isso tudo foi depois, não podia ser feito antes, não podia ser feito antes, isto só foi 

feito depois, eu fiz primeiro a unificação de fato, quando o presidente, quando o Ministro 

Gonzaga Nascimento Silva veio a mim, ele quis pular fora, mas eu digo: “Não, agora não 

tem mais jeito”, está tudo certo, eles viram que não havia mais jeito, então deixaram que 

eu continuasse. E aí eu continuei fazendo as rotinas e estava tudo pronto para sair dia 

primeiro. E eu seria o novo presidente do INPS, o Arthur Botelho seria o diretor geral, os 

outros todos eram escolhidos por mim, eu dava três diretores para o INPS e fiz o estatuto 

do novo instituto, fiz a lei, fiz tudo. Eu quase, muita coisa eu sozinho, outras fiz com 

auxílio dessa equipe que eu havia coordenado comigo, então eu fiz todas as instalações, 

tudo isso. Mas ao mesmo tempo o Ministro, Presidente Castelo Branco estava fazendo a 

reforma administrativa, então várias daquelas minutas de reformas administrativas 

vinham a mim, e eu mostrava que a minha organização estava mais ou menos de acordo 

com aquela, estava até em alguns casos adiante da reforma administrativa que ia fazer. E 

nessa ocasião quem orientava a reforma era um sujeito chamado Nazareth Dias, Teixeira 

Nazareth Dias, que vinha da Fundação Getúlio Vargas, que estava fazendo esta reforma 

administrativa para o Presidente da República. Então no dia, lá mais ou menos em 

novembro ou dezembro de 1966 o Presidente Gonzaga veio até mim e disse o seguinte: 

“Olha, o Castelo Branco disse se você não ficava, se você não abria mão do seu lugar da 

indicação que eu fiz a você de Presidente do Instituto Nacional para dar ao Nazareth, 

porque o Nazareth fez pela unificação, fez a reforma administrativa e ficou sem nenhuma 

função.” Eu digo: “Perfeitamente, não tem problema nenhum”. Abri mão da presidência 

do Instituto Nacional da Previdência Social, o primeiro presidente e nomeou o Nazareth 

presidente, o Botelho que tinha sido aquele meu auxiliar, diretor geral, o Torres de 

Oliveira o presidente, o presidente, o diretor de benefícios de secretários gerais do 

Instituto e o Teixeira Dias e então eu compareci no dia primeiro de janeiro à solenidade 

e foi entregue a presidência do Nazareth, o Nazareth, e eu continuei sendo o presidente 

do DNPS*, ainda fiz mais alguns atos pela Previdência Social, consegui algumas coisas 

                                                           
* DNPS: Departamento Nacional de Previdência Social. 
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que faltaram, que ficaram faltando, eu fiz mais o decreto-lei, eu já tinha preparado todos 

os decretos-lei daquela ... 

 

Fita 4 – Lado A 

  

MC - Eu queria saber o seguinte, o senhor disse em vários momentos que houve tentativa 

de unificação da Previdência Social. 

JD - Seis tentativas logradas, o Instituto de Seguro Social do Brasil foi a primeira. 

MC - Sei, e só em 1966 é que foi ... 

JD - Só eu consegui fazer, depois da sétima tentativa. 

MC - O que o senhor, qual é a explicação que o senhor dá? 

JD - Interesse político dos funcionários, eles querem fazer a reforma administrativa agora, 

que tem aí. Eu era desassombrado. Então eu fiz, eu desmantelei tudo, eu fiz por minha 

conta e risco tudo aquilo. Com o poder que o Presidente da República me deu. Eu utilizei 

o poder dele. Vocês vão ver que as normas todas que eu fiz como presidente eram todas 

normas no sentido de fazer a unificação antes. Eu fiz antes da lei. 

MC - O senhor está dizendo que antes não houve unificação por causa da política, mas 

não havia política na sua época? 

JD - Havia política, mas não havia, mas nessa época não houve porque eu estava com o 

poder nas minhas mãos e fui fazendo. Ou o sujeito andava comigo ou perdia o lugar. Ou 

ele ficava sendo um diretor da Previdência Social em cada localidade ou tirava, porque 

eu fui perdendo todos. Enfim, olha aqui, em sete meses eu fiz tudo isso, mas em dois 

meses eu fiz, eu andei por todo o Brasil. Eu tinha um avião fretado para mim. Eu tinha 

um avião fretado e fui em cada capital. Eu fiz, em vez de fazer, eu achei que era muito 

difícil fazer do centro para a periferia, então eu usei um outro processo. É o processo da 

periferia para o centro. É muito mais fácil combater, você pegar, eu já tinha tido essa 

experiência, eu combati no Amazonas, Pará, São Luiz, Porto Alegre, São Paulo. Quando 

eu cheguei em São Paulo eu digo, está acabado. A unificação não tem jeito. Quer dizer, 

estava a totalidade. 

MC - Seu José Dias, qual é a relação que o senhor atribui, qual é o peso que o senhor 

atribui à unificação ter sido feita em [19]66, qual é a relação que o senhor faz com a 

mudança do regime político, o senhor acha que teve alguma relação entre o regime 

político, que mudou em [19]64? 

JD - Não, não. 

JD - O que acontece é o seguinte, o regime político é o seguinte. Havia o seguinte, do 

meu lado só tinha uma pessoa, era o Presidente Castelo Branco. Ele achava que não podia 

continuar seis institutos para fazer a mesma coisa, multiplicando tarefas, quer dizer, 
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multiplicando, duplicando, triplicando, quadruplicando tarefas que podiam ser realizadas 

por um instituto só. E uma máquina imensa de funcionários, todos funcionários sem fazer 

nada, semi-desqualificados. Então ele sentiu aquilo e viu que eu tinha, quando ele viu o 

meu programa, viu aquela coisa toda, aprovou aquilo tudo e veio e me deu liberdade. Eu 

fui lá e fiz. Então fiz aquilo tudo, como eu tinha poder, como eu estava preparado para 

isto. Porque a unificação, você veja bem, eu consolidei em seis meses de trabalho e só 

fiz, como consolidei toda a legislação da Previdência Social. Havia unificação da Lei 

Orgânica, 1960, mas cada instituto fazia aquilo da sua maneira. Eu peguei aquela melhor 

rotina que existia entre os seis institutos, e adotei uma para todos os institutos. Antes da 

unificação. 

MC - Já que o senhor mencionou a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. Eu queria 

saber qual foi a atuação do senhor nesse processo de unificação da LOPS. 

JD - Da LOPS eu posso dizer a você o seguinte: oficialmente nenhuma, mas eu tinha 

participado como eu disse a você, eu sempre tive uma função assim um pouco, eu até 

dizia que era camera man, quer dizer, eminência parda, eu nunca aparecia. Não sei se 

você viu minha vida, desde o princípio, dada minha timidez, eu sempre ficava por trás 

das coisas. Eu era advogado, trabalhava como advogado, eu nunca era ... 

MC - O senhor apoiou a LOPS? 

JD - Não. Eu aproveitei a LOPS naquilo que ela tinha de interessante. Eu já havia feito 

uma reforma da LOPS. 

MC - Na aprovação da LOPS, em [19]60, o senhor concordou com a Lei Orgânica? 

JD - Concordei com a Lei Orgânica fazendo as objeções que constam do Decreto-Lei 66 

do mesmo dia da unificação. Decreto-Lei 66 de 21 de novembro de 1967. Eu fiz a reforma 

da LOPS todinha. 

MC - O senhor reformou a LOPS? 

JD - Com o Decreto 72 eu reformei a estrutura total da Previdência Social. 

MC - Um dos pontos aprovados pela Lei Orgânica da Previdência Social era a Direção 

Colegiada. O que o senhor achava da Direção Colegiada? 

JD - Absolutamente inoperante. Como será agora daqui para o futuro. Porque o que 

acontece é o seguinte: aqui a administração de uma instituição, como essa em que você 

tem como base cálculos atuariais, técnica de elevada especialização para uma Previdência 

Social funcionar, dado o caráter dela, de um aproveitamento atuarial de dez não pode 

entrar numa política, corpos estranhos àquela digo situação. E depois tem o seguinte, a 

Previdência Social precisa ser feita com certa racionalidade. Se não for feito pela 

racionalidade é impossível, impraticável, porque ela abrange toda a nação. É a única 

instituição brasileira que tem a penetração que tem a Previdência Social. A única 

instituição é a Previdência Social. Para conceder, deliberar, tantos milhões de espaços se 

dão dentro da Previdência Social todo dia para concessões de benefícios. Analisando a 

situação peculiar, particular, civilmente de cada cidadão. A Previdência Social através 

desses, ela delibera sobre todo o homem brasileiro. Lá no mais rincão, mais longe, do 
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Chuí ao Norte. Então você vê que a instituição, ela tem uma característica muito ampla, 

muito complexa. Então ela teria, tem, deve ser técnica, nunca ela não pode sofrer 

influência de política, e nem influência daqueles que não estão dentro da Previdência 

Social, porque ela tem muitas situações que devem ser preservadas. Direitos adquiridos, 

incorporados ao patrimônio das pessoas através de uma contribuição de 30 anos. Então 

tem que respeitar essas situações individuais todas. Por isso é que nós temos 16 benefícios 

mais 250 processos para poder estabelecer que direito eles têm. 

MC - O senhor menciona a política, entretanto, o senhor poderia qualificar o que é a 

política? 

JD - Política partidária é aquela política de pessoa que não tem qualificação para conhecer 

o que é a Previdência Social, a finalidade da Previdência Social, que aumenta benefícios, 

tem custeios, aumenta mais direitos e obrigações, e que não tem função nenhuma, que 

apenas examina isso através do interesse político partidário. O que eu falo, é política 

partidária, veja você bem, é você colocar como gestor da Previdência Social, um homem 

inteiramente alheio à Previdência Social. Não pode, porque a concessão da Previdência 

Social, descontraída como ela está, desconcentrada como ela está, exige de cada 

funcionário certos conhecimentos técnicos da Previdência Social. Mas não de uma 

Previdência Social utópica ou técnica, mas de uma Previdência Social prática. Que a 

Previdência Social tem todas essas sutilezas, toda essas filigranas que a situação 

individual de cada. Você tem que respeitar a situação individual de cada um. Porque a 

Previdência Social no Brasil, como o seguro, ela respeita a situação individual. Cada um 

conserva o seu status. O status que ele tinha na atividade, para depois da atividade dele. 

Isso é muito difícil de você fazer através de normas. Compreendeu? Se você tivesse uma 

previdência assistencial, como é o Funrural, que dá o mesmo benefício a todo mundo, aí 

você não tem dificuldade nenhuma. Mas se você pega o João, o Manuel, o José para dar 

assistência médica a ele, ele tem um padrão de vida que vocês têm olhar aquela situação 

dele para tratá-lo como cidadão, e não como doente, como cliente, como vocês fazem, 

como vocês fazem não, como os médicos querem fazer. Não se pode fazer porque cada 

um tem um organismo próprio, tem uma situação própria, tem uma situação inteiramente 

uma diferente das outras. Daí porque a Previdência Social é difícil de ser administrada 

por pessoas estranhas à Previdência Social. Não os cargos de direção, não, cargos de 

direção podem ser políticos, Ministro de Estado pode ser, presidente do INPS pode ser, 

presidente de cada uma das instituições. Mas a Previdência Social não tem jeito. 

MC - O senhor numa entrevista que o senhor deu para o Hésio Cordeiro, o senhor disse 

que havia políticos bons e políticos que não eram bons, que no PTB mesmo haviam bons 

políticos e outros que não eram bons políticos. 

JD - Isso não existia, sempre existiu isso. Você quer ver o seguinte: antigamente o PTB 

tinha menos gente boa do que gente sem formação, sem formação social, sem 

conhecimento total, apenas sabendo, sabendo fazer política, isto é, fazer, ir para a Câmara. 

O que a Câmara faz, qual é o papel da Câmara, do Senado? Fazer leis, e leis vagas, gerais. 

Mas não tem, não sabem aqueles meandros todos, aquelas coisas, não entram nesses 

pormenores, que isto é função da lei, não é verdade? Então você vê o seguinte: a política, 

desde que o sujeito seja político, não seja previdenciário, ele não tem conhecimentos da 

Previdência Social, não é verdade? Pois os advogados não têm, um advogado qualquer 

não sabe o que é Previdência Social. Porque é um direito novo, especializado, com muitas 

circunstâncias, circunstâncias próprias, dele, especializado. É muito mais, o direito 
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previdenciário é muito mais personalizado que o direito do trabalho. Do trabalho, o sujeito 

ainda trabalha ainda, o trabalhador trabalha, trabalha como um trabalhador qualquer. Mas 

na Previdência Social não, é tratado individualmente. Tudo que ele tem é individual, ele 

recebe benefício individual, ele recebe assistência médica individual, a assistência 

trabalha para ele. A ciência médica do sujeito da Previdência Social, salvo situações assim 

de emergência, é toda individual, ele funciona, mas não funciona assim, diz que ele pode 

trabalhar, médicos, por exemplo, que eram políticos, que olhavam para doze, em fileira e 

diziam o que tinham as doze pessoas. Você acha isso possível? Você dizer tem doze 

clientes assim e dizer o que os doze têm sem examinar um por um. Não pode. Cada um 

tem uma individualidade cada, que deve ser tratado. Então eu tinha essa idéia que a 

Previdência Social, por ser de cada um que contribui, e que faz um pecúlio para si, uma, 

coisa de absoluta essencialidade para ele ter, poder se manter equilíbrio, deve ser tratado 

individualmente. Não para ser tratado como cliente. 

MC - Eu queria saber do senhor o seguinte, como é que foi o processo que levou o senhor 

a ser presidente do IAPI? 

JD - O que me levou a ser presidente? 

MC - Como é que o senhor chegou a ser presidente do IAPI? 

JD - Eu cheguei a ser presidente do IAPI pelo seguinte: porque eu fiz uma formação de 

advogado, muito boa de advogado, e procurador da repartição do IAPI. E aquele que 

estava na direção era o Moacyr Cardoso de Oliveira, haviam se aproveitado para eu fazer 

vários casos que não tinham solução dentro da Previdência Social. Haviam questões 

contra a Previdência Social altamente danosas em Amazonas, Belém do Pará, no Piauí, 

em todos os lugares do Brasil. De vez em quando surgia um problema. A Previdência não 

tinha uma organização para isso, e eu sabia, eu tinha essa organização, porque eu era 

advogado, e tinha aquela coisa prática, e daí aquela influência que eu disse a vocês que 

foi muito importante em minha vida, por eu ter feito aquela leitura durante aquele tempo 

todo de jurisprudência. Eu me tornei, do analfabeto que eu era, que eu disse a vocês, que 

não escrevia nada, eu passei a ser um sujeito que escrevia qualquer coisa na mesma hora, 

que dava solução a tantos problemas, porque eu tinha adquirido uma prática através 

daquela leitura que eu havia feito durante dez anos, era mais do que minha formação 

profissional de advogado. Então só na prática de advocacia eu havia trabalhado dez anos 

lendo toda a noite, sem férias, sem descanso, sem nada. Então eu me formei, como sendo 

um sujeito que tinha mentalizado soluções para todos os problemas que havia dentro da 

advocacia. Advocacia é uma coisa quase que universal, ela cuida de tudo. Então, eu com 

aquela prática que eu havia tido, eu havia formado, tal formação profissional de Direito, 

que eu sabia não só o civil, mas sabia o direito administrativo. Então, eu tinha grande 

largueza, podia fazer qualquer coisa, sabia até onde eu podia fazer, e os outros não sabiam 

isso. Porque o administrador se vê sempre diante de dilemas, ele não sabe o que pode 

fazer, não tem formação profissional, ele não deglutiu, ele não conhece as situações em 

que ele se vê. O administrador se vê, por exemplo, nós temos aí uma administração, tem 

um serviço parado aí por que falta o elevador. Que fazer? Ele não sabe o que ele pode 

fazer. Ele não tem competência. Eu digo, não, posso fazer tudo. Isso aqui vou lá, eu vou 

lá e despejo. Paguei uma indenização. Eu tinha uma teoria, que até não é aceita pelos 

administrativistas que é o seguinte: tudo aquilo que é feito em proveito da sociedade é 

legalmente aprovado, é aprovado. Agora já se aceita isso. É certo, é legal. Porque você 

não tem uma codificação do direito administrativo. Está compreendendo? Então, o direito 
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administrativo, é um direito que foi crescendo através, também de uma experiência de 

muitos anos. Foi a equipe da Fundação Getúlio Vargas, através da Revista de Direito 

Administrativo, aqueles 200 volumes que tem ali que é o direito administrativo. Então, 

em geral aqueles que ocupam a função não tem um certo discernimento, não sabem. Ele 

não tem que se dizer, ficar sabendo por através de outros. Aí eu com aquela formação que 

eu fiz, com aquela leitura que fiz de todas as áreas do governo, toda essa área do Direito, 

quer dizer, eu passei a ter um conhecimento mais profundo, digerido. O sumo daquilo, o 

espírito daquela coisa. Então, quando eu me tornei administrador, eu me tornei um líder 

natural. Pelo seguinte: porque eu sabia o que podia fazer, tanto assim, que eu nunca tive 

inquérito contra mim. Apesar de eu ter feito essas loucuras todas, de ter feito as maiores 

loucuras que já foi feito no Brasil. Ter desfeito contratos, ter intervindo em muitas coisas, 

eu nunca tive um inquérito contra mim. Nem nunca ninguém me acusou de outra coisa 

fora. Por quê? Porque eu tinha formação profissional boa. 

MC - O senhor está dizendo que ascendeu na Previdência Social por causa da sua 

competência? 

JD - Por causa do meu discernimento. 

MC - Por causa do seu discernimento, do seu conteúdo de Direito? 

JD - Do meu conteúdo de Direito. 

MC - E da competência que o senhor tem? 

JD - Da competência, não. Eu tenho esse conhecimento variado, não digo competente. Eu 

me tornei líder, porque eu tinha um conjunto de conhecimentos que poucas pessoas têm. 

MC - Sim, mas o senhor não acha que ... 

JD - Poucas pessoas têm pelo seguinte: porque o sujeito não se dedica a uma atividade 

durante dez anos ininterruptamente, estudando, batendo ali diariamente, 

ininterruptamente, não assimila aquilo. Então aquilo era a própria, para a administração 

que eu estava fazendo. 

MC - O senhor foi nomeado em 1964 presidente do IAPI. Quando antes a ... 

JD - Foi. Não, já tinha ocupado jamais uma função. 

MC - E quando antes a direção do IAPI era eleita? 

JD - É. 

MC - Então o senhor não acha que isto tem a ver com política? 

JD - Não. O problema todo é o seguinte: eu tinha estudado Administração, eu tinha um 

curso de Administração. Eu tinha um curso de Economia e Finanças, eu tinha, eu sou 

doutor em Direito Público, fiz concurso, curso de doutorado na Faculdade de Direito da 

Universidade de Minas Gerais. Então eu tinha um conhecimento maior do Direito. Eu 

tinha um Direito aprofundado, o Direito em todas aquelas áreas que interfere com a 
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Previdência Social. Tanto assim que você pode ver, esse material que está nas normas, 

PAPS, é um material que abrange tudo aquilo. Eu apliquei, interpretei todo o Direito 

dentro da Previdência Social. Fiz normas para isso, normas que valeram durante muitos 

anos, estão até agora, de vez em quando se estão usando essas normas. Então, foi essa 

situação que me deu esse cabedal para eu poder fazer isso. Foi esse aperfeiçoamento que 

eu tive pelo meu curso de Direito que veio acima do curso de ginásio, que não valeu nada, 

o curso de Direito que me foi muito bom. Eu tive esse aprendizado na advocacia, então, 

me deu esse aprendizado. Eu fiz Direito Público, estudei Direito Público, eu fiz Direito 

Público na Universidade, estudei dois anos para doutorado na universidade. Só não 

defendi a tese porque naquela ocasião não tinha. Mas eu passei em todas as matérias lá. 

E fiz o curso de administração de Economia Política pela Fundação Getúlio Vargas, não 

pela Fundação Getúlio Vargas não, pela Fundação Valentim Bouças. Já ouviu falar nela? 

Foi o primeiro diretor da IBM no Brasil, quando a IBM era mecânica, mais mecânica do 

que eletrônica. Bem, então, eu estudei aquilo tudo, então vim com aquele cabedal para 

aqui, para a Previdência Social. Eu não tinha tido nenhuma administração antes, mas eu 

com aquele cabedal todo, eu tinha um campo aberto. Eu não precisava perguntar a outro 

o que eu posso fazer, eu sabia o que eu podia fazer. 

MC - O senhor poderia me dizer como é que se deu concretamente a nomeação do senhor 

para ... 

JD - Muito fascinante. 

MC - Como é que foi? 

JD - A primeira coisa foi o seguinte: eu estava no meu escritório, recebi um telefonema 

do Moacyr Velloso, dizendo que o Ministro de que eu não conhecia, era o Arnaldo Lopes 

Sussekind, havia me escolhido para ser o interventor do IAPI. Fui para lá para cadeira, 

sentei-me lá e comecei a praticar os atos todos, que achava que devia praticar. 

MC - Em que dia foi isso, o senhor lembra? 

JD - Sete de abril de 1964. Isso alguns dias depois da Revolução de 1964. Inclusive eu 

tinha como guarda-costas um tenente-coronel Loureiro que foi, que era da Revolução, 

que havia feito a revolução. Então, depois da Revolução, com os poderes todos na mão 

eu peguei aquilo e fui fazendo o que eu achei que devia fazer. Controlei, não deixei passar 

mais nada, fechei todos os contratos que tinham lá, todas as coisas que estavam mal feitas, 

licitações erradas, contrato errado, participação errada, eu fui cortando tudo. 

MC - E o senhor cassou pessoas? 

JD - Cassei pessoas, fiz tudo, tudo. Daí porque eu, o Presidente Castelo Branco me 

escolheu, e daí foi disso aí. 

MC - Por que o senhor ... 

JD - Porque eu tive uma administração que ele percebeu logo. 

MC - Quem o senhor cassou na época? 
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JD - Sinval Palmeira, por exemplo, eu cassei. 

MC - Por que o senhor cassou ele? 

JD - Porque ele era do PTB, ele era do PCB, Partido Comunista. Ele era extremamente 

indesejado naquela ocasião. Para nós, o comunista, naquela ocasião, ele fazia realmente, 

você deve estar esquecido que naquela ocasião havia seqüestros, e várias medidas de 

violência, de violência, não é? Então, a Revolução foi feita por causa dessa violência que 

havia, que era feita por João Goulart. Violência que era feita pelos sindicatos. Eu não sei 

se você sabe, que eu, por exemplo, tinha um automóvel novinho, fui passando pela 

avenida ... Eu vinha com um carro americano, Impala, novinho, [19]64. Eu fui passar na 

Praça da República. A massa veio em cima e queria o meu, tirou o ar do meu pneu que 

era sem câmara e pôs fogo no carro, mas eu saí com ele, que era automático. Eu saí com 

ele, queriam quebrar o carro, só não quebraram porque não conseguiram abrir o capô. 

Então, eu estava muito marcado por aquela perseguição. Se passava com um automóvel 

qualquer e eles batiam no carro e diziam: Isso vai acabar. Havia assim uma luta de classes, 

assim. O sujeito era, era a Revolução, era o povo contra o sujeito que tinha alguma coisa. 

Eu pensei até em sair do Brasil. Eu tinha recurso naquela ocasião de sair do Brasil. E sair 

daqui porque achava que eu não podia viver. 

MC - E o senhor atribui isso naquela época à atração dos comunistas? 

JD - Ao extremismo. Ao extremismo que levou... Se houve, se hoje há extremismo, a 

Revolução como sendo uma ditadura, um regime autocrático, havia do outro lado, havia 

um regime de anarquismo, anarquia total. Você não pode admitir que o sujeito se reúna 

para desfazer da autoridade como eu assisti pela televisão muitas vezes, e havia aqueles 

ânimos exaltados, de lado a lado. Eu era um elemento que não era dessa área. Eu era, 

nessa ocasião eu era liberal, toda vida fui liberal, não admitia isso de jeito nenhum, 

nenhum extremo, nem de um lado, nem de outro. E havia extremismo. Os sindicatos 

faziam greves, perdurava tudo isso, se deixava todo mundo sem nada. Sindicato não tinha 

noção nenhuma, não tinha organização nenhuma. Porque não havia ainda uma noção do 

que era, hoje a greve é outra coisas. A greve hoje é feita por elementos que tem 

consciência, que sabem o que devem fazer. Naquela ocasião a greve era luta política 

partidária. Era anarquismo, era vontade de quebrar, de desmantelar, de não produzir, não 

era nada disso. Você hoje, você não pode nem compreender bem o que eu estou dizendo. 

Porque você via que naquela ocasião havia um extremo de lado a lado. Eu era liberal, não 

podia admitir aquele extremo. E achar, nós tínhamos que respeitar as instituições 

vigentes, não é verdade? As instituições vigentes, a Constituição está ali. Porque a 

Constituição, apesar dela ser uma Constituição que era a Constituição de [19]67, mas ela 

tinha sido feita com base na Constituição de [19]67 mais ou menos melhorada para tirar 

aqueles elementos que eram difíceis por serem respeitados pelo Brasil. Mas todas as 

instituições estavam sendo desrespeitadas, não havia respeito nenhum, a nenhuma 

instituição. 

MC - O senhor antes de [19]64, da Revolução de [19]64, o senhor, que partido o senhor 

tinha mais simpatia? 

JD - Eu tinha um verdadeiro pavor de política, meu irmão já era, meu irmão era da UDN. 

MC - O senhor tinha simpatia pela UDN? 
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JD - Tinha simpatia pela UDN, onde meu irmão estava, meu irmão nessa ocasião era 

deputado, e estava no governo até. Depois deixou, quando o Castelo chegou a ele e quis 

fazer, fez só dois partidos, Arena ele saiu. Não sei se você sabe disso? Desistiu do 

mandato dele quando o Castelo Branco disse para ele que iria fazer dois partidos. 

MC - Dois partidos? 

JD - Dois partidos na política, ele era Liberal. Eu era dessa área, liberal mas pode-se dizer 

conservador. Eu admitia a propriedade, não podia deixar de existir a propriedade, como 

é que pode eles não queriam que existisse a propriedade, não existia a propriedade para 

eles. Propriedade, não existia propriedade. Eles tomavam conta de tudo que eles faziam, 

achincalhavam todo mundo, as autoridades constituídas, criavam problemas. Eles eram 

anarquistas. 

LO - O senhor considera que o senhor tinha um trânsito bom entre os militares? 

JD - Eu? 

LO - Sim. 

JD - Olha, eu tinha um trânsito  bom com os militares porque meu irmão foi da UDN e 

porque acontece que o Sussekind, porque eu não fui para o governo por causa de não 

conhecimento lá de cima, nem do Oscar, nem do Presidente da República. Eu fui lá apenas 

exclusivamente porque o Moacyr me apresentou ao Arnaldo Sussekind e eu passei a fazer 

uma boa administração. Isso favoreceu o Ministro do Trabalho. O Ministro do Trabalho 

ganhava com isso. O que o Ministro do Trabalho ganhava? O Presidente da República 

que tinha aquelas idéias, embora eu não concordasse com o Sussekind, com a atuação do 

Sussekind, não concordava com a atuação do Sussekind ... 

MC - Por quê? 

JD - Porque o Sussekind tinha umas idéias que não eram idéias, eram idéias que não eram 

dele, do Presidente da República. O Sussekind era um sujeito que fazia certas coisas que 

ele não admitia. O Castelo era muito honesto, muito cheio de coisas, e o Sussekind estava 

fazendo uma administração em que se dizia que ele tinha, fazia bacanais, essas coisas 

todas. Então, o presidente o nomeou Ministro do Tribunal Superior do Trabalho por causa 

disso. Tirou ele da administração e colocou um elemento dele, aí depois veio com outro 

elemento que era um elemento conservador, que era de confiança dele, que tinha sido 

dada demonstração de que era um sujeito que não fazia política. Fazia uma administração 

jurídica, que era o Luiz Gonzaga de Nascimento e Silva. Havia sido, era muito amigo do 

Roberto Campos, amigo sincero, tanto assim que o Roberto Campos deixou o governo e 

foi ter escritório junto com ele. Então era muito amigo do Roberto Campos, e com certeza 

o Roberto Campos é que influenciou para que o ministro, para que o Presidente Castelo 

Branco o nomeasse como Ministro do Trabalho. 

MC - O senhor estava colocando sobre a relação sua com os militares. 

JD - A situação minha com os militares era o seguinte: eu havia já no governo do Jânio 

Quadros, eu fui duas vezes nomeado presidente de inquéritos pelo Brasil afora. O Jânio 

Quadros montava inquéritos contra o Juscelino. Eu fui presidente dessa comissão em São 
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Paulo. Eu fui presidente de uma comissão de inquérito do SAL, estava havendo um bolero 

comandante, quer dizer, os comandantes estavam cobrando uma participação para trazer 

o sal do norte para cá. Então, o Jânio Quadros nomeou uma comissão. Essa comissão, fui 

eu, o General Joaquim Rocha, eu e mais outros. Então eu fui saber por que eu tinha sido 

escolhido para ser presidente dessa comissão de inquérito, porque eu não tinha 

conhecimento nenhum. Meu irmão não tinha nenhuma ligação comigo, não sabia de nada. 

Eu tinha sido nomeado, nomeado pelo correio, pelo Diário Oficial, pela Voz do Brasil. 

Eu fiquei intrigado com aquilo e fui saber o que era. Afinal eu fui na segunda TT, na 

segunda seção do Ministério da Guerra, que era presidida pelo Ministro Golbery do Couto 

e Silva. E lá perguntei a ele porque eu estava sendo nomeado. Ele foi e disse para mim: 

“Você conhece um rapaz, lá de Belo Horizonte, que foi, era meu compadre, que conhece 

seu irmão.” “Conheço: o Guedes. Conheço.” “Pois eu nomeei você, eu nomeei você 

porque soube que vocês são muito corretos, muito íntegros, honestos.” Então ele me 

nomeou para aquilo. Então eu era conhecido do Golbery, mas o Golbery, talvez tenha se 

esquecido de mim. Porque o Golbery, depois passou a ter uma outra função. Porque eu 

era conhecido. Mas acontece que quando eu era interventor no IAPI, uma bela vez eu 

criei um problema muito grande para um presidente de um sindicato de Fortaleza, lá no 

Ceará. Ele queria tomar as casas, invadir a casa do Instituto e eu não deixei. Pus a polícia 

em cima. Aí ele me denunciou ao Serviço Secreto do Exército como sendo comunista. Eu 

fui à segunda seção, cheguei lá, o próprio tenente-coronel o Loureiro, ele que estava 

comigo, achou que eu era comunista também. E ficou contra mim. Mas eu fui falar com 

o seu Lauro, General Lauro Leitão, que era o chefe naquela ocasião do Serviço Secreto 

do Exército, e ele me contou então quem era esse sujeito, eu fui e disse para ele quem era. 

Eu falei “Sou José Dias Corrêa, assim, assim.” “Nada disso, vá para casa que eu tenho a 

sua ficha aqui. Você não é nada disso, vá embora, vá embora. Eles é que vão ficar lá fora.” 

E me deu amplo, e aí telefonou para o Arnaldo Sussekind: “Não pode tirar esse rapaz.” 

Não deixou que me tirasse a mim. Então, eu fiquei sabendo naquela ocasião que eles 

tinham a minha ficha, o Serviço Nacional de Informação, de informações, que era o 

Serviço Secreto, tinha a minha ficha, e eu não tinha nenhuma, nenhum deslize. Havia sido 

presidente de várias comissões de inquérito, não havia sido processado em nenhuma. Não 

tinha, não tinha lido “livro chileno”. Não tinha participado de congresso nenhum. Não 

tinha nada disso. 

MC - “Livro Chileno”, que é isso? 

JD - Livros, livros de Cuba. Você não podia ler livros, você não podia encontrar livros 

publicados no Chile. O Chile naquela ocasião era o Allende, não era nada disso, só depois 

é que veio. Minha ficha era limpa, permanente. Eu era considerado como sendo um 

elemento ... 
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LO - O senhor era considerado um elemento ... 

JD - Como um elemento sério, de estilo conservador, e tinha condições de fazer isso que 

era contra o regime. Eu tinha demonstrado isso, então, a partir daquele dia eu senti que 
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eu tinha apoio do Exército. A partir daquele dia que o General Lauro Leitão me chamou 

lá porque eu tinha sido colocado para fora da instituição, porque eu não tinha deixado os 

baderneiros entrarem nos apartamentos lá em Fortaleza. Com o apoio do Virgílio Távora 

que era então governador do estado quando o Lauro Leitão, que era da 27ª Seção do 

Exército, me chamou lá. Independente do Coronel que estava comigo, eu tinha um 

coronel que andava comigo,que ficou duvidando da minha atuação, achando que eu tinha 

este intuito assim. Mas quando eu cheguei lá, e o Lauro Leitão disse para mim “Não, você 

pode ir embora para casa tranqüilo que você está aqui, conosco você não tem problema 

nenhum. Você pode fazer o que achar que deve fazer, porque nós conhecemos.” Eu então, 

com base naquilo, eu vi que eu estava pleno amparado pelos militares. Segundo lugar, eu 

tinha conhecimento do que deveria fazer, do que precisava ser feito. Eu gostava do 

Instituto, eu tinha um, a Previdência Social, naquela ocasião eu era doido pela Previdência 

Social, embora eu tivesse sido nada eu sentia que eu tinha poderes para fazer aquilo que 

precisava fazer, não precisava ter medo mais, não precisava me deixar levar por pressões 

de pessoas que tinham outros intuitos. 

MC - Senhor José Dias, o senhor disse há pouco que o senhor participou de um inquérito 

que ia contra a gestão do Juscelino Kubitschek? 

JD - É em São Paulo. 

MC - Em São Paulo, gostaria que o senhor ... 

JD - O que aconteceu é o seguinte: 

MC - Colocasse ... 

JD - A Previdência Social, ninguém pagava a Previdência Social, todo mundo tinha débito 

com a Previdência Social. E o Juscelino dava parcelamento disso, 60 meses, cinco anos, 

12 meses. Começou a dar aquilo indiscriminadamente, então aquilo se tornou um 

escândalo, aquela concessão, eram papéis que tinham assim: aprovo do Juscelino, aprovo 

Juscelino Kubitschek. O sujeito pleiteava 120 meses, então, o então presidente do 

instituto verificou que, era o Cerejo, comandante Cerejo, que hoje é até parente, ele 

morreu, era um representante das indústrias. Verificou que aquilo ali, aquilo era furtado, 

que aquilo devia ser furtado, não podia ser porque aquilo como é que estava o governo se 

deixava levar por papéis. O governo não tinha muita fiscalização do que fazia. Então o 

Juscelino deixava papéis assinados por ele, e o PTB, aqueles partidários dele não que 

faziam é tirar certo partido. Vendiam aqueles papéis. Então, fui designado para fazer esse 

inquérito em São Paulo. Eu fui para lá e destruí toda a corja que lá era o maior centro 

daquilo, que eu verifiquei de devedores da Previdência Social. Eu verifiquei que aqueles 

papéis eram falsos. Então eu fiz cinco volumes de provas de documentação. Ouvi todos 

os empregadores lá, grandes empregadores que estavam em débito, jornais, Diários 

Associados, que estavam em débito com a Previdência Social, e coloquei todos no 

inquérito. Havia pressão de me matar, que fazia isso e aquilo, eu não dei atenção a nada. 

Eu fiz e apurei todos aqueles 10% de comissão que era dado aos petebistas daquela 

ocasião. Era uma Vargas, era. 

MC - A Ivete Vargas? 
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JD - É, a Ivete Vargas. Era esse ribeiro que está aí na Assembléia Legislativa, o Paulo 

Ribeiro. Era uns outros aí que participavam daquilo. E um tal de, esses camaradas que 

tinham do PTB em São Paulo. Tinha até um irmão de um juiz do Trabalho lá em São 

Paulo. Eu então apurei aquilo tudo, apurei, fiz cinco volumes e deixei aquilo tudo. Isto 

antes da Revolução, antes da Revolução. Fiz também contra o João Goulart. Verifiquei 

que tinha muitos trabalhos, deputados vendiam cargo, vendiam aquilo tudo. Eu apurava 

tudo isso, sabia que aquilo falso. Apurei através do ... Fiz cinco volumes daquilo. 

LO - O que você estava dizendo que era falso, era a assinatura? 

JD - A assinatura do Presidente da República. Eles copiavam, de uma assinatura faziam 

dez. E colocavam “Autorizo”. E ele com isso ... 

MC - O parcelamento da dívida? 

JD - Parcelamento da dívida e coisas absurdas. E tinha um sujeito lá no PTB em São 

Paulo que ganhava com aquilo. Você compreendeu? Ganhavam 10%, diziam naquela 

ocasião que eram 400 milhões de cruzeiros. E peguei aquilo tudo. 

MC - Esse processo foi em que ano, o senhor se lembra? 

JD - Em 1960, 1960 mais ou menos [19]60, [19]61. Mas eu tenho os processos aí, eu 

tenho parte dos processos aí. Eu tenho do instituto do Sal também aí. Se eu fiz esse 

negócio do Instituto do Sal, foi general verificando. Como é que chama isso, batalhões. 

Um general que ia comigo. Andei com esse general para baixo e para cima. Então nessa 

ocasião eu já estava certo de que eu contava com o apoio, que eu havia feito todos esses 

inquéritos, e havia apurado sem deixar nada. 

LO - Uma questão referente a esse momento, o senhor chegou a participar das articulações 

sobre novos projetos sociais a partir dos anos [19]60, tipo IPES, reuniões. Parece que 

tinha uma pessoa chamada Carlos José de Assis Ribeiro, que era um especialista em 

Previdência Social. O senhor chegou a conhecê-lo? 

JD - Não, não participei de nada disso. Que isso tudo tinha finalidades diferentes, quer 

dizer, eram, eles eram, social, eram social no caso, que era confundido com extremistas 

qualquer. Ele tinha um esquema qualquer que não era permitido. Você sabe que todos 

aqueles cientistas daquela ocasião foram perseguidos, porque eles tinham umas idéias que 

eram consideradas inaceitáveis. A partir daquela ocasião, por causa da adesão ao Jânio 

Quadros, Guevara e outras coisas todas, Brizola, não é? Então eles tinham todos aí. Havia 

aí, eu não participava de nada daquilo, eu apenas fiz os inquéritos. A única coisa que eu 

tinha ligação com ele, com a coisa, é a feitura desses inquéritos. Eu passei a fazer os 

inquéritos, de maneira que no dia, eu não tinha função nenhuma, eu era procurador da 

Previdência Social. E no dia 31 de março, eu estava em Belo Horizonte, não estava nem 

aqui, eu estava em Belo Horizonte, não era mais presidente, não era nada, estava em Belo 

Horizonte, eu ouvi de Belo Horizonte. Aqui eu verifiquei que havia a Revolução. 

MC - 31 de março? 

JD - 31 de março de [19]64. No dia, quatro dias depois, eu estava no meu escritório 

quando fui chamado para ser presidente do Instituto. Então eu não tive nenhuma gestão 
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com Revolução, não participei do 31 de março, nem participei da Revolução, não 

participei de nada. Eu fui surpreendido. Eu dizia até que eu era cassado, porque eu estava 

no meu escritório, às oito horas da manhã, atendendo a clientes, quando o sujeito chegou 

e disse: O Ministro do Trabalho está chamando você.” Eu digo: “Mas chamando para 

quê?” “Para uma reunião.” Fui lá. Cheguei lá, ele disse para mim que eu ia ser o 

presidente, ia ser interventor. Eu como tinha medo da Revolução, fui para lá, não sabia, 

que queria aquilo. Se aquilo era convocação, fizeram convocação comigo, me botaram 

como presidente. Então, eu fui para lá. Não sabia direito do que se tratava. Não é isso? 

Fui para lá. Chegando lá, eu verifiquei que não. Eu ia lá e ia gerir essa coisa toda, que 

eles iam me dar força para isso. Que eu tinha apoio deles. Aí então, não queria aceitar 

aquela posição, fiquei uns dez dias sentado naquela cadeira sem fazer nada. Depois 

quando me certifiquei que eu estava ali para valer mesmo, que eles estavam perseguindo 

pessoas, tinha o Martinelli, que estava fazendo aí vários inquéritos lá por dentro da minha 

repartição, que tinha o Loureiro, tinha os outros todos, que eu verifiquei que eles estavam 

mesmo perseguindo todo mundo. Que verifiquei, aquela coisa ia acabar, que tinha 

dominado. Eu então, passei a fazer minha gestão. Aí eu passei a fazer aquilo que me 

parecia acertado. Já não obedecia muito às instruções de cima, que os de cima também 

não tinha grandes autoridades. 

MC - Seu José Dias, eu queria voltar um pouco ... 

JD - Quer dizer, Waldemar Alves, aquela coisa toda, eu sabia que eles estavam todos para 

perder o cargo. Então, eu fiz aquilo tudo, dava-lhes atenção. Mas não dava muita bola 

para eles. 

MC - Já que o senhor mencionou o nome do Waldemar Luiz Alves, a partir de [19]64, 

gradativamente, os trabalhadores começaram a perder, a perder a ... 

JD - Perderam de uma vez. 

MC - Perderam de uma vez. 

JD - Perderam de uma vez. O que aconteceu foi o seguinte: o Ministro do Trabalho foi 

aos sindicatos, e lá conseguiu o apoio dos sindicatos através dos pelegos. Isto é, tinham 

os pelegos que eram uns verdadeiros líderes sindicais, que eram pessoas que dominavam 

os trabalhadores sem que eles soubessem. Era o Ari Campista, eram outros aí que tinham 

poder lá. E o senhor Arnaldo Lopes Sussekind pelo fato de ser o Ministério do Trabalho 

e dar legalização aos sindicatos, aprovação de diretorias. Ele foi nomeado por causa disso. 

Tinha prestígio junto ao ... não foi escolhido Evaristo de Morais, Evaristo de Morais Filho, 

esse que é o doutor do Direito do Trabalho. Era uma outra opinião. O Arnaldo Lopes 

Sussekind não. Era da Revolução, tinha conspirado com eles, tinha feito aquela coisa 

toda, então, estava no meio deles. Por isso ele havia sido nomeado. Então, ele tomou conta 

dos sindicatos, tomou conta de tudo ali. Não havia nada que não fosse assim, perdia o 

lugar. 

MC - E na Previdência Social aconteceu a mesma coisa, os trabalhadores perderam? 

JD - Não, os trabalhadores perderam aquela coisa até que eu os demitisse. Eu tirei a força 

deles primeiro, depois demiti, porque eu tirava de fato. 
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MC - O senhor tirou a força dos trabalhadores? 

JD - Tirava a força, eu tirava a força. Eles queriam fazer coisas que eu não deixava. 

MC - O que eles queriam fazer? 

JD - Pois eu tinha poder de veto. 

MC - Mas o que eles queriam fazer? 

JD - Queriam fazer muitas coisas na Previdência. Eu fazia as reformas todas e não dava 

bola para esse negócio. Mas o Waldemar Luiz Alves não era, não fazia coisa errada, nada 

disso, não. Naquela ocasião ele já estava inteiramente do nosso lado. Ele tinha feito muita 

coisa em Pernambuco, mas naquela ocasião já não tinha mais influência. Ele já não podia 

fazer mais nada. Quer dizer, não deixava mais ele fazer. Eu, com o poder do 

Departamento Nacional da Previdência Social já boicotava aquilo. O Departamento 

Nacional da Previdência Social, havia elementos também, inclusive sindicais, mas que 

eram contra. E havia lá o sujeito que era conservador de marca, de marca maior. Então 

segurava todos esses, Departamento Nacional de Previdência Social. 

LO - Quem era? 

JD - Esse sujeito era o Werneck, doutor Werneck. 

MC - Furquim? 

JD - Furquim, Furquim Werneck. 

MC - De Minas Gerais? 

JD - De Minas Gerais, justamente com um líder sindical ... 

MC - O Dante Pellacani. 

JD - Dante Pellacani, eles eram conservadores, então, eu vi que a coisa estava vencida 

inteiramente.E com isso passei a fazer as coisas todas. Eu tinha o apoio do Werneck e 

fazia as coisas. Porque o Werneck, eu ia lá e falava com ele, ele era contra, mas comigo 

não era, porque ele sabia que eu estava certo. Ele sabia que eu fazia, agia direito. E sabia 

que eu era honesto. Me conhecia, porque a minha família era muito respeitada. Porque o 

Oscar* havia deixado a política, perdido o mandato, feito o mandato por causa, negócio 

da Revolução, eu, então, naquela ocasião estava liberado por isso. Pela coisa da minha 

família, de ser uma família de sujeitos honestos, que tinham passado, e eu tinha, e eu 

estava amparado pelos inquéritos que eu tinha participado no tempo de Jânio Quadros. 

MC - Eu queria retomar, você tem alguma pergunta? 

                                                           
* Oscar Dias Corrêa, político (UDN), irmão do entrevistado. 
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LO - Eu tenho uma questão ainda, não, retornando, só uma questão que ficou faltando 

com relação ao Dante Pellacani que o senhor falou que o Dante Pellacani lhe apoiava. 

Então, apoiava as medidas? 

JD - Apoiava, apoiava as medidas de todo o governo. Naquela ocasião ele era um sujeito 

já liberal. Ele já não fazia, aliás todos passaram a não fazer, que foi aceitação, aceitação. 

Aqueles que foram saíram, que foram cassados, mas os outros, não. Eles eram elementos 

que tinham aquela representatividade, mas não faziam, não faziam trapalhadas, eles 

tinham procedido corretamente. Não havia colocados porque os outros, os outros haviam 

nomeados pessoas para a Previdência, eles haviam tido uma administração honesta, 

correta. 

LO - As cassações foram de pessoas que haviam nomeado indevidamente? 

JD - É, as cassações de pessoas, as pessoas que fizeram sempre, sob  qualquer passado 

que considerasse como incompatível com o novo estado de coisas. 

LO - Mas quem decidia quais seriam os cassados? 

JD - Quem decidia? Após a Revolução? 

LO - É. 

JD - Após a Revolução, um grupo de militares extremados, que não eram mais, mas não 

eram elementos ligados à Revolução. Mas que tinham o poder de comando por agir dessa 

forma assim, com a complacência dos outros todos. Então, eles faziam inquéritos contra 

essas pessoas e havia muita denúncia falsa, muita coisa, muita injustiça. Sujeito que tinha 

prevenção contra o outro, fazia uma queixa contra ele, não era apurado às vezes, e o 

sujeito era cassado sem saber, cassado sem saber. Conheço várias pessoas que foram 

cassadas sem o saber e por coisas que eles não fizeram nunca. 

LO - O senhor recebia uma lista de pessoas a quem o senhor deveria cassar? 

JD - Não, eu recebia. Eles cassavam sem falar nada comigo. Não era eu quem cassava. 

Eu não participava da cassação. 

LO - Dentro do INPS, para afastar as pessoas do INPS? 

JD - Vinha de cima. 

LO - Vinha de cima? 

JD - Vinha de cima, cassavam, apenas eles faziam lá. Eu era da administração. Então eu 

tinha que cumprir o decreto que vinha lá cassando a pessoa. 

MC - Então não era o senhor que cassava, não? O senhor disse que cassava. 

JD - Cassava, mas dentro do IAPI, eu exonerava, mas eles cassavam e tornava ele 

incompatível com o cargo. 
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MC - O senhora exonerava as pessoas? 

JD - Exonerava pessoas. O Sinval, eu fui, dei a demissão dele. Mas nunca ... foi o 

Presidente Castelo Branco. Aí, não é eu porque o Sinval era advogado dos comunistas, 

sujeito que tinha uma atuação, apesar de saber que ele não era comunista nada, que era 

rico, tinha um patrimônio bonito, casado com uma baiana que tinha muito cacau, várias 

fazendas de cacau, sabia que ele não fazia nada disso. Mas o Presidente da República, 

não teve dúvida, cassou ele. Eles cassaram Carlos Lacerda, cassaram o Juscelino 

Kubitschek, cassaram todo mundo. E venci essas coisas todas, sem ser cassado, eu fiz 

essas coisas todas. Sem ser cassado, porque eu estava do lado deles, eu sabia o que eu 

estava fazendo. 

MC - Seu José Dias, o senhor disse há pouco que o senhor gostava muito do IAPI, e o 

senhor criou dentro, parece que o senhor criou a patronal? 

JD - Não criei. O seguinte: a Patronal já havíamos feito dentro do IAPI. 

MC - O que é a Patronal? 

JD - Patronal, era o seguinte: era que a assistência médica não era nada, a assistência 

médica não era nada, e os funcionários não tinham assistência nenhuma. Então, achei que 

os funcionários deveriam ter uma assistência maior, e fazer um fundo para isso. Então, 

destinava uma percentagem, havia uma assistência médica de acordo com a portaria do 

Ministério do Trabalho, cobrava um tanto de assistência médica. Então, eu juntei aquela 

participação da assistência médica, pus mais uma participação e credenciei os médicos, 

nomeei outros médicos, dei assistência médica para o instituto. Você vai ver aqui o ato 

de criação da assistência patronal, e criei a assistência médica. Muito bem, então, a 

assistência patronal estava ali no IAPI. Que o IAPI tinha vários benefícios para os seus 

funcionários. O IAPI foi sempre muito organizado, então isso tudo é muito importante. 

Como é que um funcionário ia trabalhar direito se ele não tinha uma assistência patronal 

ali, para dar à ele assistência, para cuidar dele, para cuidar. Então, o ordenado era um 

ordenado bom, mas ele com a assistência patronal, era muito melhor, ele não tinha mais 

nada, ele tinha, e como os hospitais eram poucos, eu credenciava os hospitais. Os 

hospitais todos ficavam muito satisfeitos, porque eu pagava bem. Então tinha todos os 

hospitais, melhores hospitais do Brasil, eu tinha como credenciado ao patronal. Se pagava 

muito menor as taxas, a tabela era muito mais baixa. Agora, acontece o seguinte, que a 

patronal, ela veio até a unificação. Quando eu fiz a unificação, eu já perdi aquela 

qualidade de sujeito do IAPI, do canal Quatro, IAPI, Canal Quatro. Eram sujeitos que 

eram do IAPI. Então, por causa daquela ciumeira toda que existia entre os institutos, eu 

passei a não ser mais inapiário. Eu passei então a proteger mais as outras instituições. Eu 

nunca coloquei pessoas minhas, minhas amigas, conhecidas, dentro da Previdência 

Social, vocês vão ver que as pessoas sabiam mais a respeito da minha administração, não 

tinham função nenhuma. Por exemplo, Renato Machado, que foi Ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho, morreu, era meu amigo. Só tem um elemento aqui, até agora, que 

não morreu, que está aí vivo, que pode dar um exemplo, que é o Sérgio Prado. Sérgio 

Prado era procurador, nunca teve função nenhuma. Então, mas ele estava, me 

acompanhava, junto com todas as minhas atitudes, acompanhava. E eu tinha um chefe de 

gabinete que era o Darci Pereira Alves, que trabalha até hoje, é advogado do Instituto 

Brasileiro, está aí, está vivo. Darci Pereira Alves, pode notar, eu não tinha os meus 

amigos, eu não colocava os meus amigos, colocava todo mundo de outro instituto. Meus 
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irmãos, meus conhecidos, meus compadres, nada disso. Eu só colocava terceiros. Tinha 

um, e tenho até hoje, um medo do nepotismo danado. Eu não admito nomear filho, irmão, 

nada para coisa nenhuma. Eu tenho irmão médico, que era funcionário do IAPB, a mulher 

era funcionária do IAPB, que nunca participou de nada da Previdência Social. É o 

professor catedrático que eu disse que era ginecologista, nunca participou nada, nunca 

teve função nenhuma dentro da Previdência Social. Nunca ninguém me viu conversando 

com ele, nunca fui à festa na casa dele, nada disso. O Oscar não tinha nenhuma relação 

com a Previdência Social. Então eu não tinha, propriamente dito, conhecidos, eu tinha 

uma atuação muito rigorosa, e por causa dessa atuação rigorosa, eu passei a ter uma 

auréola em torno da minha pessoa. Eu estava muito inspirado no meu pai. Como meu pai 

tinha vencido por ser honesto, por fazer coisas que não devia fazer como comerciante, 

para ser honesto, eu passei a tocar minha vida assim. 

MC - Seu José Dias, o senhor não acha que é uma contradição, por um lado, existir uma 

patronal que beneficiava os funcionários do IAPI, e por outro lado, uma assistência 

médica que era bastante precária para os segurados do IAPI? 

JD - Mas naquela ocasião, eu era só do IAPI, isso foi anterior à Revolução. 

MC - Sim, mas naquela, mas o IAPI era caracterizado antes da Revolução. 

JD - Mas ele era um instituto organizado, que tinha receita, que não tinha déficit. Aí, você 

precisa ver o seguinte: as instituições todas davam prejuízo ao governo, e o Instituto tinha 

saldo. 

MC - Sim, o instituto tinha saldo, os elementos, os funcionários do IAPI era beneficiados, 

por uma assistência médica feita pela patronal, que era chamada de patronal. Mas, ao 

mesmo tempo os segurados do IAPI não tinham esse benefício. 

JD - Não tinham. Não tinham porque a lei não permitia. Então, eu fiz aquilo para 

possibilitar como patronal, está dito o nome, é patrão. É que o instituto tinha que ter 

elementos capazes. Você vê o seguinte: eu disse a você que eu fiz uma propaganda lá 

para receber de todos lá dentro. Mas eu estava vendo agora essas propaganda do 

município, aparece uma mulherzinha que diz que eles estavam devendo, o município. Eu 

fiz, como disse a você, que tem uns discos aí de propaganda que eu fiz. Até igrejas batiam 

o sino, batiam o sino, tinha que pagar à Previdência Social. Eu fiz a Previdência Social 

entrar na casa de todo mundo. Apenas 50% dos industriários é que contribuíram, mas eu 

já estava fazendo convênio com as empresas, eu estava melhorando. Eu não disse a vocês 

que eu estava melhorando através de convênio com empresa. Então, as grande empresas 

todas, abarcaram maior número possível. Porque se você tiver no Brasil mil empresas, e 

mil empresas maiores congregadas à uma instituição qualquer, você tem 80% da 

Previdência Social, o resto não vale, não tem expressão nenhuma. Então, eu procurava, 

eu usava os maiores números. São Paulo, que era 42% de toda a coisa, eu tinha quase 

todas as empresas de São Paulo, fazendo convênio com a empresa prestadoras de 

assistência médica da assistência. Bom, a patronal deles era fazer convênio empresa. 

MC - Eu queria que o senhor, já que o senhor está mencionando esse tema, o senhor 

dissesse o que é que levou ao IAPI a fazer os convênios com essas empresas? 
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JD - Foi a falta de estrutura brasileira, o poder público não tinha estrutura, o poder 

particular não tinha meio de ganhar a atividade hospitalar de médica. Não era rendosa, 

porque ninguém pagava, ninguém tinha recursos para custear aquilo. O próprio IAPC, 

quando foi feita a unificação, tinha apenas duas ou três instituições credenciadas no Brasil 

todo. E eu já tinha duas ou três mil entidades conveniadas, com convênio. Porque eu 

pagava, porque eu tinha poder. Eu estava criando através das Santas Casas, através das 

fundações, através das instituições, das 44 instituições públicas. Eu pagava aquilo, eu 

pagava por ato feito, por evento feito. Um parto valia tanto, um tratamento de dias valia 

tanto, pequena cirurgia valia tanto, uma grande cirurgia valia tanto. Então, eu pagava, 

então, eu estava criando, eu achava que a única forma que havia no Brasil de dar 

assistência médica era criar uma estrutura particular privada, para dar assistência. Não a 

pública, porque a pública não, ninguém achou que a pública fosse eficiente. Então, eu 

entendia que eu tinha que criar, dar poderes, tinha que, eu até já vinha com outras coisas 

que tinham acontecido no Brasil. O governo havia dado apoio às instituições financeiras. 

Os bancos eram bancos, bancos de depósito, criou depois umas outras instituições, todas 

elas não tinham capital nenhum, eram todas sem capitalização. O governo deu apoio, elas 

progrediram. Então, a minha idéia era de entregar à iniciativa privada a prestação da 

assistência médica, assistência individual às pessoas, através dos ativos. Compreendeu? 

Então, aí, eu prestando assistência médica aos ativos, que é uma coisa imediata, que 

chama atenção, logo do beneficiário, desde o primeiro dia, eu trazia para o segurado da 

Previdência Social, ao invés de dar um benefício que ele nunca tinha, nunca utilizava. Eu 

nunca tinha visto um funcionário, segurado da Previdência Social, não tinha nenhum 

interesse em ser segurado da Previdência Social, porque ele só conhecia o João, que ficou 

doente e teve, passou a ter benefício, ou tinha morrido. Mas não dava nenhuma assistência 

imediata. Então, o que eu achei, eu achei o seguinte: que eu dando assistência médica boa 

ao segurado, que eu prendia o segurado, eu fazia o segurado ter interesse em contribuir, 

eu fazia ele exercer pressão na empresa para ser segurado da Previdência Social. Então, 

através da assistência médica eu fiz um convênio com as empresas no sentido delas 

pagarem. Eu dava tanto e elas complementavam. Havia uma, um benefício no imposto de 

renda que até 30% a entidade, podia ser deduzido do lucro operacional das empresas, a 

parte da assistência médica. Compreendeu? A empresa tinha o seguinte: até 30% dela, da 

despesa dela podia por como despesas operacionais, deduzido do lucro prestado. Ela não 

pagava imposto. Então, eu dava um terço às entidades privadas, a instituição dava outro 

um terço e o governo daria outro terço, não deu lucro, mas, então, eu ficava com isso. 

Então, com um terço da Previdência Social, um terço da Previdência privada, eu fiz o 

convênio com a empresa. A empresa pagava um terço. A empresa de seguro, o que 

aconteceu é o seguinte: eu havia visto que nos Estados Unidos através, eu tinha um sujeito 

que era muito meu amigo, que é até hoje, seu Julian. Seu Julian, veio a mim, me trouxe 

literatura dos Estados Unidos, e que mostrava que a Big Cross, Cross, Cruz Azul, Cruz 

Verde, ela dava a melhor assistência que o governo ... 

LO - Julian Czapski. 

JD - Ele então me mostrou através disso, mostrou que o Japão era assim, todos os lugares 

eram assim. Então, que através do pagamento de um global por mês aos médicos. Que os 

médicos, que os médicos resistiam muito em cobrar englobadamente com os hospitais. 

Eles não admitiam, queriam honorários deles, que os hospitais não pagavam mesmo, mas 

fossem separados na assistência hospitalar. Então, eles resistiram muito, e através das 

empresas não. Eles achavam que as empresas eram empresas que davam assistência 

mediante a parcela. Então, a empresa pagava um tanto, quer dizer, o imposto de renda é 
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que pagava, porque 30% era descontado para as empresas. Então, eu pagando 30% eu 

conseguia que as empresas dessem assistência médica aos ativos. Como os ativos é que 

eram para mim a coisa principal, porque a lei que eu tinha da contribuição Previdência 

Social, eu desde, veja bem, desde que entrei na Previdência Social, eu bati por essa tecla. 

Eu vou conquistar o segurado através da assistência médica, aquela assistência médica 

que ele perdeu, que era através daquela assistência médica que ele perdeu, que ele não 

tem. Eu vou conceder assistência médica, auxílio natalidade, eu pego para a Previdência 

Social, para ser em Previdência Social, tudo aquilo contribui para a Previdência Social. 

Desde que ele seja jovem, entrou no emprego, um ano depois, ele já tem todos os 

benefícios. E ele entrou na Previdência Social, ele logo no primeiro dia ele já está coberto 

pela assistência médica. Não tem carência, não tinha carência naquela ocasião. Então, ele 

já está coberto pela Previdência. Eu dava a ele o consultório da empresa. Então, eu era 

muito amigo do Raposo, Thomaz Raposo, que era o organizador dessas empresas. Então, 

através da atividade dele eu verifiquei que era essa atividade, era a única brecha que eu 

tinha para conquistar o empresário grande. O empregado que contribui para a Previdência, 

que mantém a Previdência, que dá a solidez à Previdência, que faz com que tenha 

preponderância dentro da Previdência Social. Então, não tem nada de mais uma empresa 

que tem mais de dez empregados. Então, através de uma empresa que tem mais de dez 

empregados, eu consegui que ela fizesse um convênio com a empresa. Então, eu fiz isso, 

começando de São Paulo. Fui empresa por empresa em São Paulo, pegando todo mundo, 

Rhodia, todo mundo, Mercedes Benz, Ford, tudo isso. Todas as empresas eu visitei, 

almocei lá, e fiz a empresa, General Eletric,  Volkswagen. Volkswagen era o Juliano, 

tinha lá uma empresa que dava assistência médica à Volkswagen, antes até do instituto 

entrar. 

MC - Era Policlínica Geral da região do ABC? 

JD - É, exatamente. Então, através dessa Policlínica eu conseguia com a Volkswagen, da 

Volkswagen eu consegui com a General Motors, que o americano estava duro, mas 

consegui através da General Motors. E fui pegando empresa por empresa. Então, toda a 

segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu estava em São Paulo. E a partir daquela data eu 

estava vistoriando filas para fazer assistência médica, que eu achava que com aquilo eu 

ia pegando. Então, eu aumentei o número de segurados de 50%, de 20%, eu passei a ter 

50%. E passei, a ter, cheguei a ter 70% dos ativos. Enquanto que o IAPC tinha uma média 

baixíssima, através do convênio eu tive isso. Só quando eu cheguei com a unificação eu 

já contava com apoio de todas as empresas, já tinha um apoio sólido, que era o apoio dos 

segurados que viam na tarefa que eu havia feito para eles, que era dar à eles assistência 

médica, elementar sem carência. Como é que ninguém conhecia, aliás, sou muito contra 

até hoje, muito contra. Esse negócio de Cross, negócio de Cross eu sou inteiramente 

contra, essa ... 

LO - Previdência privada. 

JD - Como é que chama esse negócio de Cross, como é que chama? 

MC - Golden Cross. 

JD - Golden Cross, isso é ladroagem. Você sabe quem é o presidente da Golden Cross? 

É o Amorim que é o dono, está ali o nome dele, na Revista de Previdência e Assistência. 
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MC - Qual é o nome dele? 

JD - Amorim. Tem até hoje, ele tem, ele vive bestamente, até piscina de água quente ele 

tem. E fica às custas dos médicos. 

MC - Sim, mas não era mais ou menos isso que o senhor tinha proposto? 

JD - Não senhor. Não, eu queria uma assistência médica que era, congregar os médicos. 

Como pagar os médicos e pagar todos os médicos? Mas como eu não podia fazer 

particularmente, porque não havia controle, eu fazia através do próprio médico. É o que 

está fazendo a cooperativa agora. A Unimed, a Unimed ... 
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JD - Seria impraticável, absolutamente impraticável, eu fazer assistência médica pegando 

cada profissional porque cada profissional é um profissional muito especializado. Não 

havia muita especialização naquela ocasião. Mas cada pessoa tem, cada médico tinha uma 

especialização. Então, o que eu fiz, eu encontrava aqueles médicos que eram líderes da 

classe que arregimentavam outros médicos, congregavam outros médicos. E, que através 

de uma organização, através de uma mensalidade, eu conseguia que esse grupo de 

médicos atendesse e recebessem uma remuneração condigna. Era condigna naquela 

ocasião. Através de outros médicos. Não tinha SAMIL, não tinha nada. E através das 

empresas, que era o maior fiscal das empresas médicas, era a própria empresa, porque a 

própria empresa é que utilizava o serviço, porque eu dava poderes a empresa e ao 

empregado segurado da Previdência, dele arrecadar da empresa. Então, as empresas 

reclamavam das entidades. E era arregimentador disso em São Paulo, perseguido pelo 

Conselho Regional de Medicina, o Julian arranjou uns adeptos e começou a fazer isso, 

perseguido demais. Mas eu dava apoio a ele, eu comecei a combater o Cassab, que era da 

assistência, da associação de Medicina. Tudo isso começou a fazer comunismo no 

Conselho de Medicina, tinha muita gente que era comunista. O Exército perseguia esses 

médicos todos que estavam arregimentados através do Conselho de Medicina. Então, 

através dessa falta de uniformidade, de unidade na Medicina, eu consegui através disso, 

pegar esses médicos para trabalhar para a Previdência Social. Coligados, unidos, sem que 

eu tivesse que fiscalizar isso. Que fosse fiscalizado através das empresas. Então, eu fiz o 

convênio com a empresa. A empresa dava 30%, que dava o principal  dela, dava 30%. E 

eu pagava, eu descontava 30% da prestação. O sujeito não tinha que pagar a Previdência 

Social 30%. Então, você veja bem, a assistência médica era custeada pelo patrão, patronal, 

que tinha e tem a obrigação, tem até hoje, acho que tem. É a única solução para a 

Previdência do Brasil, é a patronal, é incumbida ao empresário o direito, a obrigação de 

pagar o ativo, pagar pela Previdência do ativo, que já faz hoje através dessas empresas 

todas, serviço seguro de saúde. Então, o que acontece, através da empresa eu pegava o 

ativo. Com o aposentado era muito pequeno, muito mínimo, eu dava conta de fazer 

através dos meus próprios postos. Então, eu comecei a fazer, consegui hospitais e 

ambulatórios, daí porque eu fiz ambulatório. Ambulatório é só para dar assistência médica 

aos aposentados, aos inativos e àqueles que não tinham vinculação com a Previdência. Os 

ambulatórios são para isso. Porque o resto da assistência era dado pelas empresas médicas 
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que tinham no local de trabalho. Porque as empresas se organizavam junto ao local de 

trabalho, onde o trabalhador está oito horas. Ele fica apenas três horas em casa e vai 

dormir, não tem nada, não precisa de médico. Se ele precisa de médico ele não trabalha 

oito horas. A família precisa de médico durante o dia. Está no trabalho. Então, as empresas 

trabalhavam no próprio local de trabalho, tinham consultório no próprio local de trabalho. 

Pagavam tanto para que as empresas se incumbissem daquilo ali. Um índice de aumento 

da produtividade, da assiduidade dos empregados através desse convênio. Eu mostrei à 

todas as empresas. Uma vez eu fiz a SKF. Fui lá e fiz. Um sujeito lá, o diretor da SKF 

disse que não admitira fazer o convênio comigo. 

MC - SKF? 

JD - SKF de São Paulo. Então, eu tive que pedir a ele 30 dias de prazo para ele fazer o 

convênio comigo. O João Amazonas nessa época, chefe do pessoal dele. Eu então, fiz lá 

uma experiência, 30 dias. E o Julian passou a dar assistência lá durante 30 dias. E ele viu 

que os empregados que faltavam, comumente para ir ao médico, para ir não sei onde, para 

ir tirar atestado, essa coisa toda, compareciam à firma. Não tinham nada, não tinha mais 

problema nenhum. Morria a família, tinha nenê, não tinha problema nenhum. Depois de 

30 dias ele fez o convênio comigo, porque o índice de assiduidade tinha aumentado de, 

que era de, a falta era grande número, passou a ser nada. Então, eu fui de empresa grande 

em empresa grande. Eu fui apanhando e mostrando que aquilo ali era uma participação, 

serviços dados aos empregados, era mais valioso que o salário. A empresa que tinha uma 

assistência completa, uma boa empresa médica, boa empresa de serviços médicos, tinha 

completo hospital, médico, atendimento, especialmente atendimento ambulatorial. 

Porque ninguém pensa na operação, na doença, uma doença grave, de risco, doença do 

coração. O que o sujeito pensa na gripe, na dor que tem, naquela coisa de imediato. Então, 

como a assistência médica era quase ambulatorial, era feita na própria empresa. A 

empresa destinava um espaço dela para fazer o ambulatório. 

LO - O senhor deve conhecer a máxima de Henry Ford que diz que o serviço médico, que 

era o setor de maior lucratividade na empresa dele. Isso parece que ocorreu aqui também 

no Brasil, quer dizer, os empresários então adotaram esse tipo de ... 

JD - Adotaram porque isso era altamente rentável. Aí começou haver produtividade. O 

sujeito começou a sentir de que a assiduidade do empregado, ele ter saúde, ele ter rigidez, 

tratar do empregado como se ele fosse uma unidade da máquina, ter a equipe presa ali, 

ter a unidade completa, não faltar e ter sempre bom. Se ele tinha uma doença ele era 

levado, dor de cabeça ele curava. Se era alimentado, se tinha aquela assistência ele 

passava a produzir mais. Então, o empresário de São Paulo passou a ver que aquela 

produtividade que eu imaginara, estava o x da questão, da saúde dela. Começou a produzir 

mais a rede toda que tinha ali, começou a ser setorizado, a ter as correntes, aquelas 

correias, aquelas coisas todas, aqueles feito em série. Então a empresa passou a ter aquela 

assiduidade que ela não encontrava antes, porque o empregado era perto da casa dele e 

além disso tinha uma assistência completa, não tinha que ir ao médico, não tinha que levar 

a mulher, não tinha que se preocupar em levar a mulher. Porque o empregado que tem 

que levar a mulher que vai ao médico sozinha. Ele tem medo se ela vai pegar o ônibus, 

se ela vai ser. Ele ficava na empresa e não trabalhava aquele dia. Quando era assistido na 

empresa, não. Era assistido lá pelo médico conhecido, que dava notícia a ele. Então, 

aquilo dava tranqüilidade ao empregado. E o empregado, então, começou a ver, o patrão 



 

86 

 

começou a ver, o chefe de turma começou a ver que aquela assistência médica era 

essencial à produtividade, assiduidade e produtividade. 

LO - O João Amazonas ficou contente com esse tipo de ... 

JD - Ficou, é claro. Ele era, naquela ocasião, ele não, era tão conhecido, como passava a 

ter. Ele era apenas o chefe de lá, que tinha as idéias dele socialistas tudo, mas não era 

propriamente um adepto. Porque, já nessa ocasião, na época dele já não havia assim essa 

perseguição. Já tinha acabado aquela primeira hora de muito extremismo. Então, eu 

através do auxiliar meu, um grande auxiliar meu que eu tinha que chama-se Péricles 

Sampaio, foi o sujeito mais importante que eu tive na minha administração, chama-se 

Péricles Sampaio. Então, ele me auxiliou bem. Então, como eu tinha em São Paulo 42% 

da arrecadação do Instituto, eu, através do conselho, do governo empresa eu consegui 

aumentar magistralmente, como é que chama geograficamente a arrecadação do instituto. 

O número de segurados geograficamente através da assistência médica, através do 

convênio com as empresas. Porque os médicos naquela ocasião não eram tão gananciosos 

como hoje. Hoje eles vivem disso, são os seres mais importantes da sociedade, vivem 

disso. Uma vez eu fui a Goiás, fazer uma conferência com o Ministro Nascimento e Silva. 

Chegando lá tinha todos os médicos, tinham Landau, todos usavam aquele chapéu grande 

de coisa, quer dizer, os médicos. Naquela ocasião eram profissionais mesmo. Mas 

recebiam, tinha ali naquela assistência médica chefe. Era uma entidade médica, mas que 

era chefiado por médicos. Não era explorador, não comprava fazenda, não tinha nada com 

a Samcil e outras empresas que passaram por aí. 

LO - A Associação Brasileira de Medicina de Grupo, o senhor chegou a ter contato com 

os representantes? 

JD - Todos. Tinha contato permanente com eles. Tinha contato com eles. Mas eu tinha 

contato, mas agia dentro no meu interesse exclusivo. Não tinha interesse com eles. Eu 

não fazia nada que eles queriam. Eu fazia o interesse da Previdência Social. 

LO - O que eles queriam? 

JD - O que eles queriam era o seguinte: fazer convênios, e dar, pagar a parcela, ponderado. 

Então, durante a minha gestão, sempre o convênio empresa foi mantido. Eu tinha como 

fiéis seguidores disso os que vocês vão fazer aí, você depois vai ter que ouvir Jorge Vieira 

Lobo. Jorge Vieira Logo até hoje, ele não é médico mas manda na assistência médica. E 

uma senhora. 

MC - Marisa Duran. 

JD - Marisa Duran. Então, através deles eu consegui dominar inteiramente a assistência 

médica. Através, e criando então a base dos hospitais privados. Quem criou fui eu. 

Através disso, dando apoio, pagando bem. Então, foi através de pagar, pagando esta tabela 

pequena, pobre, deixando de pagar muitas vezes, quando o sujeito podia pagar, pagando 

só aquela coisa que eles ganhavam. Porque eu fiz os profissionais médicos, pois até o 

próprio Zerbini já foi funcionário da Previdência Social, já recebeu, já foi médico que 

progrediu por causa da Previdência Social. Porque passou a ter um número formidável. 

Zerbini, por quê? Por quê? Quais eram os clientes? Quem eram os clientes? Ninguém 

tinha possibilidade de pagar médico, mas a Previdência tinha, e a Previdência pagava 
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razoavelmente. Enquanto as tabelas foram tabelas razoáveis a Previdência dominava a 

Medicina toda no Brasil, toda, dominou sempre e aí então, ao mesmo tempo em que era 

criada a assistência privada eu incentivava o Ministério da Saúde. E aí o Ministério da 

Saúde começou a abrir os olhos para a Previdência Social. Então, teve as várias tentativas 

de levar a Previdência Social para a assistência médica. Daí então que eu comecei a obter 

dos governos maior participação do Ministério da Saúde. Porque eu era muito mais 

eficiente, prestando assistência através da assistência médica, da assistência. Então, eu 

comecei a ser combatido demais, porque eu era da medicina curativa, apenas a curativa. 

Eles achavam que devia ser Medicina, devia começar Medicina preventiva. Mas eu 

sustentava que essa Medicina preventiva não era da minha alçada e sim da saúde pública, 

que ela tinha que fazer a sua parte. Para tudo nessa vida tem setorização, você não pode 

fazer ao mesmo tempo preventiva e curativa não. Você tem que fazer a preventiva de 

maneira geral, para todo mundo. Mas a curativa você tem que tratar de empregado, como 

ele sendo a unidade de produção. Então você tem que tratar dele para ele não ter gripe, 

para não ficar três dias em casa. Por que isso? Não tem que ficar três dias em casa. Sendo 

bem tratado, ele recebendo tratamento e se alimentando bem ele vai trabalhar, vai ter mais 

produtividade. Então, através disso eu consegui a filiação à Previdência Social de maneira 

quando chegou em [19]64 a Previdência Social já era querida, era uma ânsia de todo 

mundo. Muita gente trabalhava só para ter a Previdência Social. Passava a contribuir só 

para ter a Previdência Social. E quando estendi isso então ao IAPC, passou a ser universal. 

Então, fechou-se o ciclo. 

LO - O senhor poderia comentar um pouco a ação do Conselho de Medicina da 

Previdência Social, nesse momento, [19]63? 

JD - Não existia isso. Isso é arranjo lá do Aluízio Salles que nunca fez nada. Isso não vale 

nada. Conselho da Previdência Social, não vale nada. 

LO - As tabelas, as primeiras tabelas médicas ... 

JD - Não eram feita pelo, era feita por um conselho atuarial, no ministério chefiado pelo 

Hugo Alqueres. 

LO - Hugo Alqueres Batista. 

JD - Que tinha sido segurador, securitário, que sabia como é que se faz seguro, que então 

calculava o preço de cada evento. Tinha tabelas internacionais, tabelas nacionais, 

estatísticas do Instituto que provavam quanto aquelas, custava cada assistência médica. 

Porque você sabe que a assistência médica é mera atividade atuarial, a gente sabe o que 

vai acontecer com cada pessoa no mundo, pode, o gasto de cada a gente sabe 

perfeitamente, através de estatística. É claro que esta estatística tem que ser modernizado, 

porque hoje, já há um teto de vida maior, já tem gente vivendo até 72 anos, como eu estou 

vivendo até hoje. Mas antigamente era pouco provável que o sujeito vivesse até 72 anos. 

Hoje já tem sujeito que vive até 80 anos, eu vejo aí sujeito com 80 anos, por isso que eu 

estou aqui depondo para vocês aos 72 anos, apesar de ter tido os dois primeiros enfartes, 

ter tido esquemia, ter tido não sei o que, não sei o que, inteiramente fora de forma. Estou 

aqui. 

MC - E está firme e forte. 
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JD - Firme e forte e fazendo aqui com vocês que são jovens três horas de depoimento 

aqui sem ter cansaço, sem ter nada. 

MC - Seu José Dias... 

JD - Então, veja bem, o meu sucessor na Previdência Social se deveu a eu ter trazido a 

assistência médica para a Previdência Social, mas a assistência médica que não 

comprometesse a atuária da Previdência Social. Assistência médica controlada, 

inteiramente qualificada. Porque através do convênio com a empresa eu tinha a 

quantidade, e a assistência é imponderável. Ela varia de tão infinito, eu tento posso tratar 

pelo Zerbini, quanto por outro médico qualquer. O Zerbini cobra, de um camarada que 

pode pagar 120 mil cruzados, e cobra de outro nada, e faz de graça. Então, a assistência 

médica é imponderável com a Previdência Social, vive de cálculos atuariais. Então, para 

eu ter, compatibilizar assistência médica, Previdência Social com assistência médica eu 

preciso fazer uma assistência médica comedida, uma assistência médica que era 

regulamentada. O sujeito não pode utilizar isso de maneira, sem necessidade, esbanjar. 

Ela tem que ser mitigada, tem que ser uma assistência médica mitigada. Porque a ânsia 

do sujeito que está doente, eu quando tenho dinheiro eu me consulto a três, quatro 

médicos. No entanto, eu não preciso nada disso. Um médico já sabe, o médico já sabe 

disso. Eu hoje estou com um médico só, porque ele conseguiu remédios para equilibrar 

meu organismo. Não posso viver sem aqueles remédios que ele me deu. Ele é um 

professor, doutor, professor Saad, que é catedrático lá, doença do coração. 

LO - Ele era da Previdência Social? 

JD - Não, não é da Previdência Social. Eu pago, posso pagar. Eu ganhei dinheiro da 

Previdência Social para poder pagar. Eu a assistência patronal hoje não me dá assistência. 

Deu para fazer a operação, deu para fazer a operação. Mas fazer a operação fui até lá. 

Mas, agora assistência médica está muito prejudicada, a assistência patronal foi a zero. 

Agora que eles vão criar uma entidade de Previdência privada. Então, eles vão dar à 

assistência patronal a verdadeira posição que ela tem. Porque, você não pode admitir que 

essa Cross, como é que chama ela? 

LO - Golden Cross. 

JD - Eu nem gosto de falar esse nome. Golden Cross, que a Golden Cross possa cobrar 

uma taxa e dar a você assistência. Então, o Figueiredo anda pela televisão dizendo que o 

sujeito tem um exame de ecografia, de tomografia não sei de que, por apenas 180 

cruzeiros mensais. Você já ouviu dizer isso? 

LO - Não ouvi não. 

JD - Está aí, está fazendo isso aí. É sempre que a Golden Cross faz isso. A AMIL faz isso. 

Que era do meu amigo Armando Amaral, que era um dos meus grandes auxiliares, que 

era da Casa de Saúde Santa Terezinha. Me ajudou muito. Ele compreendeu que a 

Previdência Social não pode ser do médico de consultório, que paga consultório, que 

receita remédio, por nome, que receita remédio sem embalagem, sem nome, sem Rhodia, 

sem Ciba, sem nada disso. Ele receita o remédio pelo que ele contém, pelo que ele contém. 

Então, a Previdência Social deve ser uma assistência popular, uma assistência que não 

pode, tem que fazer, que eu com 2% da receita atual da Previdência Social eu dou 
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assistência médica, desde que a assistência médica seja dada pela CEME, quer dizer, 

divido com um produto que tem ali. Mas, o médico receita os remédios que ele precisa. 

Mas, não remédio, não aceita remédio da química Bayer, da química isso, da química 

aquilo. Então, tem embalagem, que embalagem é um comprimido que tinha essas coisas, 

uma bebidazinha, um xarope tem o mesmo valor que o remédio que é dado, dentro de 

uma embalagem moderna, cheia de bula, cheia de prescrição médica. Não é o médico que 

tem aí um consultório, que trabalha aí, que precisa ganhar milhões de cruzeiros, que tem 

outra atividade. Então, ele não pode ser. Então, a assistência, a Previdência Social ou tem 

que ser uma assistência médica socializada, prestada pela Previdência Social diretamente, 

ou tem que ser uma assistência prestada através das organizações médicas. Não pode ser 

outra desde que eu apure cada unidade de serviço eu estou num mato sem cachorro. Eu 

não tenho dinheiro para pagar isso. 

LO - Agora o senhor falou que a assistência médica seria mais comedida, agora, o que 

ocorre é que parece que foi o contrário, parece que ... 

JD - O convênio empresa. 

LO - Convênio empresa não, os contratos. 

JD - Não, convênio empresa toda vida, convênio com empresa. Eu quantificava as 

despesas da Previdência Social com a assistência médica dentro do esquema. Você sabe 

que a assistência médica tem uma porcentagem da arrecadação que é de 28%, 26, 28, 29 

de acordo com plano da arrecadação da Previdência Social. Ela então é quantificada, 

enquanto você não tem limite. Você não tem orçamento, não tem tabela, não tem nada 

para o benefício, para o risco de acidente de trabalho, para a atividade de prestar o serviço, 

serviços de Previdência Social. A assistência médica tem um limite. A assistência médica 

é limitada porque se não for limitada, o dinheiro todo que o instituto arrecada consumia 

só em assistência médica, porque ela é muito difícil de ser quantificada, difícil para ser, 

essa quantificação também. É muito imponderável porque você tem que gerir recursos 

que vão ser muito espalhados por milhares de pessoas. Então, você tem uma fraude muito 

grande nisso. Você tem fraude do próprio usuário, você tem o próprio usuário, para mim 

que é cliente, você tem fraude do prestador de serviço, do médico e tem do próprio 

paramédico, do serviço daquele que não é médico. Porque o médico deixa muitas vezes, 

ele se vê com informações que são, informações, não é dele propriamente dito que está 

fazendo isso. Pode ser até médicos. Aí eu acho poucos médicos que não são honestos, 

mas tem muita gente que se aproveita disso tudo. Então, com esse convênio com as 

empresas, até que as empresas, porque eu admito a empresa, o convênio com a empresa, 

com a empresa, a assistência médica regulada. Não sei se você sabe, que eu sou autor do 

princípio da Lei de Seguros que cuidou da regulamentação do seguro saúde, artigo 138, 

do Decreto-Lei 70 de 1966. Fui eu que ajudou a incluir isso dentro da Lei de Seguros. A 

prestação da assistência médica através do pré-pagamento fui eu quem introduziu isto. 

Fui eu que consegui isso ludibriando até o sujeito que era parcial, eu consegui introduzir 

dentro do decreto, com auxílio do Raposo, que morreu. Nós incluímos esse artigo lá, que 

dão uma regulamentação do seguro de saúde. Mas eu nunca consegui esse seguro saúde. 

Mas escrevi, tenho vários artigos escritos, artigos inclusive que o Hésio não conhece, 

doutor Hésio não conhece, e outros que eu escrevi defendendo o convênio empresa. E 

que eu mostro que a salvação da Previdência Social estaria na assistência médica e no 

Ministério da Saúde. Deixando o Ministério da Saúde com a Medicina preventiva, 

fazendo a Medicina preventiva, setorizando Medicina preventiva, e a Previdência Social 
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fazendo a curativa. Mas, a curativa intensiva, isto é, a de curar o trabalhador, dando uma 

assistência muito direta ali, de maneira que ele ficasse pouco tempo fora do serviço. 

MC - Eu queria voltar um pouco, uma questão que o senhor está volta e meia colocando 

que é a relação entre a atuação do Estado e a atuação privada. Queria saber do senhor o 

seguinte: o senhor entende que o Estado deve incentivar a iniciativa privada? 

JD - Só a iniciativa privada pode resolver qualquer dos problemas nacionais, porque, veja 

o seguinte: o governo é somente para supervisionar, para fiscalizar, e para enfim, fazer 

essas tarefas de gestão do serviço da nacionalidade. Isso aqui é uma sociedade anônima. 

Essa sociedade anônima tem várias sociedades particulares que exercem cada uma, uma 

atividade, tem algum setor para cuidar. Nós temos o estado co-gestão de toda essa 

sociedade anônima, que dá regras de comportamento. Porque nem todo mundo age da 

mesma forma, de acordo com os parâmetros que estão na lei. Então, você tem o estado 

como um gestor, um supervisor dessas atividades. Ele não deve gerir, ele não deve 

participar, a não ser para fazer aquilo na falta da iniciativa privada, naquilo quando a 

iniciativa privada não tem meios de fazer. Quando a iniciativa privada não possa fazer, 

porque não dá lucratividade. Porque eu considero que o lucro é uma necessidade para a 

iniciativa privada. Ninguém pode viver sem lucro, sem salário, sem remuneração, sem 

sucesso, sem ganhar dinheiro. Não admito trabalhar de graça, não admito nada disso. Mas 

é claro que todas essas atividades tem que ser com um certo limite, ela tem que ter uma 

certa regulamentação, tem que ter uma certa situação, e essa atividade é pelo Estado. O 

Estado para fazer essa fiscalização, ele pode ser eficiente, ele pode ser capaz, mas ele não 

pode jamais intervir na iniciativa privada. Então, quando ele entra, quando ele vai fazer 

saúde pública, quando ele vai distribuir vacina, ele não faz isso direito. Ele não faz isso 

porque isso não tem jeito de fazer, porque tem uma série de entraves que ele não pode 

fazer. Se ele empregasse essa atividade privada, os clubes de serviço, as entidades 

assistenciais, comunitárias, eles conseguiam. Não os sindicatos. Não, porque o sindicato 

não é uma atividade política e social para esse fim. O sindicato é uma atividade para 

cuidar da situação do empregado como trabalhador, nas relações dele, da empresa com o 

empregado. E claro, intervindo também nessa coisa. Mas o Estado não deve fazer, quem 

deve fazer é a iniciativa privada. Está aí essa estrutura toda que é o Brasil hoje aí de 

iniciativa privada. Eu me considero o criador dessa entidade toda. Foi através dessa 

participação da Previdência dada, desse pagamento correto da Previdência Social ao 

médico, é que ele teve possibilidade de fazer pesquisas, que ele teve possibilidade de 

fazer, comprar equipamento, que ele tem possibilidade de fazer estrutura para dar 

assistência médica, que é necessária para que ele possa prestar assistência. Mas ele pode 

prestar o privado, pode prestar assistência ao Estado, desde que ele preste assistência 

cobrada. Mas cobrada razoavelmente, através de convênios, através de um 

credenciamento que ele tem. Credenciamento significa a fiscalização da atividade dele, 

que ele tem atividade. Mas toda atividade tem que ter fiscalização, e muito mais  atividade 

médica. Tem que ter uma fiscalização. Então, quem paga é o segurado, mas paga através 

de uma instituição dele. Ele paga através de uma instituição. Mas ele cobra do segurado 

como ele cobra de um cliente dele antigo. Quando ele trabalha para o Banco do Brasil, 

ele trabalha para o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil lhe paga direitinho, não 

tem calote, paga com regularidade, e dá muitas outras benesses. Então, ele cobra barato, 

e pode cobrar porque ele vê que a sua assistência, o seu progresso, a sua carreira está feita, 

porque ele recebe informações de outros, recebe várias indicações. Porque médico não 

faz propaganda. Médico não faz, não entra para fazer preferência. A preferência é 

estabelecida através da indicação de cliente para cliente. E essa indicação é dada pela 
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entidade que escolheu, que credenciou. Então, como ele tem aquele diploma dessa 

entidade, ele é considerado como sendo um sujeito capaz, um sujeito hábil. E ele se torna 

realmente, porque ele passa, como eu fui como advogado, que trabalhei examinando caso 

por caso, lendo caso por caso, me tornei um advogado que tinha condições de fazer 

qualquer advocacia, que teve condições de administrar uma empresa, uma entidade, um 

Instituto Nacional de Previdência Social. E dado à minha conscientização de prática. 

Então, não era, eu não entendia Direito, Direito do Trabalho, utópico, Direito Social, 

nunca escrevi sobre Direito Social, previdenciário. Eu escrevi sobre Direito 

Previdenciário, é matéria de aplicação prática. Então, o médico que se aplica à sua técnica, 

ele é especialista, ele se torna especial. Porque a especialidade dele, vem da escola, mas 

na escola ele vai fazer aperfeiçoamento. Mas a sua especialização, pelo trabalho que ele 

tem, é a prática que lhe dá. É o caso, que mostra a ele que coisa sem importância, sem 

significância, teorias não dão certo em determinados casos. Mas dão, quando ele sabe que 

dá, porque ele tem sua prática através disso. Então, o médico que tem uma grande 

clientela, que foi feita através da Previdência Social, por indicações de clientes da 

Previdência Social, ele passa a ter condições de prestar boa assistência, de poder cobrar 

mais. 

MC - Seu José Dias, pelo que estou entendendo, a política de convênios estabelecida pelo 

IAPI, não era só no sentido de suprir as dificuldades do Estado de assistência médica, mas 

era uma política definida claramente no sentido de, tinha um propósito que é a iniciativa 

privada realmente. 

JD - Tinha dois propósitos. Entregar a assistência médica à iniciativa privada, para que 

os médicos tratassem o homem individualmente, como pessoa. E segundo, para ter o 

segurado da Previdência Social. Como tem aí essa Cross que você fala sempre aí, que não 

falo o nome dela, porque tenho medo dela. Mas que já tem hoje cinco milhões de 

segurados. Como nós temos 75 milhões, nós temos 100 milhões de pessoas. É talvez, fora 

os Estados Unidos, é talvez a maior instituição do mundo a Previdência Social. Nós temos 

um poderio formidável. Então, isso tudo é dado pela assistência médica. É porque o 

sujeito, desde o primeiro dia que entra para o emprego ele está preso pela proteção, não 

pelo salário que ele tem, que ele sabe que vai trabalhar, mas não pode trabalhar todo dia. 

Porque ele tem dor de cabeça, dor disso, dor daquilo outro, dor do parente dele, dor da 

mãe, dor do pai. Ele sabe que está protegido. Então, ela tinha finalidade precípua, vincular 

o cidadão à Previdência Social, segundo, prestar assistência em maior nível, em melhor 

nível, escolher o médico prestador, o que tem estrutura, o que tem condições para prestar 

assistência médica. Não é deixar que o médico que não sabe nada, um médico recém 

formado, sem nenhuma prática, assistência médica para aproveitar o serviço dos 

profissionais de fato. Então, é credenciá-lo, é dar-lhes credencial quando eles tivessem 

determinado. Então, para ser credenciado perante a Previdência Social ele tinha que 

satisfazer, cumprir determinados requisitos. E por isso era feito, mas não fazer assistência 

médica dentro da Previdência. Sabe por quê? Porque tem o seguinte: quando o instituto 

faz, presta assistência através do pessoal próprio, ele está comprometendo a União, está 

comprometendo uma verba da União. E até aqui a União, até bem pouco tempo a União 

não pagava nada. Então, quando eu dava assistência médica através de ambulatórios 

próprios, através de hospitais próprios eu estava sem a prestação da União, porque a 

União não pagava nada. E estava cuidando do serviço, porque eu tinha uma cota da União 

que era só para administração, que não era para prestação de assistência médica. A cota 

da União, a contribuição da União a partir de 1940 e tantos, coloquei a cota da União 

como sendo apenas para cuidar das crises, das insuficiências, só, e para cobrir a parte de 
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pessoal, a parte de administração da Previdência Social. Vamos ver se vocês entenderam: 

a cota da União ela cobre apenas ... 

 

Fita 5 - Lado B 

 

JD - Eu quero dizer a vocês, que desde o primeiro dia da minha administração eu procurei 

muito acompanhar os serviços que eram prestados à Previdência Social. Dar muita ênfase 

à administração direta. A saber se o segurado estava recebendo uma boa assistência. Eu 

verifiquei o seguinte: quando eu subi à administração da Previdência, que o governo só 

tinha os hospitais mal estruturados, com falta de tudo, havia falta de tudo, havia aparelhos 

de raio X que não funcionava, não havia filme, quando não tinha isso. Então, não tinha 

nenhuma, a estrutura sanitária do país tinha 44 hospitais fracassados, e tinham as Santas 

Casas de Misericórdia, trezentas e tantas Santas Casas que eram melhores. Mas os 

médicos, estavam estragando as Santas Casas naquela ocasião. Porque através das suas 

associações de classe, de classe estavam pressionando as instituições que passaram a não 

ter mais recursos para pagar os médicos. Então, as santas casas começaram a decair na 

qualidade pessoal, de prestadores de assistência médica, assistência de Casa de Saúde, de 

Beneficiência, para ser uma entidade que era uma entidade dos médicos. Os antigos 

médicos tomaram conta das Casas, das Santas Casas. E apesar de uma administração não 

estar com eles, eles dominavam a administração. Então eles queriam era ter empregos na 

Casa de Saúde. Então, as Santas Casas passaram a dar mais ... Eu encontrei em Amazonas, 

por exemplo, uma Santa Casa que tinha um prédio espetacular, no Amazonas, na cidade 

de Manaus, tinha um prédio formidável que tinha quatro áreas, só uma funcionava. Eu 

coloquei as quatro áreas em funcionamento, mas nunca consegui que elas funcionassem 

totalmente. Porque o governo do Estado, quando eu passava dinheiro para lá, o governo 

do Estado entrava na arrecadação e aquilo entrava para custear futebol, para custear tudo 

isso, menos para se pagar a saúde pública. Então o dinheiro que se mandava para a 

assistência médica, para o hospital, era o dinheiro que entrava, entrava no orçamento do 

Estado e era distribuído através do orçamento. Como a assistência médica não tinha 

grande pressão, não fazia grande pressão para isso, para o político, ele então não dava, 

dava (TI). Então, todos os auxílios que a Previdência Social, todos contratos que a 

Previdência Social fazia com entidades públicas, em Pernambuco, por exemplo, eu fiz 

um contrato com hospital. Eu instalei o hospital, eu pus todo o mobiliário novo, comprei, 

dei. Uma vez levei um cheque, naquela ocasião de um bilhão e quinhentos milhões de 

cruzeiros para o estado de Pernambuco. No entanto, dentro em breve o estado todo, todo 

deturpado, porque o Estado não cumpria as suas... E um hospital, não é tanto pelo poder, 

pela sua manutenção. Não era tanto pelo seu poder de funcionamento, mas sim pela sua 

manutenção. Então, se ele não tiver manutenção, ele não funciona. Como a Previdência 

Social dava manutenção certa, correta, na hora precisa, pequena mas boa. Então, ele 

conseguia isso através da privada, através da entidade privada, porque não tinha 

interferência do governo. Mas não do governo estadual, do governo municipal. Um 

estado, um município dava bem. Mas, no município, se era o PTB, se era um sujeito que 

não interessava, não sei de que de partido que era, podia ser da ARENA ou do PMDB, 

qualquer um. O fato é que ele desviava os recursos. Eu mandava os recurso para uma 

instituição dessa e esse era desviado, era canalizado para outro. Eu não queria prestar 

assistência própria porque assistência própria eu vinha, encarecido demais. O serviço 
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próprio da assistência médica é de 50 vezes, às vezes 10, 12 mil vezes mais caro que a 

assistência privada. Eu tinha prova disso através de estatística que eram fornecidas pela 

Dona Mariza*, pelo Lobo e pelo coisa, que a assistência própria era muito mais cara, era 

absolutamente mas caro. Porque a assistência pela entidade privada eu fazia isso com 

menos recursos, e dava maior, melhor assistência. Enquanto que uma entidade privada eu 

não conseguia, eu já não tinha mais, eu não tinha mais pressão sobre a Santa Casa. A 

Santa Casa tinha perdido a sua hegemonia, e estava na mão dos Conselhos Regionais de 

Medicina que intervinham, davam, não admitiram que o presidente fosse um médico, que 

passava a ser um, uma assistência, uma Santa Casa de médicos. Mas não era de 

misericórdia, era uma Santa Casa que protegia os médicos. Os hospitais do Estado eram 

hospitais de médicos que tinham hospitais, que tinham médicos lá. Da Previdência Social 

eram hospitais que tinham médicos. Até poucos hospitais tinham elementos que eram 

bons. Então, os hospitais do Instituto serviam para excelência, para fazer pesquisa, para 

eu fazer pesquisas na assistência médica, você tinha o hospital Ipanema com o doutor 

Nildo Aguiar, que fazia, que procurava desde aquela ocasião fazer pesquisa para evitar 

essa contaminação do próprio hospital, essa coisa de ... 

MC - Contaminação hospitalar. 

JD - Infecção hospitalar matou o Gentil de Melo, eles eram, eles combatiam isso. Então, 

eu dava muita ... 

LO - Carlos Gentil de Melo? 

JD - É, porque eles faziam isso, mas eram pouco porque o resto era tudo gente que 

procurava através disso. Como eu tinha para me dar um assessoramento, o Hugo 

Alqueires, que me quantificava isso de maneira, através de tabelas que eles demonstravam 

serem certas. Mas pagava, remunerava, indenizava e dava lucros as entidades e permitia 

que elas pudessem se modernizar, de ter equipamento e manter empregado, não tinha. É 

decretos impedindo nomeação, não tinham nada, quer, podia empregar, empregar o 

indivíduo, precisava ter pessoal, porque não basta o médico. Precisa ter o pessoal 

paramédico, precisa ter enfermeira, precisa ter isso. Então, eu na Previdência não podia 

nomear empregados, não podia fazer isso, não podia fazer nada. Através da iniciativa 

privada eu pagava bem. Então, reconheceu que a iniciativa privada podia fazer isso, que 

eu não podia fazer. Então, eu comecei a dar auxílio às entidades. Então, começava a surgir 

em cada cidade, aonde não tinha uma entidade, eu dava um meio, credenciava primeiro 

os médicos. Depois eu arranjava um meio de ter uma sociedade lá para ter um 

hospitalzinho, uma casa de saúde, uma casa que aproveitasse e através da Santa Casa, 

através disso eu ia protegendo a iniciativa privada. Isto depois de uns dez anos, eu tinha 

uma estrutura que era irreconhecível, uma estrutura totalmente diferente daquela que eu 

havia apanhado. Se você for verificar o quadro que você tem em 1961, [19]62, [19]63, 

[19]64 você vai verificar, foi água para o vinho. A atividade médica passou a ser uma 

atividade, passou a ser uma atividade admitida para o médico. Que o médico não era só 

um profissional liberal, ele era o profissional que atingia, através da Previdência Social. 

Então, por esse processo eu consegui: primeiro, arrecadação da Previdência, porque eu 

ligava muito isso à arrecadação da grande empresa. Então, eu tinha uma regularidade na 

arrecadação, eu tinha uma regularidade tal que me dava, me dava idéia de que a 

Previdência Social podia seguir esses exemplos que está aqui no modelo previdenciário. 
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Através desse modelo previdenciário que está aqui, que é o modelo previdenciário 

brasileiro. Eu tinha poder de fazer com que a assistência médica fosse uma das boas 

assistências médicas, principalmente no interior. Não no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

foi sempre muito difícil mas especialmente no interior eu poderia dar assistência médica 

de alto padrão. Havia cidades aí pelo interior, muitas cidades ou boa parte das cidades 

que tinha assistência médica de livre escolha. Assistência médica de macaco, na Bahia eu 

presenciei muitas coisas de macaco, consulta pelo telefone com médico na Previdência 

Social. Então, eu consegui isso através desse modelo previdenciário. Então é através do 

reforço da atividade privada. Então, isso foi criando, como associação de grupo se 

transformou depois na Associação de Hospitais, eu passei a dar apoio às associações de 

hospitais. Nosso empenho foi de dar apoio à essas entidades para que ela pudesse ter uma 

estrutura capaz de prestar assistência médica. 

LO - O senhor está falando da Federação Brasileira de Hospitais? 

JD - Não, estou falando da associação. Porque antes da federação vem a associação que 

vem da assistência de grupo. A de grupo, aqueles, como chama ele, o Julian passou da 

assistência de Medicina grupo, passou para hospital, ele próprio comprou um hospital e 

passou a ter um hospital. E passou a Associação dos Hospitais depois criou a federação 

recentemente. Aí, até já ajudei a criar. Até ajudei a ele a criar. 

LO - A Federação Brasileira dos Hospitais? 

JD - É. Porque ele fez o sindicato, fez tudo isso. Porque ele já tinha o domínio. Era um 

sujeito espetacular. Tenho um livro dele, se você não tem. Ele pode não ser um grande 

médico, mas é um grande administrador. Então, ele através dessa informação que me 

trouxe de outros países, eu verifiquei que a assistência médica dada por essa forma, era a 

assistência médica medida. Então, eu tinha: primeiro, melhoria da estrutura da 

comunidade, eu dava condições que jamais existentes lá, segundo lugar, eu dava todo ... 

Todo sujeito que usava dessa estrutura, que tivesse pagando o instituto era o próprio 

fiscal. Não era o fiscal do Sarney, era o fiscal do Corrêa, era o fiscal da Previdência Social, 

daquela ocasião, era o fiscal da Previdência. Por quê? Ele tinha a carteira dele assinada 

em dia, direitinho. Porque ele tinha que mostrar sempre que estava contribuindo para 

poder ter assistência médica. Então a mulher dele ficava doente, o filho dele quebrava o 

braço, ele tinha toda assistência, tinha tranqüilidade, podia ir para a empresa. Então, eu 

dava maior produtividade, tinha apoio das empresas, tinha apoio do segurado, e ainda 

tinha apoio da coletividade. Então, através disso é que eu achei que essa era a solução. E 

vou dizer que acho que acho até hoje. Eu recentemente, eu escrevi artigos aí, que eu 

escrevi, que estão publicados em que eu provo que essa, a forma de dar assistência médica 

quantificada. 

MC - Seu José Dias, parece que houve um período da Previdência Social, somente de 

1945 a 1960 em que os serviços dos institutos aumentaram a construção de hospitais, de 

ambulatórios? 

JD - Não, isso é errado, é errado. Escute só: só os presidentes é que construíram hospitais. 

Havia cinco hospitais ou seis, que era nosso o Alcides Carneiro, era do Novaes, era de 

outros, quer dizer, aqueles hospitais que queriam proteger. O sujeito me fazia um hospital, 

para fazer um prédio bonito na cidade e arranjar politicamente. Então, ele  era presidente 

do hospital em nome da mãe dele era o instituto, eram outros, tudo protegido. Isso havia 
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sempre um sentido. Dos hospitais que existiam daquela ocasião, eram hospitais que 

serviam apenas para fazer sua campanha, campanha política, a política estava já 

impregnada ali dentro. Não eram hospitais que funcionavam direito, porque não havia 

contratação, não poderia haver. Eu que criei o sistema de contratação. Você sabe que 

antigamente o sujeito não tinha médico, carreira de médico, carreira disso, carreira 

daquilo. Só tinha carreira de funcionário administrativo. Então, para introduzir essa 

carreira dentro do serviço público, e para poder contratar os serviços desse. Queria fazer 

exames, queria fazer concurso para arregimentar isso, então, pegava neófitos que não 

tinham prática nenhuma, criava um problema danado. 

LO - O senhor deu, deu aumento para os médicos, inclusive em [19]64? 

JD - Dei é, pois é. Então, eles criaram um problema danado. Então, hospitais da 

Previdência eram hospitais que eram, davam apenas para poder ter um, eram chamados 

elefantes brancos. 

MC - O senhor acha que o Hospital da Lagoa, Hospital dos Bancários eram elefante 

branco? 

JD - Era paraíso do elefante branco, paraíso. Foi apenas para proteger a Sul América. Mas 

o que aconteceu é que o diretor deles, Nilo Batista, deu outro sentido a ele, e nós apoiamos 

como hospitais de excelência com os hospitais que criassem possibilidade de uma 

estrutura que a assistência médica privada não poderia ter. Não poderia comprar 

equipamentos de alto custo. Até aquela ocasião as entidades privadas não tinham capital 

suficiente para importar o equipamento. Um aparelho de raio X, 500 mil ampères, uma 

coisa assim. Fui eu que comprei de uma vez só 44 coisas, e proibi a compra de 

equipamentos que não fossem da marca Siemens ou Philips. Porque os outros não 

queriam porque o Brasil estava cheio de aparelhos de raio X que não funcionavam. 

Aqueles japoneses que eram mais baratos, aparelhos americanos que não funcionavam, 

que não tinham assistência técnica. Então, eu fiz uma norma, pela qual só podia comprar 

o aparelho de raio X da Siemens e da Philips, porque elas davam assistência. 

LO - Esses vendedores de equipamentos médicos, influenciavam muito? 

JD - Influenciavam muito. 

LO - Como é que eles trabalhavam? 

JD - Eles trabalhavam a ponto de eu ser, não havia, você sabe como foi criado o 

computador da Previdência Social? Eu fiz um anúncio em jornal dizendo, a IBM não quis 

me dar apoio para fazer, dar um computador para o IAPI. Então, eu pus um anúncio no 

jornal com auxílio do Almério Pena, que está aí, que pode lhes dizer a mim, dizendo que 

queria alugar um apartamento, um equipamento da IBM, que tinha alugado. Fui para São 

Paulo, fiz outro anúncio no jornal lá de São Paulo, que tinha alugado um equipamento da 

IBM. Aí a IBM, pensou que eu tinha alugado mesmo, a Burroughs pensou que eu tinha 

alugado mesmo e me ligou. Doutor Eyte* que era o representante da Burroughs aqui, 

então, fiz o negócio com ele, altamente vantajoso. À custa disso ele me atendeu 

imediatamente, trouxe o equipamento para mim. Enquanto o IAPM não conseguiu, o 
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IAPM não conseguiu com a IBM. A IBM foi passada para trás, porque a IBM dominava 

aqui. E os vendedores de filme? Eu queria comprar filme virgem, porque não conseguia 

até essa firma que vem para cá, porque a Kodak, essas empresas todas, a IC não sei o que, 

essa empresa inglesa, essa que tem aí, ela queria vender filme aqui para você. Então, 

vendia filme do tamanho que o médico não aceitava. Uma hora o filme era pequeno, outra 

hora o filme era grande. Então, você tinha filme e não tinha. Então, você tinha 

equipamento de raio X, mas não funcionava direito porque só o da iniciativa privada 

funcionava, porque não tinha filme do tamanho. Comprava do tamanho, aquele não 

servia, o médico queria o outro. Então, eu fui pegando esse fornecedor de equipamento e 

dobrando esses equipamentos através da iniciativa privada. Fazer, em vez do 

fornecimento ser para a Previdência Social, ser através da empresa privada. Então o 

senhor Lafayete Cortes que começou a comprar filmes de outras instituições e tirava um 

pouco do serviço. Do outro lado eu tinha um outro também, que era muito cotado, serviço 

do instituto. Então, eles compravam filme como eu queria e com isso eu fui vencendo a 

Kodak, fui vencendo aquela outra empresa inglesa que, cujo nome IC não sei como, tem 

um C pequeno, não sei como chama ela. Então, ela pressionava, ela vendia o filme virgem 

contava o filme, cortava o filme em pedaços, esses em caixas, e essas caixas não podiam 

ser. Então, eu tentei fazer aqui uma central, estabelecer, fornecer para todo o Brasil esses 

filmes. Havia dificuldade para tudo. Você comprava remédio, uns forneciam os outros. 

Agora, esse negócio que está havendo, agora de não fornecer remédio, havia isso tudo 

naquela ocasião. Através da iniciativa privada eu burlava isto. 

LO - A indústria farmacêutica também pressionava? 

JD - Pressionava, é claro. Eu era até, eu era muito amigo de um presidente da Bayer, 

diretor da Bayer. Então, através desse diretor da Bayer que passou a ser da Associação de 

Indústrias Farmacêuticas, eu comecei a desmembrar isto e fiz um decreto criando a 

assistência médica na Previdência Social, decreto 3256, assistência na Previdência Social, 

através da iniciativa privada. Você pode ver lá o decreto lei, é o último decreto lei da série 

dos decretos feito pelo Castelo, ainda na minha gestão, que eu preparei de acordo com o 

Ruddy Miller*, era o diretor da Bayer no Brasil. Então, ele era assistente de coisa, ele me 

ajudou, e então, fiz uma assistência farmacêutica para dar assistência. A farmácia vendia 

o remédio e dava um certo desconto para a Previdência Social. E a Previdência Social 

dava apoio a isso. Os remédios eram comprados através dessa farmácia, eram 

credenciados. Mas depois, a assistência, depois os médicos conseguiram tirar isso tudo e 

as empresa, e veio a criação da CEME. Eu queria criar medicamento popular, 

medicamento que tivesse um rótulo, mas não vendesse a sua marca registrada, não 

vendesse Merck, e sim vendesse o remédio. 

LO - Mas isso ia contra os interesses de toda a indústria farmacêutica. 

JD - Então, havia uma pressão danada entre elas. Eles perseguiram isso de todo jeito. 

MC - Mas aí? 

JD - Mas o governo não tinha poder para fazer isso. Eu não encontrei apoio do governo 

para fazer isso. Aí, já tinha saído o Presidente Castelo Branco, que me deu apoio lá. Os 

outros, não me deram apoio, os outros eram preocupado com outras coisas. Achavam que 

                                                           
* Transcrição aproximada do nome. 
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isso não podia ser porque as tentativas que o Brasil fazia eram todas boicotadas. Até uma 

empresa da Petrobrás que era, comprava da Interbrás, criava problemas para nós, para 

comprar os seus remédios, os sais, que era a matéria-prima para fazer remédio aqui. 

Então, ela criava problema. Ela começou a querer ter monopólio disso, e começou a 

ganhar à custa da Previdência Social. Então, foi preciso abandonar essa, essa situação. 

MC - O senhor foi a favor da criação da CEME? 

JD - Altamente favorável, tentei fazer da CEME uma central de medicamentos 

automática, para fornecer medicamento a todo mundo, todo segurado, de graça. 

MC - Mas o senhor, ao mesmo tempo, o senhor que tinha uma política de incentivar 

também a indústria farmacêutica? 

JD - Tinha, claro. 

MC - Mas, a indústria farmacêutica privada? 

JD - Privada, claro. Privada e nacional, nacional que fosse feita pelo Brasil. Eu tentei 

fazer através, houve uma época aí que a CEME iria passar a ter empréstimos através do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, naquela ocasião não tinha, não era 

social, era entidade financeira para poder fazer isso. Mas é claro que a Interbrás não 

deixava, a Petrobrás não deixava. Porque isso era, ganhavam muito com essa importação 

de sais, de todo mundo que era comprado lá fora e ganhava muito dinheiro. 

LO - Agora, o senhor acha que havia uma ação orquestrada nos anos [19]60 por parte dos 

laboratórios farmacêuticos, e por parte dos fornecedores de remédios? 

JD - É claro, é claro. 

LO - A favor da privatização? 

JD - Não, não havia, nada havia a favor da privatização. Havia contra. Eles queriam que 

a assistência médica usasse a favor da privatização. Quer dizer, a favor das farmácias para 

vender para os laboratórios, diretamente à iniciativa privada. Você sabe que, o seguinte: 

desde o princípio a Previdência Social deu remédio quando o sujeito era internado, dava 

de graça. Não é isso? Então, os laboratórios passaram a vender remédio 10% acima da 

tabela da farmácia. Você sabia disso? Que eles tinham que vender mais caro? Então os 

hospitais cobravam do INPS 10% a mais porque era dispensado os remédios. Então, o 

instituto pagava isso, não tinha dinheiro, a farmácia ficava muito pesado, muito oneroso, 

por isso que podia dar ao segurado. O segurado morria muitas vezes porque não era, não 

tinha remédio, não podia se tratar. Foi quando se livrou disso, quando passou as farmácias 

foram credenciadas diretamente, sem auxílio dos hospitais, é que passou a ser dada então 

uma assistência médica. Mas muito precária, primeiro com farmácias dentro do instituto. 

Assim mesmo, os Estados combateram isso cobrando impostos anuais, ICM e outras 

coisas, impostos no IAPI, para prejudicar ainda mais a assistência médica. Então, a 

assistência passou a sofrer demais com isso. Assistência médica que era uma parte da 

assistência médica. Você tinha um médico para tratar, você tinha um tratamento mas não 

tinha o remédio. Ele era comprado a preço de ouro. O seu valor mais 10% a mais do preço 

que cobrava o hospital. Hospital comprava remédio e eu pagava 10% a ele mais. A conta 
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vinha com 10%. Todo remédio que eu aplicava, comprimido, está aqui. Custava X, e 

punha 10% em cima. Até hoje é assim, até recentemente. 

MC - Seu José Dias, o senhor colocou que as empresas médicas não tinham condição de 

comprar equipamento? 

JD - As empresas médicas não tinham, os médicos é que não tinham. As empresas eram 

muito frágeis, eram de médicos que estavam começando naquela ocasião, que tinham a 

cara e a coragem. Tinha sua prática, tinha sua ação, mas não tinha dinheiro. Então, eu 

financiava equipamento, eu comprei muito aparelho de raio X para médico. 

MC - Então, o senhor considera que essas empresas médicas foram embriões de uma 

estrutura médico hospitalar. Foram muito incentivados pela ação da Previdência Social? 

JD - Pela Previdência Social. Chegou a dar até equipamentos, até doar equipamentos para 

eles faturarem. Por durante um certo tempo eles cobravam mais barato para pagar o 

equipamento. Por exemplo: o sujeito funcionava, comprava o equipamento na Siemens, 

um aparelho de raio X e cobrava até 10% das contas. Fazia uma diferença, um preço 

tabelado e tirava 10% para utilizar aquele equipamento que era financiado pelo instituto. 

As Santas Casas recebiam então, esse equipamento de graça. Santas Casas, hospitais 

públicos passaram então, a receber esse equipamento dado pela Previdência Social. 

LO - O senhor tem conhecimento das denúncias de que nesse momento muitos 

interessados começaram a comprar casas, pintar de branco, virar hospital só para 

conseguir esse tipo de benefício da Previdência Social? 

JD - Tenho certeza. Mas isso não era credenciado no instituto. Enquanto isso houve, 

enquanto dona Mariza esteve lá, o Jorge Lobo e o coisa, essas empresas não vingaram. 

Porque eles tinham tudo isso, pintavam, só depois que elas passavam a ter uma certa 

situação é que elas passavam a ter, passaram a ter credenciamento. De fato, essas casas 

foram compradas, as casas todas de Botafogo foram compradas para fazer clínicas, as 

casas de Botafogo foram todas compradas, aquelas casas todas, aqueles salões foram 

comprado para isso. Até hoje estão lá servindo de consultórios médicos. Mas as casas de 

saúde tiveram que organizar, tiveram que fazer, por azulejo na parede, senão elas tinham, 

eram desclassificadas. Elas eram categorizadas e foram melhorando à custa disso. Elas, 

com esse incentivo, através das melhorias, dos esquemas de terem determinados, terem 

oxigênio instalado, ter determinadas coisas que são indispensáveis para cobrir 

determinadas coisas, que para elas eram incentivadas. Elas não podiam fazer 

determinadas intervenções cirúrgicas, não podiam determinadas assistências médicas. Só 

podiam aquela que estava adequada para a casa de saúde que ela possuía. Então ela teve 

que fazer daquela casa de saúde, construir um prédio novo, e muitas fizeram através disso. 

Mas foi dessa solidificação, dessa base é que se fez. Assim como tem hoje os grandes 

bancos, hoje o Brasil está na mão de seis grandes bancos, não é isso? Que dominam o 

Brasil, não é isso? Nós temos hoje uma estrutura médica que domina o Brasil 

inteiramente. Entidades fortíssimas, que são de médicos particulares. 

LO - Ainda nesse tema, o Plano Nacional de Saúde do Ministro Leonel Miranda, parece 

que solidificou esse projeto que o senhor está se referindo. 
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JD - Não senhor. Eu era contrário a ele. Eu estou dentro do Sistema Nacional de Saúde. 

Eu sou a favor do atual Sistema Nacional de Saúde. Eu tenho aqui, até um livro sobre 

isso. Se vocês quiserem tenho um livro sobre isso, um estudo até da Fundação a respeito 

disso do Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde é mitigação do 

problema do Leonel Miranda. Ficou com a Previdência Social a saúde das pessoas, 

individual. Ficou com o Estado a saúde pública. Ficou com o município a saúde de 

emergência. Então, foi dividindo, prestando assistência médica em várias coisas a ser 

feitas. Os recursos então foram destinados a isso. E isso aí está em vigor até hoje. Tem 

que revogar essa lei primeiro. 

MC - Mas o plano do Leonel Miranda não era no sentido de dar assistência médica? 

JD - Não. O plano de Leonel Miranda era aproveitamento dos médicos só, eram os 

médicos, os médicos dominavam inteiramente. Ele tinha uma casa de saúde, tinha a Casa 

de Saúde do Doutor Eiras. Então, ele fazia pela casa de saúde que ele tinha, ele fazia no 

Brasil todo. Arranjou os funcionários da Previdência Social que lhe deram determinado 

apoio, ele fez isso. Começou fazendo essas entidades numa cidade chamada Santos 

Dumont. Ele não conseguiu nada porque os próprios médicos achavam que aquilo não 

tinha dinheiro para pagar, tinha que depender de orçamento, depender de verba. Porque 

você vê o seguinte: até hoje para você comprar um pau de fósforo dentro do serviço 

público você tem que fazer uma licitação, pequena ou mais complicada conforme. Então, 

para você comprar um remédio qualquer você tinha que fazer uma licitação, você tem que 

ter verbas, você tem que ter todas essas, uma burocracia em tudo. Então, isso é 

impraticável com a assistência médica. Ela não tem permissão porque você não pode 

comprar remédio mais barato, nem o equipamento mais barato, nem aquela situação mais, 

que custe menos para você dar assistência médica. Você tem que pegar aquilo que é mais 

tecnicamente adequado, não é isso? Então, isso é incompatível com a organização do 

serviço administrativo. Sempre o serviço de saúde ficou, a saúde não pode ser do Estado. 

Porque o Estado está organizado para prestar serviço administrativo, para dar, cuidar de 

processo, direitos pessoais. Mas nunca para tratamento da saúde. Isso é uma excrescência 

dentro do Estado. Como é excrescência cuidar da agricultura, como é excrescência, agora 

que o Estado está aperfeiçoando sua máquina para cuidar disso, para dar apoio através da 

Embraer, da Embrapa, das entidades, através de instituições, do Instituto Oswaldo Cruz 

e outra entidades que vieram por aí, Vital Brasil e outras. É que perdurava, mas o Estado 

não pode se imiscuir, senão em atividades administrativas. Não pode nunca no exercício 

de uma atividade que é eminentemente uma atividade técnica, absolutamente técnica e 

inelástica, uma atividade que depende muito do povo, depende muito da comunidade que 

cuida de cada cidadão em si. Isso não tem, o governo sempre procurou. Depois o governo 

sempre cuida de tudo, através do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o Brasil não é Rio de 

Janeiro e São Paulo. O Brasil são 4 mil municípios espalhados, fora 10 mil que existem 

aí pelas localidades. Existem e todo mundo tem direito a essa proteção. Então, se você 

quer universalizar essa prestação, o governo tem condições de fazer isso, não teve agora 

para fiscalizar. A SUNAB não teve condições de fazer porque ela só vai até determinado... 

Até hoje, tem muitas cidades que não teve fiscalização nenhuma.  Não tem um convívio 

com o governo federal, não tem penetração. Mesmo porque após isso foi também fazendo 

uma certa divisão das competências de cada entidade, do Estado, das competências de 

município onde esta a área de competência do Estado, onde está a área de competência 

do município. E hoje o Estado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro vive um estado de 

absoluta separação do governo estadual, e por causa do seu Brizola. Ele deixa de ter apoio 

para fazer qualquer atividade que depende do governo. Tudo aquilo depende do governo, 
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embora sendo atividade federal, ele tem dificuldade para fazer, pois a política interfere 

com isso. Da mesma forma o governo quer toda assistência rural. O Maranhão tem muito 

mais apoio do governo federal do que outro Estado qualquer. Por quê? Não é porque o 

governo Sarney faça isso. Porque a família dele faz. Porque eu acho que o presidente não 

tem nada disso. A família dele não, a família dele pode fazer política partidária para poder 

ter voto. Porque lá é que ele ganha, porque o sujeito se vota com deputado, com senador 

da região que ele ... Hoje quem elege o sujeito aí para ser político não é o governo, é uma 

cidade, é um Estado quando muito. Mas é uma cidade e às vezes até um distrito. Então 

isso tudo faz com que essa descentralização torne impraticável fazer qualquer coisa de 

âmbito nacional ... 

MC - Senhor José Dias, gostaria que o senhor explicasse melhor as divergências que o 

senhor tem em relação ao Plano Nacional de Saúde do Leonel Miranda. 

JD - Total. 

MC - Espera aí só um instante... 

 

Fita 6 – Lado A 

 

 

JD - Então, o Plano Leonel Miranda era tornar a assistência médica brasileira custeada 

pelo Estado através de dotações orçamentárias e através de dotações transferidas pela 

Previdência Social que era contrariamente a essa solução. Então, ele estava fadado a ter, 

não durar nem um mês. Por quê? Primeiro, dotação: O Ministério da Saúde tinha o maior 

orçamento da União, Saúde tinha naquela ocasião, Ministério da Saúde e a Previdência 

Social não ia transferir o dinheiro para o Ministério da Saúde esbanjar esse dinheiro 

através da assistência médica que ele dava. Precária em alguns estados, em alguns locais, 

localidades. O Ministério da Saúde não tinha um posto de saúde, mas que não tinha 

nenhuma possibilidade de organização, nada disso. Então, isso era impraticável, por isso 

que eu era contrário a isso. Eu era favorável a que a assistência médica ficasse para a 

comunidade. Eu sou o criador, tenho diploma aí de cidadão de Pernambuco dado porque 

eu criei 35 casas de parto em Pernambuco. Você sabia disso? Não sabia não? Fiz 35 casas 

de parto, dei apenas uma casa para o sujeito, dei à coletividade para gerir essa casa de 

parto uma parteira. O prefeito, as mulheres do prefeito para dar galinha, a canja era dada 

pelo Gustavo e criei 35 casas de parto em Pernambuco. Porque eu não admitia que o 

Estado pudesse chegar até o centro, até essas cidadezinhas para prestar assistência 

médica. O médico não tinha, o médico não vai para lá, porque o médico quer trabalhar no 

Rio de Janeiro, em São Paulo ou na cidade de Campinas, ou na cidade de Ribeirão Preto, 

na cidade que tem televisão, primeiro grau. O médico só vai para o interior quando ele 

recebe, quando ele seja empregado numa empresa como Camargo Corrêa, para fazer uma 

usina lá em Tucuruí. Então, ele vai para lá, porque lá ele tem escolas para os garotos, ele 

tem hospital para ele, tem uma casa para ele novinha. Mas o médico não vai para o 

interior. Médico quer ser, médico é filho de sujeito que tem posse para pagar uma escola 

de Medicina. Então, ele fica cavando com todos os pistolões possíveis para ele ser médico 

de uma unidade médica aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Só 

agora é que se difunde mais porque, mesmo porque as faculdades de Direito até bem 
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pouco tempo eram em cidades muitos desenvolvidas. Porque faculdade de Direito 

dependia do sujeito ter, o ensino exigia que o sujeito devia ter um ensino prático. E poucas 

cidades tinham possibilidades de fazer isso. São Carlos, cidades assim do interior poderia 

ter. Então, o médico quer ficar onde ele teve a namorada dele, onde ele se casou, onde ele 

fez a sua base, onde seu pai está, sua mãe está. Então, a assistência médica era dada assim. 

Você fazia um concurso médico, você tinha mil médicos para o Rio de Janeiro e São 

Paulo, mas não tinha nenhum médico para ir para o interior. E o médico queria ir cobrar 

lá, na assistência médica lá. O sujeito para fazer exame de vista, porque ninguém tinha 

dinheiro para cobrar exame de vista. Então, o oculista lá tinha que ser bem pago pela 

Previdência Social, para poder depois com o tempo viver à custa da assistência médica 

do INPS e alimentar seu coisa, através dele ser político da cidade. Então, ele ganhava 

porque ele era deputado pela cidade, era vereador pela cidade, prefeito pela cidade, ou 

então porque ele ganhava alguma coisa através da Previdência Social. Então, era 

impraticável você dar assistência médica através do Estado. Em qualquer parte do país 

você tinha as fábricas de médicos só em São Paulo, no Rio de Janeiro, em poucas cidades. 

Como é que eles podiam ir para lá? Ele não queria sair daqui nunca, jamais. Ele ficava 

agastado de toda e qualquer melhoria, desenvolvimento. Então, eu tentei criar muitas 

vezes incentivos para o médico trabalhar no interior dando a ele dois meses de férias 

durante o ano para vir se atualizar. Porque a assistência médica veio evoluindo 

astronomicamente, veio evoluindo geometricamente. Você tem uma assistência médica 

dentro de um determinado padrão. Em 1964, você tem um padrão, você tem uma 

assistência médica dada em 1986. Não tem nem possibilidade de você fazer uma 

equiparação, uma com a outra. A assistência médica foi se especializando, foi 

melhorando, usando técnicas melhores. Porque os médicos não tinham esse 

entrosamento, não tinham recurso para ele fazer estudo lá fora. O meu irmão foi estudar 

quando médico, quando acadêmico foi estudar no Memorial, hospital dos Estados Unidos. 

Mas teve que fazer lá. O nosso amigo Coutinho, o meu conterrâneo esteve lá no hospital 

lá de, nos Estados Unidos, mas só à custa dele, mas nunca por .. Agora, que nós temos aí 

5 mil médicos trabalhando lá fora através da CAPES, essas coisas. Mas não existia nada 

disso. Então, você tinha a assistência, só a iniciativa privada dotando de melhorias, para 

melhoria da assistência médica. Você tinha só a iniciativa privada, o governo nada 

fazendo, ou não fazendo quase nada para melhoria desse padrão técnico da assistência 

médica. Está estatizado, socializando isso, fazendo. Muita gente é partidária do sistema 

que está na Inglaterra vigorando lá, o Plano Beveridge. Porque também dava assistência 

médica num padrão igualado, igualitário, para todo mundo. Isso é o que todo mundo pensa 

em fazer. Eu tencionava fazer uma assistência médica de alto padrão, assistência médica 

individualizada, não de tratar o cidadão como lá é tratado. Meu irmão é médico, foi 

tratado lá na Inglaterra, em Londres. Ele teve que ir lá no hospital de todo mundo. Ele 

esteve uma assistência médica baixa, ele teve que afinal arranjar um médico particular, 

que a assistência do Estado lá é baixo padrão médico. Só depois, agora é que talvez tenha 

melhorado. Mas até bem pouco tempo a assistência do Estado era uma assistência de um 

padrão muito baixo. Porque os funcionários públicos, os médicos que eram servidores, 

eles foram melhorando por iniciativa deles próprios, eles próprios é que foram se 

afastando da Previdência Social, saindo da Previdência Social e se especializando através 

de iniciativa própria, não com apoio da Previdência Social, não com apoio do Ministério 

da Saúde. Ministério da Saúde não fazia nada, absolutamente nada, muito menos a 

Previdência Social, ninguém fazia. Mas os médicos todos que estão hoje, esses médicos 

formidáveis que você vê aí, todos esses que tem um conhecimento grande, eles fizeram 

pessoalmente. Como eu fiz na advocacia, como eu fiz no Direito, eles fizeram com eles. 

Eles foram comprando casas médicas, eles foram comprando essas casas que você diz, 
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em Botafogo, foram fazendo assistência, aprimorando isso, melhorando isso, numa 

atividade rendosa, mas uma atividade útil à coletividade, atividade necessária à 

comunidade. Porque ele fez um aprendizado através dessa coisa. Então, esses prédios que 

você diz lá em Botafogo, que foram comprados, pintados e bem comprados é que 

constituíram a salvação do Brasil. Por quê? Porque esses profissionais passaram com 

recursos próprios a fazer aquilo que as outras atividades fizeram. Eu fiz na advocacia, 

outros fizeram na Engenharia e os médicos fizeram particularmente, mas sem assistência 

do Estado, sem que o Estado fizesse. O Estado fez uma dúzia de cientistas, de pessoas aí 

que eram perseguidas pelo governo, só isso. Sofreram tudo, mas esses não, eles fizeram 

aqui dentro o arroz com feijão, foram cuidar do arroz com feijão. Isto é, dar assistência 

médica diária, de cada cidadão. Então, eles conseguiram fazer essa assistência médica 

que hoje está aí, produto da ... Porque você não pode ter uma assistência médica boa só 

com a teoria. Você não tem a teoria só, a assistência médica não vem da teoria, vem da 

experimentação, vem da prática, é da consciência que você tem, é da firmeza que você 

tem, da prática que você tem, da confiança que você, para que faz alguma profissão, é 

que você dá, presta uma assistência boa, é que você dá isso. Você tem que confiar. O 

efeito médico não é nunca um efeito imediato. Como foi que o meu médico agora 

conseguiu agora estabilizar a minha situação? Como foi que ele conseguiu? Mudando os 

médicos, mudando os remédios. Várias consultas, eu tive que ir lá durante um tempo 

muito grande, ele foi dando os remédios até que ele me equilibrou completamente a minha 

saúde. E fez que eu hoje não tenha dor de cabeça, não tenho dor de dente, não tenho dor 

disso. Não tenho nem aquela câimbra que eu tinha não tenho mais. Não tenho as dores 

que você tem, as dificuldades que você tem não tenho mais, porque ele me deu remédio 

para eu tomar desde que eu tomo café da manhã até de noite, que equilibram o meu 

organismo. Então, aquelas coisas que faltam no meu organismo eu sou obrigado a ter uma 

dosagem necessária para equilibrar minha saúde. De tal maneira, que faltou aí um produto 

aí, que não esteve agora, faltou um produto aí, no mesmo dia eu fui deitar e comecei a ver 

voando. Vomitei, criei uma série de problemas. Por quê? Porque não tinha um remédio 

que faltou aí, aquela coisa. Ele foi deu um outro que supriu, ao invés de comprimidos que 

ele me deu através de um elixir, e um remédio assim para o fígado, para bílis. Eu então, 

consegui ter isso. Então eu estou vivendo à custa de quê? À custa de ... Não tenho gripe, 

não tenho nada, não tenho nada disso. Vocês estão sujeitos a ter gripe aí, eu não tenho 

nada disso, porque eu estou prevenido para isso. Eu tenho toda uma série de remédios 

para eu manter a minha vida. Então, eu que estava perdido em 1985, que achei, custei a 

passar o ano de [19]85, tive dificuldade de passar, estava doido inteiramente, não sabia o 

que eu estava fazendo em 1985, sem seqüelas, mas perturbado em toda minha atividade, 

sem forças para poder fazer isso, eu hoje estou aqui dando a vocês, porque eu falei para 

vocês aqui sem beber água, nada, sem cansaço, sem nada, até agora e posso falar até de 

noite, sem importância nenhuma, como eu fazia antes. Por que isso? Porque eu tenho uma 

iniciativa privada, uma experiência, uma prática que dota e tem estrutura, toda estrutura 

brasileira que tem aí hoje, a estrutura que existe. Porque ao lado, ao lado daquela 

multinacional que vinha para cá e ainda deixou aqui, ela trouxe a experiência lá de fora. 

Porque nós não temos dinheiro para experiência. Eu ia, por exemplo, ia fiscalizar a Nestlé, 

e lá na Nestlé me mostraram que gastava 80% em pesquisas e 16% para fazer uma farinha 

qualquer. Eu dizia, eu achava aquilo um absurdo, vai fazer isso na Suíça. Então, eles 

trouxeram aquilo da Suíça, e eu ganhei isso explorando, explorando isso, vendendo essa 

farinha que a Nestlé vende até hoje, esse leite. Que tem determinadas coisas que foram 

pesquisadas lá na Suíça, talvez agora melhorado por nós. Essa reserva de mercado agora, 

você acha que eu sou contra isso? Não sou, sou a favor. Por quê? Porque ele vai dotar o 

Brasil de uma tecnologia que ele, seria impossível porque a indústria tem que viver, tem 
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que ganhar dinheiro, isso precisa de grandes capitais, capitais elevadíssimos para poder 

fazer alguma coisa, para você pesquisar isso. Então, foi através da minha prática, é que 

eu trouxe a minha prática, prática da iniciativa, prática de advogado, prática de 

administração, conduzindo empresas através de um advogado que conduz empresas, 

através de um advogado que dá conselho a todo mundo, que assiste todo mundo, que diz 

o que tem que fazer. Porque eu deixei todo brasileiro, eu tinha uma advocacia aqui, com 

mais de duas mil causas, causas em andamento. Eu dava orientação a todo mundo, ao 

doutor Magalhães. Eu advogado consultor jurídico do Banco Nacional. Então, comprando 

casas, as 39 agências que estão aí, todas foram compradas por mim. Que o Zé Luís de 

Magalhães Lins me deu atribuição para fazer essas coisas. Então, eu dava conselhos de 

como fazer isso. Então, foi através dessa prática que eu adquiri, da que eu vinha, eu vim 

no Estado pagando pouco, o Estado não me pagava nada, me pagando uma bobagem, e 

eu ganhei de fora, foi que eu consegui então, fazer o patrimônio que eu tenho até hoje e 

fazer um patrimônio maior que eu tenho que é a prática, é hoje falar em segurança, é saber 

o que eu devo fazer, conduzir. E confio até agora, até abril de [19]85 eu trabalhava na 

Consultoria Geral da República. Eu ditava o que era mais certo para o Brasil, ajudava a 

fazer isso através dessa prática, através dessa coisa. Isso os médicos não tinham no 

Ministério da Saúde, não tinham através do governo, através do plano, do plano do Leonel 

Miranda. O Leonel Miranda estava trabalhando num hospital em que o doutor, o doutor, 

como é que chama ele que era o chefe lá, e que até hoje está aí, esse é que era, que 

trabalhava na prática, que deu, punha lá os doentes todos nervosos lá, para ficar lá? E se 

tinha a idéia de que o nervoso deveria ser segregado como o tuberculoso, tinha que não 

trabalhar. Antes, quando a assistência médica era dada pelo governo, quando não se tinha 

ainda desenvolvimento do combate à tuberculose, não se tinha os grandes remédios que 

curava a tuberculose, não é? Porque o Estado não dava recursos para pesquisar isso, não 

dava elementos para pesquisar, não dava incentivos. Hoje o Estado está dando mais, está 

dando passeio para muito sujeito aí fazer pesquisa boa, mas é ainda a iniciativa privada 

que faz pesquisa. Então você vê hoje, todos, tudo que nós temos hoje aqui, uma geladeira 

que funciona, aquilo tem técnica para aquilo. Você tem um tubo que dá água, que não é 

mais um tubo, é de plástico. Você tem toda técnica tirada através da pesquisa, através da 

técnica que foi transformada em prática, é isso que eu quero dizer. Então, por isso eu sou 

a favor da iniciativa privada. 

MC - O senhor está fazendo assim toda uma exposição da crença do senhor na iniciativa 

privada. Eu queria saber o seguinte do senhor, de certa maneira essa crença do senhor na 

iniciativa privada se materializou numa política de assistência médica durante o período 

que vai do final dos anos [19]60 até o início dos anos [19]70. Eu queria saber o seguinte 

do senhor, parece que, por volta do início dos anos [19]70 há uma guinada da política de 

assistência médica na Previdência Social no sentido de ... 

JD - Não senhor, até [19]78, desculpe, até [19]78. Só com a gestão, só com a gestão, só 

com a gestão depois do Leonel Miranda é que houve guinada lá. É com a gestão daquele 

rapaz que foi trabalhar lá. 

MC - O Luís Seixas? 

JD - Do Seixas, que era política, que era o ginecologista da dona Yolanda Costa e Silva. 



 

104 

 

MC - Eu gostaria que o senhor explicasse mais essa mudança de política na Previdência 

Social em relação à assistência médica no período da gestão do Luís Seixas, no sentido 

de que ele privilegiou os serviços aos ... 

JD - Ele era um dos elementos do Leonel Miranda e outros, que tinha essa idéia de 

transformar. E ele não conhecia bem, era médico. Ele era um médico com uma 

especialização, ele não conhecia nada de política, ele se deixou envolver por todos aqueles 

que trabalhavam à sua volta. Tanto assim, que ele foi, ele esteve sujeito aos maiores, ele 

foi posto para fora pelo governo, porque ele praticou os maiores desatinos possíveis. 

Involuntariamente, não para ele, mas porque ele deixou que outros camaradas se 

envolvessem, houve compra de hospitais, uma série de coisas. Tudo patrocinado por ele, 

que depois o SNI brecou e podou, porque ele justamente se deixou levar por esses 

elementos que se infiltraram na Previdência Social para dar guinada, construir hospitais 

e fazer o Estado responder por essas atividades finalísticas da assistência médica. Veja 

bem, até 1970 o Estado não tinha ônus coma prestação da assistência médica, porque ele 

só contribuía com a cota da União, que era voltada à administração da Previdência Social 

e as insuficiências. Só a partir de [19]70, o Luís Seixas passou a criar ambulatórios, 

passou a criar hospitais, e a colocar isso na mão do governo, a receber verbas. Então, o 

governo começou a interferir nisto, é evidente porque se ele dava o dinheiro, ele 

começava a interferir. Então, começou haver a baixa daquela coisa, é a prova evidente de 

que eu estava certo, pois, se você tinha, que eu estava certo, enquanto o governo não podia 

interferir na Previdência Social a assistência médica foi conduzida bem, foi conduzida 

razoavelmente, dava assistência médica com padrão existente naquela oportunidade. Era 

tido como um padrão bom, ninguém fazia essas críticas que tinha na Previdência Social. 

As críticas que foram feitas, foram depois mostradas que elas não eram procedentes. 

Muito bem, quando eles começaram a intervir, a pôr o Estado na interferência da 

Previdência Social, começaram a querer levar a Previdência Social para a Saúde Pública. 

É que o Estado começou a intervir, porque o Estado passou a participar mais, passou a 

tentar, a ser obrigado a dar maior verba. Então aí, ele começou a funcionar, porque entrou 

orçamento, entrou quadro de pessoal, entrou série de coisas e aí então começou haver 

compras erradas, a ter hospitais sem suprimento de equipamentos médicos, sem pagar, 

falta de médicos, mulheres que não tinha, paramédico não existia. Foi só por isso. E é 

evidente, houve um aumento considerável de ingresso de segurados na Previdência 

Social. Essa admissão na Previdência Social foi, essa filiação à Previdência Social foi um 

crescimento geométrico. Então, o instituto que tinha apenas 800 mil segurados passou a 

ter dois milhões, passou a ter dez milhões, vinte milhões. Então essa máquina passou a 

ser uma máquina incomensurável, inadministrável de tal maneira, sem funcionabilidade, 

porque não funcionava por isso. Porque era de porte tão elevado que não dava para se 

fazer uma gestão perfeita dela. Ela começou a funcionar mal, de tal forma que em 1979 

eu próprio entendi que devia fazer algo, deveria modificá-la. E foi feita a criação do 

SINPAS. Eu sou um dos criadores do SINPAS. E por que isso? Porque já nós tínhamos 

naquela ocasião, já tínhamos 40 milhões de segurados, com os mais diferentes localidades 

do Brasil, sem uma estrutura do estado apropriada, sem uma prefeitura que funcionava, 

sem uma localidade, sem organização administrativa, sem hospitais direito. Estava tido 

em Estado, tudo em Estado que começava a produzir. Então, a assistência médica perdeu 

quando o Estado começou a intervir nisso, quando se quis fazer a reforma do Leonel 

Miranda. 
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MC - Eu queria saber do senhor o seguinte: por que a política do Luís Seixas, ou do grupo 

dele, era uma política que de certa maneira freava a privatização da assistência médica. 

Ele estava ... 

JD - Porque ele queria estatizar a Previdência Social. Tinha os planos de saúde feitos pelo, 

muitos desses luminares dos médicos já faziam planos setorizando a assistência médica, 

que ela fosse feita pelo município, pelo Estado, achando que dar a iniciativa privada era 

proteger a iniciativa privada. Era feio naquela ocasião proteger a iniciativa privada. Então 

o Estado começou a se agigantar nessa participação. 

LO - Mas o Leonel Miranda não concordava com isso, ele era a favor do desenvolvimento 

da iniciativa privada ou não? 

JD - Não, mas era a favor do Ministério da Saúde, que tinha verbas. Então, não era a 

iniciativa privada, não senhor. Era, aparentemente era, mas não era. Porque ele queria que 

o governo sustentasse tudo isso. Por quê? Porque ele passava a ser o próprio instituto, a 

prestar assistência. Porque se o instituto prestava assistência, o que o instituto estava 

fazendo? Estava colocando a União responsável pela atividade final de assistência 

médica. Através de pagar o hospital, o funcionamento do hospital, de manter o hospital, 

através da conta da União. Aí, começou a entrar os recursos para a Previdência, a cota da 

Previdência Social começou a ser aumentada o mais possível. Tirar da gasolina, essa 

refinaria não sei de que para poder custear os hospitais e ambulatórios. Veio aquele rapaz 

que era do Paraná, como é que chama ele, esse aí então, abriu totalmente as portas. Então, 

passou a dar toda a assistência, assistência dada pelo próprio instituto. Ele começou a dar 

ao médico, a criar ao lado da assistência do médico privatizada, setorizada, do médico do 

Estado, do médico da prefeitura, do médico de coisa, o médico da Previdência Social. 

Então, ele começou a interferir, a querer fazer através da organização estatal. Então, essa 

assistência, essa atividade que era incompatível com o convênio empresa. 

MC - Eu queria entender melhor essa mudança na política da Previdência Social, porque 

essa mudança é num período, numa conjuntura política bastante fechada, é a conjuntura 

do governo Médici. 

JD - Era uma política quando o Estado, quando o instituto tinha possibilidades financeiras 

muito grandes e estava dando resultados muito grandes. 

MC - Sim, é. Então, quando o instituto cresceu ... 

JD - Cresceu, esteve o seu apogeu, eles queriam dominar isso, dominar, daí é que vem. 

Eles passaram para dominar ... 

MC - E o senhor nesse momento foi deslocado? 

JD - Deslocado inteiramente. 

MC - Como é que ficou a situação do senhor nesse momento? 

JD - Nesse momento ficou, eu só voltei no governo, então no governo ... 

LO - Como procurador. 
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JD - Então no governo do Geisel, através, eu era procurador, fui tudo mais. Eu só voltei 

através do Nascimento Silva. 

MC - Gostaria que o senhor explicitasse mais essa situação do senhor ser afastado do ... 

JD - Porque eu era elemento estranho disso. Eu combatia isso, pois eu fui um dos hospitais 

do INPS, essa, está vendo aqui essa fotografia, esses hospitais do INPS foram comprados 

contra a minha, eu é que fiz ação contra ele, tomei esses hospitais todos, criei esses 

problemas todos com os hospitais. 

MC - Nesse período, qual era a função do senhor? 

JD - Procurador Geral do Instituto, Procurador do IAPI. 

MC - Não. 

JD - Do INPS. 

MC - Do INPS, o senhor era procurador pelo INPS. O senhor esteve uma atuação de 

combate à ... 

JD - Eu tinha objeção contra isso. 

MC - Sim. 

JD - Essa interferência da política partidária, de Saúde Pública através da Previdência 

Social, fazendo a Previdência Social, estatizando a Previdência Social inteiramente 

realizada pelo Estado, através do município, através das suas... criar hospitais, de comprar 

hospitais, de fazer casas, serviços próprios. Aí foi desalentador, aí então, o custo da 

Previdência Social subiu muito, 10, 12, 15% a mais. Enquanto era prestado pela iniciativa 

privada custava 10, 20% menos e aí então não houve mais dinheiro nenhum que 

suportasse aquilo, estourou tudo. 

MC - É, parece que esta política durou só dois anos, parece que foram dois anos. 

JD - Foi poucos anos, porque nós sentimos isso. Então, veio o Nascimento e Silva mais 

tarde, outra vez ministro, ministro da segunda fase. Aí então, já não tinha mais função de 

direção. Eu tinha só de assessor dele, mas como assessor dele, eu planejei, eu e mais 

outros planejamos, eu e Dario, me convidou para o lugar e contra até a opinião de alguns 

eu planejei então criar instituições todas, o INAMPS, essas instituições todas... 

LO - O senhor falou o nome de uma pessoa, Dario. 

JD - Hein? 

MC - O senhor falou o nome de uma pessoa, Dario? 

JD - O que acontece é o seguinte: quando o Ministro me convidou para assessor dele. 

Então, passei a dar assessoramento e mostrei a ele que não tinha possibilidades de 
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funcionamento da Previdência Social sendo malhada pelos jornais, Presidente Geisel 

ficou muito impressionado com isso. Então, eu achei que precisava tirar da 

responsabilidade da Previdência Social a assistência médica, criar um instituto só para 

isso, e deixar que esse instituto, que é o INAMPS fizesse só assistência médica. Já tinha 

conseguido um Plano Nacional de Saúde, através do Sistema Nacional de Saúde. Então, 

precisava de criar o INAMPS, criar o IAPAS, criar o INPS propriamente dito, criar o 

LBA, criar essas coisas todas, botar essas coisas todas. Então, através disso, com o auxílio 

de outras pessoas, e a oposição de alguns, eu passei já com alguns elementos que não 

estavam na primeira fase. Então, através do Torres de Oliveira, através do Hugo Alqueres, 

que já morreu, você não pode ouvir, eu consegui que se criasse isso e se estabelecesse 

uma setorização para isso, a cuidar de atividades finais, finais como se criou o INAMPS, 

criou o IAPAS, criou o INPS propriamente dito, a LBA, a Dataprev. 

LO - Vamos voltar um pouquinho, o senhor estava falando do Sistema Nacional de Saúde, 

o senhor pode me dizer qual a participação do doutor Murilo Vilela Bastos na elaboração? 

JD - Total, total. Ele era, ele trabalhava, ele tinha um apoio total. Ele não se dava muito 

comigo, porque sou muito, toda vida fui muito favorável a uma intromissão dos médicos 

de maneira mitigada. E o Murilo foi sempre um sujeito que defendia a assistência médica 

tal como preconizada pelo Leonel Miranda. Eu era contra, depois eu acho que ele 

melhorou um pouco. Ele mesmo mudou o seu próprio modo de pensar, porque ele viu 

que era impraticável aquilo. Ele hoje está muito ligado a mim, quer dizer, muito meu 

amigo, muito meu camarada. Porque ele se tornou muito mais, aceitou bem a solução que 

nós demos, a solução que nós fizemos ele participou. Então, ele entendeu que de fato a 

assistência médica preventiva tinha que ficar com entidade governamental. Não era, não 

olhava mais quem estivesse na Previdência Social, e sim quem fosse cidadão. Assistência 

médica, ele tinha um, havia pessoas que entendiam que o Estado deveria cuidar da 

assistência médica como dever, dar ao cidadão assistência médica como dever que o 

Estado não tinha esse dever, a coletividade é que tinha esse dever, o povo é que tinha esse 

dever, a comunidade, e que a Previdência Social tinha que dar, a Previdência Social com 

o ativo. Então, setorizando isso, assistência às pessoas não admitia que fosse só pelo 

INAMPS. Ele participou muito da criação da Previdência Social, foi ótimo, altamente, 

ajudou demais, tem muita coisa feita por ele, Murilo Bastos, sujeito espetacular, muito 

bom, conhece muito, estuda muito, tem muito ... centrado, dá bem, situa bem, situa bem 

a Previdência Social da assistência médica. Ele faz a distinção, o sujeito que contribui 

para a assistência médica e o sujeito que é cidadão. Ele faz essa distinção, embora de uma 

maneira diferente da minha. Eu faço através do sujeito que trabalha, eu cuido do sujeito 

ativo, porque acho que ele deve ter uma assistência médica, se você for tratar por médico 

que quer curar você, ele dá a você um tratamento diferente daquele que cuida de você 

como cidadão. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho hoje uma assistência médica que eu 

estou como cidadão, não como um ser que trabalha, chegou final que eu agora tenho 

condições de trabalhar. Mas eu não tinha, se tivesse assistência médica, não teria tido 

isso. Eu teria, para trabalhar eu tenho que ter toda a assistência médica, muito mais 

dispendiosa. Eu tenho que ter esses remédios todos que vão equilibrar o meu organismo, 

não dá mais hoje. A minha pele, por exemplo, vocês estão vendo aqui a minha pele, hoje 

está assim. Eu vou conseguir que ela fique boa, se vocês voltarem daqui a um certo tempo 

ela vai estar muito melhor. Porque eu estou tomando já remédios corretivos dessa 

deficiência minha da pele. Eu tenho aqui esse aqui. Eu fui ao médico particular, paguei a 

ele, o médico fez, tirou aqui um negócio que tem aqui, uma artéria que estava aqui, que 

saía sangue. Ele fez uma operação, daqui a poucos dias não tenho mais nada. Você não 
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vê, na minha pele você não vê. Então, a Medicina tem hoje poderes de pôr o sujeito rijo, 

perfeitamente capaz. Mas essa medicina é muito cara. A Previdência não tem meios de 

fazer isso com todo mundo, não tem meio de fazer isso. A menos que ela fizesse isso 

através de associações médicas, através de massificação, através de prestação de 

assistência médica massificada, uma assistência médica prestada por aqueles que tem 

prática e não por aqueles que tão estudando aí, fazendo curso para poder se especializar, 

residente médico. Esse residente médico ele tem uma prática muito pequena, muito pouca. 

Ele vai aprender justamente pelos problemas que vão surgir. Problemas que ele não estuda 

na escola, mas que ele encontra na prática. Eu já fui atendido por assistentes médicos e 

verifiquei que ele não tem prática. Ele não sabe. E por médico não, ele sabe fazer isso. 

Então, ele dosa aquilo, eu fico até admirado como ele tem condições de dosar isso de 

maneira que ... 

 

Fita 6 - Lado B 

JD - Consciência, Murilo, Murilo cuida da assistência médica como ciência social, eu 

cuido da assistência médica como uma necessidade do sujeito que trabalha, do cidadão, 

do sujeito que vive, compreendeu a diferença. Eu cuido com assistência. 

LO - Seu José Dias, eu queria que o senhor colocasse um pouco o que que o senhor, como 

é que o senhor vê o relatório do Beveridge. Esse relatório. 

JD - Negativamente, inteiramente absurda, inteiramente contrário a ele. Acho que aquilo 

ali se vigora mesmo num país como a Inglaterra, onde o cidadão está todo vinculado a 

tradições, onde uma norma qualquer não se muda, ele até agora, modernamente, é que ele 

vai se rebelar contra isso. Então, aquilo ali é imposto, aquilo é o Estado intervindo na 

minha atividade privada, na vida do cidadão. Então, ele dá uma assistência médica para 

salvar o sujeito daqueles problemas grandes, mas não coloca o sujeito na civilização para 

trabalhar. E por isso é que a Inglaterra não faz nada, diferente um pouco dos Estados 

Unidos da América que tem uma assistência médica privada através de grupos médicos. 

Ele dá uma assistência médica que faz o sujeito ter possibilidade de voltar à ativa. 

MC - O senhor é contra a Seguridade Social? 

JD - Sou contra sim. Não, sou a favor da Seguridade Social. Mas a Seguridade Social tem 

o seguinte: voltar da assistência médica para a assistência médico de família, ao assistente 

médico individualizada. Eu dou uma assistência médica ao tratamento da assistência 

médica a ele, enquanto ele for jovem, trabalhador, ele tem uma assistência médica normal. 

Se ele tiver um desvio qualquer, uma assistência, tratar dele pessoalmente. Deu para 

compreender, não? Lá o cidadão é tratado como cliente, é tratado não como cidadão a, b, 

c, mas sim como cliente. Ele tem uma dor de cabeça, então ele dá um Doril, pronto, acaba 

a dor de cabeça, entra outros. Cuidou do efeito só. Mas não tratou da dor de cabeça dele. 

MC - O senhor está dizendo o seguinte, que lá o cidadão é visto, quer dizer, igual a 

qualquer outro, enquanto que aqui o senhor acha que, quer dizer ... 

JD - Há distinção. 
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MC - Deve haver distinções? 

JD - Acho que deve, e o sujeito quer que passe a haver o próprio particular. Se você puser 

sentado num hospital, deitado numa cama um sujeito, ao lado de um sujeito muito 

importante, ele fica todo sem jeito, ele fica deslocado, porque aquilo está fora dele. Nós 

temos, cada um temos a nossa atividade. Até o sujeito que gosta de Copacabana e o sujeito 

que gosta da Tijuca, o sujeito que mora em Petrópolis e outro que mora em coisa. Então, 

cada um, nós temos que respeitar o livre arbítrio das pessoas, o costume dela. Eu vim 

morar aqui na Tijuca numa casa porque eu me casei por aqui, tenho uma mulher que gosta 

daqui. Mas meu filho, o Paulo Roberto, só quer gente lá,  completamente, totalmente 

diferente da minha vida. Ele tem outra, tem outro padrão de vida, outra situação. Até o 

padrão de vida se modifica no homem, isso é individual. 

MC - Sim, mas eu acho que o senhor está acrescentando a questão social também, 

diferenças sociais ... 

JD - Eu admito que haja uma questão social dentro de determinado padrão. Eu tenho um 

padrão muito bom para assistência médica, para todo mundo, muito bom. Quer dizer, 

atender o sujeito, cuidar dele, curar, cuidar dele. Mas dentro de um hospital, dentro de um 

hospital, uma sociedade médica, mas nunca você não pode ter o sujeito tratado 

pessoalmente, ele quer o tratamento que ele vai fazer. Você, tem que dar a ele recursos 

para ele poder também sair daquela assistência e cuidar da sua que ele quer, escolheu ... 

MC - Deixa ver se eu entendo, o senhor está colocando o seguinte: diferenças sociais 

devem ter tratamentos médicos diferentes? 

JD - Diferente. Eu por exemplo, eu admito para determinadas coisas, hoje em dia eu 

admito até hoje assistência patronal para fazer um exame médico, contar, quantos 

glóbulos vermelhos eu tenho, quantos de sangue eu tenho, eu admito isto. Mas para uma 

técnica, para me tratar eu não admito médico do instituto para tratar de mim. Porque ele 

não tem a necessária prática para saber do meu organismo, cuidar das minhas diferenças 

dos outros. Compreendeu? Eu sou diferente de você. Cada um de nós tem um corpo que 

tem determinadas reações. 

MC - Mas é só a diferença individual? 

JD - Então, eu pessoalmente tenho que ter recursos, eu tenho que ter recursos para poder 

consultar o meu médico, para estudar, para um caso próprio meu, particular quando eu 

não me der com aquele tratamento que ele dá a todo mundo, eu poder recorrer àquele 

outro que pode me corrigir, ou eu não estou sendo atendido, eu tenho determinados 

campos que pode ser tratado em conjunto com os outros, pode ser dado socialmente, mas 

tem outro que eu tenho que ser tratado individualmente. 

MC - E todos tem que ter esse direito? 

JD - Tem que ter. 

MC - Todos? 
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JD - Tem. Através da vida que ele tem, do código, da qualidade de vida que ele tem, do 

nível de vida que ele tem. Ele tem recursos que permite a ele ir procurar o médico que ele 

quer. Daí, ele vai saber da doença que ele não quer que o outro saiba que ele tem. Você 

admite você tratar, vamos supor, você tem aí uma feridazinha na perna, você admite. Eu 

tenho aqui, por que eu uso, por que eu uso camisa com manga comprida? Porque eu tenho 

um defeito aqui, eu não quero que você saiba desse defeito. Só agora que eu disse a você, 

é que eu disse que eu tenho esse defeito, que eu ... Muita gente não sabe que eu tenho esse 

defeito, eu não quero ter isso. Mas tem outros que tem uma feridinha aqui dentro. Tem 

uma verruga aqui dentro. Quer tirar essa verruga. Isso não é socialmente. Isso é uma coisa 

apenas que eu estou dando, uma coisa sem importância, mas outros que têm uma. Eu não 

sei o que o meu irmão sofre, os meus irmãos sofrem. O que a minha mulher sabe, sofre. 

Ela vai ao médico, eu não acompanho ela, eu não vou acompanhar você até o médico, o 

médico trata de você pessoalmente. Porque você tem lá segredos que você conta ao 

médico, não tem ética médica? Não tem lá segredos que ele guarda, não tem uma ficha 

médica, não tem segredos que você tem? Você tem um modo de agir, outro tem outro 

modo de agir, então, você tem que dar um padrão de vida à coletividade, que permite a 

ele viver na sociedade, como todo homem vive, vestido, engravatado direitinho, 

formalizado, prestando seu trabalho, atendendo a todo mundo e tem a particularidade 

dele. Eu não sei o que o meu médico sofre, meu médico deve comer demais, porque ele 

é gordo, doutor Sales é gordo, deve comer demais, não liga para isso. Então, ele deve sei 

lá, ele deve ter lá os seus problemas. Então, eu admito que o sujeito, hoje... Por que  hoje 

falta tudo? Você vê falar que não tem matéria-prima para isto, não tem vidro para fazer 

remédio, não tem negócio... Porque há poder aquisitivo, o poder aquisitivo melhorou. Por 

que o americano tem tudo isto? É porque ele pode, ao lado de fazer o que todo mundo 

faz, ele tem o poder dele próprio. Ele pode escolher, comprar a geladeira dele, ter o que 

ele quer ter, o rádio. Você quer ter um aparelho, você quer um disco da Elba Ramalho, 

outros querem ter o disco não sei de quem. Então, tem aí. Se ele compra tudo isso, todo 

mundo faz isso, mas uma quantidade, tem uns que não tem. Então, essa individualidade, 

é que é de cada um. Isso, não há comunismo para isso, não há socialismo para isso. 

Socialismo é só para sua vida normal, para normalidade. 

MC - Para massa? 

JD - Para massa, isso é massificante. Essa assistência médica é massificante. Porque ela 

tem quando as coisas são normais. Para tirar pressão para saber quanto é que eu tenho, o 

que meu coração diz aqui. Mas quando entra numa coisa mais privada já não me interessa 

aquilo. E eu então não achava que através do médico, de um sujeito que trabalha numa 

empresa, o empregador tem mais interesse em que o empregado tenha uma rigidez maior 

que um outro qualquer. Porque ele tem ali naquele elemento um sujeito que trabalha. Um 

ser doente, um sujeito que está pensando na mulher, que esteve um problema qualquer 

em casa, de saúde, ele não trabalha direito. Eu agora mesmo deixei esse microfone sair 

porque eu fiquei um pouco entusiasmado. Quer dizer, então, você faz, pratica muitos atos 

por reflexos. Então, isto tudo você reflete no seu serviço, no seu trabalho. Você 

pesquisando, você leva essas coisas todas aqui, depois você faz seus estudos lá, 

particularizado. Eu não fico sabendo o que você fez, qual é a apreciação que você fez 

disso. Então, eu tenho que deixar isso para o seu modo de entender. Você apreciou de 

uma forma, ele apreciou de outra. Então, vocês têm aqui mais de um, são mais de um 

fazendo pesquisas. Então, é nesse conselho você tira um modo de proceder, não é isso? 

Modo de agir é de uma média que você tira disso tudo. Modo de proceder não abrange 

uma pessoa só. Nem todo mundo pode ser tratado individualmente. Mas eu compro na 
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Casa da Banha, você compra na Sendas, outro só compra na boutique, outro só compra 

assim assado, compreendeu? Então, com essa coisa é que você não pode generalizar 

socialmente, você não pode fazer social. Entra um Estado para dar o poder para o sujeito 

dispor dele próprio. Enquanto ele não puder dispor disso, ele não tem qualidade de vida. 

Você tem qualidade de vida quando ele pode receber do Estado uma proteção naquilo que 

ele precisa, daquilo que ele precisa para eventualidade, para todo dia. Mas ele tem a sua 

poupança, ele age da sua forma. Ele faz prática como ele quer fazer com a sua família, 

com os seus. Então, essa é a diferença que existe. 

MC - Seu José Dias, eu queria voltar um pouco e pegar uma, queria saber o seguinte: em 

[19]64, talvez o senhor tenha já respondido essa questão, mas em [19]64 houve um plano 

de emergência do IAPI. O que é isso? 

JD - Plano de emergência do IAPI, eu imaginei pegar através da empresa e dar assistência 

médica, foi esse plano, o plano de emergência. 

MC - Foi o plano de emergência, é? 

JD - Resolução 53, que eu fiz uma resolução, que foi básico, é o início de uma unificação. 

Foi aí, quando eu comecei a incutir na cabeça dos outros dirigentes do IAPC, IAPB, de 

que eles deviam dar assistência médica. Porque a assistência médica angariava mais 

segurados, assistência médica era uma assistência direta. Eu comecei a mostrar a eles, 

que eles só podiam fazer uma boa administração se eles tivessem uma arrecadação boa e 

tivessem maior número de segurados. Como é que eles conseguiam isso? Através da 

assistência médica, pagando auxílio natalidade ao sujeito, ao empregado, ajudar, cada vez 

que ele escorregava um pouco eu pegava ele, eu protegia ele. Então, eu consegui um 

adepto, consegui um dizer para o outro que estava sendo protegido pela assistência 

médica. Então, eu procurei mostrar aos dirigentes daquela instituição, aquela minha idéia 

de que a assistência médica era basilar para angariar mais filiações. Eu fiz isso. 

MC - É, em [19]64 mesmo foi instalada? 

JD - Eu tenho até o original que eu fiz, eu fiz o original, tenho até o original que eu fiz e 

até a norma através de várias publicações feitas. Você tem isso, vai ver que está muito 

atualizado, é como se fosse hoje. 

MC - Em [19]64, foi criada uma comissão paritária para reorganização da Previdência 

Social, o senhor se lembra de quem fazia parte dessa comissão? 

JD - Nem tive ciência dela, nem participei dela, nem dei bola para ela, não valia de nada 

porque não fazia nada, interferia atividade política ali. 

MC - Já foi na época do governo Castelo Branco. 

JD - Mas essa comissão, não participei dela. 

MC - O senhor não participou? 
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JD - Não participei dela. E essas comissões eu não dava valor nenhum, porque não 

chegava nada, não tinham, não havia um sujeito para conduzir, precisava de uma pessoa 

para conduzir. 

MC - Em [19]66? 

JD - Olha, tudo que você, quando você reúne 10, 12 pessoas, até agora, quando você 

reunia 10, 12 pessoas não fazia nada, cada um tem. Hoje você não pode, porque tem que 

ir ao médico, amanhã porque a mulher dele vai ao negócio. Então, comissão nunca 

resolveu nada. Comissão era apenas de dar lugares para o sujeito participar e ganhar um 

adicional disso. Então, eu sempre achei que a solução deveria ser individual, daquele que 

atue, não naquelas comissões que não faziam nada, não resolve. 

MC - Então, a mesma coisa o senhor acha que aconteceu em 1966, esteve também outra 

comissão? 

JD - Esteve outras comissões, muitas outras. Todas as comissões eu sempre achei que as 

comissões não realizavam. 

MC - Não, olha, esse grupo de trabalho para estudar a assistência médica na Previdência 

Social. Isso foi em 1966? 

JD - Não, aí é outra coisa, aí já era com base, veja bem, numa orientação prática. Era 

Mariza Duran, o Jorge Lobo era quem faziam, não eram nem médicos, mas que dirigiam 

a assistência médica. Dirigiam, não eram nem médicos, e que até hoje. A Mariza saiu 

agora, o Jorge Lobo até hoje chefia médico. Toda a vez que mudava a direção de qualquer,  

da assistência médica punha o Lobo no último lugar do prédio, ficava lá atrás, achava que 

o Jorge Lobo era o maior inimigo dele. 

LO - O Jorge Lobo hoje está na presidência do INAMPS, não é? 

JD - Está, está, claro, eram todos sujeitos que chegam lá, tiram ele da Presidência, põe ele 

lá no fim, depois de um certo tempo você vê que aquele é um sujeito útil. Porque ele tem 

um tiro prático. Isso, eu peguei isso aqui. Então, foi com o Lobo que eu consegui tudo na 

minha vida. Foi o Lobo, o Lobo foi um dos grandes auxiliares e comigo na Previdência 

Social foi a mesma coisa. Todo procurador que chegava lá onde eu trabalhava, na 

procuradoria, na primeira coisa que chegava lá dizia: “Quem é José Dias Corrêa?” “Dias, 

sou eu.” “Então, o senhor vá, não quero saber nada. O senhor é pernicioso aqui, não quero 

nada.” Minhas idéias eram sempre, porque as idéias deles eram sempre criar benefícios 

para a repartição. 

MC - Seu José Dias, me diz uma coisa, o senhor, numa entrevista que o senhor deu para 

o Hésio Cordeiro, o senhor explicou para ele como é que os institutos, ou talvez só o IAPI, 

saiu de uma situação de crise financeira em [19]64 para uma situação depois de grande 

arrecadação. O senhor poderia explicar para gente como é que se deu esse processo de 

institutos ? A Previdência estava à falência? 

JD - Através de angariação de novos filiados, maior número, porque você sabe o seguinte, 

a Previdência Social vive de quê? Se ela admite cada, se agora o governo, se o governo 

agora tem que arranjar emprego para milhão e 800 mil, 1 milhão e 800 mil cidadãos, 1 
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milhão e 800 mil cidadãos para poder ingressar para o serviço ativo da Previdência, é 

força ativa da União. Então, se eles entram todos para a Previdência Social, eles agora 

não vão receber nada a não ser uma assistência médica. Mas eles não têm benefício, não 

têm auxílio peculiar, não têm mulheres para dar filhos, não têm nada, eles são solteiros, 

às vezes nem são arrimo de família. Então, eles contribuem, mas só vão receber depois. 

Então, os ativos é que ficam, começa a ser peso morto. Mas você tinha uma indústria 

automobilística, uma indústria nova, toda cheia de gente nova. Gente que não sabia nada, 

sujeito que estava ingressando na Volkswagen, ingressando na General Motors, na 

Mercedes Benz, tudo gente nova. Então, eu tinha gente que pagava bem, que ganhava 

bem, mas que não usava o instituto em nada. Então, se eu arrecadava bastante, e se eu 

tinha pouca saída, eu tinha o quê? Um desequilíbrio, eu estava arrecadando mais o que 

gastava. Por quê? Porque eu tinha gente nova entrando, eu tinha maior ... Se depois houve 

crise, recessão, se houve menor número de empregos, mais empregos,  a SUDENE 

começou a fazer automação, começou a só aprovar projetos de empreendimentos que 

tivessem maior produtividade, menor mão-de-obra, então, começou a haver crise na 

Previdência Social, começou a arrecadar menos. Porque a mão-de-obra, porque a 

construção civil, atividade que contribuía mais para a Previdência Social porque era uma 

atividade de sujeitos que não tinham profissão, eram uns sujeitos que entravam, era uns 

sujeitos que arregimentados, vindos do Norte, migravam e que passavam a contribuir para 

a Previdência Social. Então, eles contribuíam, tinham só assistência médica, assistência 

ambulatorial, só um ou outro é que tinha lá uma doença qualquer. Mas, se tivesse um 

acidente de trabalho já pagava outra taxa, era outra atividade. Então, o sujeito tem uma 

doença própria, já que ele fazia exame de saúde para entrar no serviço, ele era rígido. 

Praticamente, a empresa tinha interesse em admitir só o empregado que tivesse bom, fosse 

bom, tivesse, não tivesse uma lesão cardíaca, não tivesse uma lesão pulmonar. Então, 

você tinha uma força ativa que contribuía e que não ia usar a Previdência, senão, depois 

de muitos anos. Se ele só dava benefício depois do sujeito contribuir 60 meses, o que 

aconteceu? Aconteceu o seguinte: que ela arrecadou mais do que ela gastou. Ela poderia 

dar maior assistência, maior assistência médica, gastar mais porque era, a assistência 

médica era, era o quê? Era um catalizador, era um elemento angariador de mais segurado, 

era o fiscal do Sarney. Fiscal do Sarney está aí. O Sarney espiou isso, é fazer o interessado 

maior em ser o próprio fiscal. Então, se eu tinha, se eu dava dois salários mínimos para 

quem tinha filho, eu consegui fazer aumentar a muito, demais o número. Se depois foi 

interesse do governo cortar essa grande nascimento, essa grande natividade de, como é 

que chama isso aí? 

MC - Taxa de natalidade. 

JD - Taxa de natalidade. Se havia interesse, interesse nisso, diminui. Então, foi 

diminuindo, mas era através do auxílio natalidade, através do auxílio funeral que eu 

conseguia o segurado para a Previdência Social. Então, eu incuti na cabeça de todos 

daqueles que dirigiam, que nós estávamos conseguindo mais através da assistência 

médica. Então, todas as instituições, mesmo antes, mesmo antes da unificação, já estavam 

todos crentes de que dando assistência médica ao ativo conseguia. 

MC - Agora esteve, me parece que esteve outros elementos, por exemplo o próprio 

governo Castelo Branco, parece que a correção monetária também influía. 

JD - Não, tudo isso foi elemento que veio depois. Porque a correção monetária só houve, 

foi sentida quando o Brasil começou a ter inflação grande. 
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MC - Senhor José Dias, o senhor colocou na entrevista com o Hésio, o seguinte: que havia 

muitos empresários que não pagavam a Previdência. 

JD - Pagavam... 

MC - Mas com a correção monetária, eles ficaram com medo? 

JD - Com medo até. Você sabe o seguinte, que tal era a pressão que eu fazia através do 

povo para o empresário para pagar. Que o Costa e Silva uma vez foi na televisão, deu 

entrevista dizendo que quem não pagasse a Previdência Social seria preso. O Costa e Silva 

que era tido como um sujeito que não entendia de nada, mas pressionado por nós, uma 

vez foi à televisão e disse que quem não pagasse a Previdência Social seria preso, o 

empresário que não pagasse a Previdência Social seria preso, através da apropriação 

indébita, através de vários processos a gente fazia coisa para que o sujeito pagasse. Então, 

as empresas começaram a ser pressionadas pela instituição da correção monetária, mas 

através de seus próprios empregados. Porque eu passei a fazer como um empregado 

chegando todo dia no serviço e tendo lá um empregado dele, o setor de pessoal da empresa 

cuidando do auxílio natalidade dele, recebendo o auxílio natalidade. Já viu que receber 

para tomar cachaça um auxílio, um salário mínimo para poder brindar cachaça o filho que 

nasceu, brindar, como isso tinha influência nos outros empregados. Então, através desse 

modo de angariar coisa, e através dessa catequese. Em 1900, ou pouco depois, a carteira 

profissional deixou de ser carteira profissional, você sabe disso? Que não existia carteira 

profissional, era a carteira de trabalho.  

LO - É Previdência Social. 

JD - Como foi isso? Porque para eu conseguir carteira de trabalho para dar à Previdência 

Social. Então, sem a carteira de trabalho eu não dava Previdência Social. Então, ficou 

sendo um lema vicioso para o empregado: ou ele tinha carteira profissional ou não gozava 

da assistência médica. O que ele queria? Ele teve os benefícios todos, teve proteção, 

segurança, outro não teve isso. Então, ele tinha que ter o trabalho dele registrado na 

carteira de trabalho. Então, foi criando, dando, obrigando o empregado a exercer a própria 

fiscalização, exigir que ele fosse o quê? Fosse registrado no trabalho, que só a carteira de 

trabalho é que servia para receber qualquer benefício da Previdência Social. Essa é que 

foi a varinha de condão, a varinha de condão para fazer crescer a Previdência Social, foi 

tornar a carteira de trabalho também Previdência Social, e dar à Previdência Social uma 

assistência médica, dar benefício ao sujeito que era jovem, dar interesse ao jovem, àquele 

que começava a ser segurado. Ele começava a trabalhar desde o início e não cobrava nada 

da Previdência Social, só cobrava assistência médica ambulatorial. Dar, fazer o médico 

dar remedinho para curar dor de cabeça aí, curar coisa, isso é muito barato. Agora, eu 

sabia que tinham estatística que provavam que o sujeito rígido, cada um em 34 mil, que 

faziam uma operação de grande risco. Então, você sabia disso, eu podia tratar dos outros 

34.999 que eu não corria, não tinha despesa quase nenhuma, compreendeu? 

MC - Seu José Dias ... 

JD - Eu tinha as tabelas atuariais dada pelo Hugo Alqueres que me dizia qual era a 

incidência de grande risco dentro de uma coletividade qualquer. Então, eu sabia. 

MC - Porque em 1961 foi extinto o DNPS? 
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JD - 1961 não. 

MC - [19]71? 

JD - [19]71, foi extinto porque o DNPS, porque ele caiu, porque veio um louco para 

trabalhar na Previdência Social e quis fazer, quis passar a Previdência Social a ser gerida 

pelo Ministério do Trabalho. Então, quis tirar a força que tinha o DNPS e transferir para 

o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho começou a dominar aí e aí começou 

a Previdência Social ir para baixo. Quando o Ministério do Trabalho começou a interferir 

na Previdência Social que foi na gestão do seu Júlio Barata e do Marcelo Pimentel. Eles 

é que começaram a criar problemas com Martins Seixas. Através do Ministério do 

Trabalho, não havia uma briga grande entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da 

Previdência Social. Fizeram o Ministério do Trabalho interferir na Previdência Social. Aí 

é que veio. 

MC - E qual era a briga entre a Previdência e o Trabalho? 

JD - Era ser hegemonia do Ministério do Trabalho, dar mais força ao Ministério do 

Trabalho. Dar os cargos de gestão da Previdência Social ao Ministério do Trabalho. 

Então, dominava aqueles que eram apaniguados do Ministro do Trabalho, então aí se 

criava, a Previdência era fechada em si, e tinha contra ela os funcionários do Ministério 

do Trabalho que não eram nada e que queriam dominar a Previdência Social. Daí, por 

isso essa brigazinha e só pode, só foi extinto com o Geisel. O Geisel que extinguiu isso, 

criando o Ministério da Previdência Social. 

MC - O senhor atribui a criação do Ministério da Previdência Social a esse conflito? 

JD - Claro, o conflito existia. Quando o Geisel chegou e quis separar isso, o discurso do 

Geisel na posse dele é que ele criou o Ministério da Previdência Social. Já criou aí, por 

causa dessa rivalidade, dizendo que a Previdência Social estava desmantelada 

inteiramente. Você abria um jornal, o jornal tinha dez páginas, 9 falando da Previdência 

Social que atendia mal na assistência médica. Então, foi a nossa vez de jogar no chão o 

pessoal, o pessoal só estava... A assistência médica, os médicos haviam aproveitado 

máximo, até aquela ocasião. Havia uma mixórdia prevalência total dos médicos, médicos 

e do senhor Leonel Miranda. Eles geraram um conflito. 

LO - Dos médicos, ou das empresas  médicas? 

JD - Não senhor, tudo médicos e empresas médicas e tudo mais. Era o domínio do 

trabalho, deixando a Previdência Social ao caos. Aí eles manietaram a Previdência Social, 

foram piorando a Previdência Social, então, nós viramos e pronto. O Geisel chegou e 

acabou com aquela hegemonia deles, do Ministério do Trabalho, criou o Ministério da 

Previdência. Aí, nós voltamos a dominar, a Previdência Social começou a ser outra vez 

Previdência Social e Ministério do Trabalho nada, cuidando das relações de trabalho. 

LO - Quando o senhor fala nós, o senhor está se referindo a? 

JD - Previdência Social. 

MC - Mas nós quem, que pessoas? 
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LO - Qual é esse grupo? 

JD - Esse grupo era o grupo, esse grupo que não era grupo, o grupo que era contrário ao 

Marcelo Pimentel, Ministro Marcelo Pimentel que é do Tribunal Superior do Trabalho 

hoje, que foi o maior criador de caso e outro grupo que dominava o Ministério do 

Trabalho, dominava aquilo, Júlio Barata e outros, Martins Seixas e outros que eram 

arregimentados pelo Ministro do Trabalho. Nós da Previdência Social éramos 

funcionários antigos, não havia mais o canal Quatro, muitos vindos do IAPI. Eram, 

aqueles que dominavam a Previdência Social, que eram os papas da Previdência Social, 

que eram aqueles que tinham na sua mão o conhecimento de como a Previdência Social 

devia funcionar. 

LO - Por que esses intelectuais do IAPI, eram chamados de Canal Quatro? 

JD - Porque eles conheciam a Previdência Social, os meandros da Previdência Social, 

conheciam essa prática do arroz com feijão. 

LO - Por que canal Quatro? 

JD - Porque era um canal que esteve, o número quatro mil era o número que foi dado aos 

funcionários da Previdência Social, 400 mil. Era o canal Quatro, o pessoal dos institutos, 

na unificação. Receberam foram todos, eu codifiquei tudo. Então, deram o canal quatro, 

eram 400 mil, era canal 400 mil, canal Quatro. Mas eu quis que essa rivalidade não 

permanecesse. Não consegui, mas essa rivalidade sempre existiu. 

LO - O canal 400 mil era o que, era o código do IAPI? 

JD - Do IAPI, o código dos funcionários do IAPI. Eram aqueles. IAPI que tinham uma 

formação, treinamento, que tinham feito tudo, a unificação que tinham feito, apesar de 

eles não quererem fazer nada, mas eles eram, dominavam inteiramente. Então, os 

dirigentes da Previdência Social eram recrutados por essa equipe que havia feito a 

unificação e que eu havia escolhido para trabalhar comigo. Todos haviam recebido uma 

carta de recomendação. Você sabe disso? Esses funcionários todos eram recomendação 

minha, assinada por mim. Havia uma máquina que eu comprei que reproduzia, fazia uma 

carta padrão. Essa carta era dada a cada um, agradecendo a eles o trabalho que haviam 

feito pela unificação, muito trabalho que haviam feito na unificação. Então, esses que 

haviam participado, a elaborar aquelas normas PAPS estavam ali como gestor daquilo, 

passaram a ter hegemonia na Previdência Social. Durante muitos anos, mesmo depois de 

criada a unificação, eles começaram a dominar, eles dominaram a Previdência Social. Por 

quê? Porque eles tinham poder, eles tinham a norma de trabalhar, sabiam como é que 

funcionava a Previdência Social. Então, eles tinham, sabiam como agir dentro da 

Previdência Social. Nenhum presidente que chegava lá mandava qualquer coisa, ninguém 

o obedecia. Esse rapaz que você falou, esse que foi presidente do instituto? 

MC - O Luís Seixas. 

JD - Não, outro. 

LO/MC - Reunalt. 
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JD - Muitas vezes eu disse ao Reunalt: “Olha, Reunalt você aqui dentro manda pouco, 

porque todas as ordens que você dá aqui dentro eles não, (TI) não tem repercussão na 

Previdência Social. A norma não é obedecida, os funcionários não obedecem porque eles 

tem normas, eles seguem as normas. Então, a política não entrava, era muito difícil entrar. 

Então, qualquer norma baixada pelo Presidente não repercutia. Nem o governo baixava 

uma norma para fazer saúde, casa de saúde por intermédio do Ministro da Saúde, ninguém 

obedecia, ninguém dava dinheiro. O Lobo não deixava, que não dava o dinheiro, mostrava 

que estava errado, que estava desviando verba. Então, os próprios funcionários que 

chegavam depois tinham que aceitar o Jorge Lobo porque conhecia as normas. Murilo 

Bastos e outros, Murilo Bastos era ministro nessa turma aí, eles eram dominados 

inteiramente porque eles tinham o controle total disso. Porque eles sabiam que os outros 

não funcionavam, os outros eram aproveitadores. O Adolfo Gentil, porque o Adolfo 

Gentil passou a ser nosso aliado? Porque ele era um idealista. Porque o Nildo Aguiar, que 

até hoje foi, até recentemente foi diretor aí da Previdência Social, por que ele trabalhava? 

Porque ele era um idealista, ele era do IAPC, mas eu fui e chamei ele. Por que o Cantisano 

toda vida foi, teve assistência médica nas mãos dele, assistência patronal? Porque ele era 

um idealista. Esse era do canal Seis, mas passou a ser aliado. 

LO - Canal 6 é o que, IAPC? 

JD - IAPC. 

MC - Quem é o nome que o senhor disse? 

JD - Cantisano. 

LO - Adolfo Cantisano? 

JD - Antônio Cantisano. 

LO - Antônio Cantisano. Seu José Dias, o senhor começou a entrevista falando que queria 

colocar algumas coisas que o senhor tinha se lembrado, o senhor pode? 

JD - Eu quero dizer que essa minha formação profissional, essa minha formação 

profissional do Octacílio Brasil, daquela leitura, teve uma influência muito grande, 

porque eu, de um tímido que era, de um sujeito que não sabia escrever, não tinha poder 

de fazer nada, de conceber nada através dessa advocacia que eu trabalhei com ele durante 

esses anos, auxiliando os empresários, auxiliando todo sujeito que tinha alguma coisa a 

agir na vida, é que eu fui tomando confiança em mim, eu fui me tornando um sujeito que 

tinha na minha mão a solução de todas aquelas questões, foi me dando condições de 

liderança. Eu, por exemplo, havia uma sociedade aqui que vendia automóveis, eu era o 

orientador dessa empresa, orientava todas as empresas, todos dirigentes de empresas, os 

mais importantes vinham para minha mão e tinham que buscar em mim orientação. Então, 

eu me tornei a ser um líder. 
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JD - Porque tem patrimônio... 

MC - Está gravando. 

JD - Fui professor de advogado. 

LO - Pode continuar. 

JD - Porque eu fui professor depois de advogado, e aliei a técnica que eu possuía à prática. 

Eu entendo que o estudo só da academia, o estudo sem uma prática, o estudo só teórico, 

o estudo apenas do conhecimento, não dá ao sujeito a força, a confiança que ele precisa 

para aplicar seus conhecimentos. Dar ao sujeito idealizador, o prático, utópico, elementos 

de ele dar idéias, mas não dá a ele confiança. Ele só começa a pensar e a refletir a sua 

atividade, a ter possibilidade de criar dentro da sua atividade quando ele tem um 

conhecimento da atividade prática também. Então, ele passa a ser criador, criativo. Só por 

que eu passei a ser líder, a criar dentro da minha atividade, a saber soluções que eu podia 

dar na prática, que eu passei a ter confiança em mim, através dessa experiência que eu 

tive, desse contato com milhares de pessoas e que ganharam dinheiro às minhas custas, 

que eu orientei, quem tinha dinheiro mas não sabia como se conduzir havia um sujeito, 

um conterrâneo chamado Edmar Nogueira, que era muito rico mas muito medroso 

também. Eu me tornei o advogado dele. Eu só dominei esse sujeito e passei a ter 

influência no dia em que ele comprou um cavalo furtado e foi processado criminalmente, 

sendo ameaçado de ser preso como receptador. No dia em que eu tirei ele dessa enrascada 

foi que ele passou a ter confiança em mim e passou a me dar atenção, escutar o que eu 

dizia. Ele passou a fazer só os negócios que eu dizia que ele podia fazer. Não fazia 

nenhum negócio que eu dissesse que não podia fazer. Isso passou a ser feito por milhares 

de pessoas, centenas de pessoas. Eu passei a ter uma grande atividade através dessas 

pessoas que só faziam negócio quando eu dissesse que podia fazer. E até hoje tem muito 

diretor, gerente de repartição que só faz aquilo que a gente diz que pode fazer. Você sabia 

disso? Você sabia que muito dirigente, Presidente da República vinha saber da gente se 

podia fazer isso ou aquilo, você sabia disso? Tem gente que perguntava: “Por que esses 

rapazes que estão aí fazem tanto barulho com o Plano Cruzado?” Hoje, são todos 

combatidos. São os tecnocratas que fizeram o Plano Cruzado. Por quê? Porque eles 

tinham prática, porque eles fizeram ao lado da Economia que eles tinham, daquela utopia 

de economista que não valia nada, a ponto de chegar desmoralizado o curso de Economia, 

a ponto de nenhum estudante querer estudar mais Economia. Eu acho que vocês sabem 

agora que o economista hoje ficou valorizado extraordinariamente depois que foi criado 

o Plano Cruzado. Você sabia disso? Que o pesquisador passou a ter valor depois que as 

pesquisas foram feitas e deram resultado? Que a tecnologia passou a ser aplicada na 

indústria depois da primeira iniciativa? Você sabe que havia uma atividade aqui que era 

“água com açúcar”: assistência social. Eu que introduzi a assistência social na empresa. 

Só trabalhando na empresa que eu passei a dar valor à assistência social. Passava a ser 

utilizada na prática. Aquilo que ela significava ao conversar com a pessoa, e dizer à pessoa 

coisas bonitas, como é que ela deveria se conduzir na vida. Passou a ser utilizada na 

prática e passou a ser valorizada como profissão. Então, o que acontecia? Eu, através 

dessa prática que tive através do Octacílio Brasil, de cobrar pouco e ter muitos clientes 

através da advocacia popular que ele fez, eu comecei a ter conhecimento do que era a 

vida (TI) o que era a realidade da vida, o concreto, e passei a aplicar aquele conhecimento 
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que eu tinha tido, autoria que eu estava melhorando a cada dia, através do estudo. Cada 

caso que eu estudava é que eu passei a ver que o Clovis Bevilaqua, tinha dado soluções 

ao Código Civil, que é o começo dessa sabedoria toda. Não podia intervir através de um 

testamento, eu chegava para o sujeito e dizia: “Não faz testamento.” Por quê? Porque eu 

já tinha visto vários que tinham feito testamento para os filhos e haviam perdido tudo. Por 

quê? Porque haviam alterado a ordem de vocação hereditária no Código Civil que havia 

feito em 1918. Eu passei a ver que aquele jurista que havia feito o Código Civil havia 

empregado uma técnica que eu não tinha tido na minha prática. Então, eu passei a aplicar 

aqueles conhecimentos de meu livro de cabeceira que até hoje eu adoto. Desde 1915 eu 

adoto as soluções que ele dá na teoria, na prática. Eu ponho em prática aquilo. Porque eu 

sabia digerir e não vou mudar aquilo que eu havia estudado. Então, o que você estuda na 

escola de Engenharia, na escola de Economia, você estuda várias teorias que você próprio 

não acredita naquilo. Você só passa a acreditar depois que você aplicar, que der certo. O 

dia que você conduzir uma firma, que ela passa a ter lucro, você tirar a firma de um 

buraco, é que você passa a crer. Um dia que você fizer um projeto que não seja utilizado 

na prática, você começa a ter prática e começa então a melhor interpretar aquela parte 

teórica que você teve. Então, eu entendo com esse meu êxito decorreu da minha prática 

da advocacia, prática do Direito. Eu estudei Direito, fiz um curso de Direito, mas ao lado 

desse Direito eu passei não a estudar a teoria só, eu passei já a ver a prática, a aplicação 

daquele Direito, aquele Direito aplicado, aquele Direito concreto, apoiado na vida prática. 

Então, eu passei a ter confiança e passei então a ter essa coragem de fazer isso. Porque 

que esses rapazes fizeram o Plano Cruzado? Por que o Sarney adotou essas ... Porque o 

Sarney é um intelectual que passou a gerir a Nação ao lado de um militar que tinha uma 

orientação muito condicionada e muito setorizada. Então, ele é um intelectual, então ele 

tem condições de gerir técnicas. Por que o Dílson Funaro passou a ter aí uma atividade 

muito boa? Porque ele tinha uma empresa privada, uma atividade que não dá lucro para 

ninguém, só vai dar lucro para quem seja criativo. Porque fazer brinquedo, meu filho, 

fazer aqueles brinquedos de madeira ... Ninguém quer comprar mais aqueles brinquedos. 

Brinquedo custa mais caro quando ele tem lá a aplicação de uma teórica. Nos Estados 

Unidos hoje, ninguém faz brinquedo, a não ser brinquedo que tem o chip, um chipizinho, 

um negócio de eletrônica qualquer. O japonês aplicou aquilo. Então, por que o Dílson 

Funaro tem essa prática toda? Porque ele tem a vida prática dele. Então, aqueles rapazes 

que estavam aí, porque eles fizeram através das fundações diversos trabalhos particulares, 

para iniciativa privada. Então, eles conseguiram que o nosso amigo Antunes fizesse um, 

aplicasse teóricas deles, nas suas empresas todas, na do Daniel Ludwig. Porque o governo 

passou a aplicar essas técnicas nos seus próprios problemas. Passou a dar soluções todas 

teóricas. Eles tiveram oportunidade de aplicar em São Paulo, eles passaram a aplicar em 

Campinas, por quê? Porque a Telebrás passou a pagar o sujeito que roubava um telefone 

do japonês e fazia um telefone aqui adaptado ao telefone brasileiro. Que passava, que não 

faz corrente de bicicleta, porque a corrente de bicicleta é número muito reduzida, que é 

melhor comprar lá fora. Mas o resto da bicicleta, faz tudo aqui, através da Caloi, através 

das outras empresas todas. Porque são empresas que tanto fazem bicicletas como fazem 

armas, o que for, para produzir em massa. Então, eu comecei a aplicar na Previdência 

Social aquela técnica que diz o seguinte: eu cuido do lado útil daquilo tudo. Então, eu 

verifico todas as normas que têm maior aplicação, eu cuido das grandes empresas. Para 

poder cuidar das pequenas, as pequenas eu deixo fraudarem, nem cuido da arrecadação 

delas, não valem nada. Porque o sujeito que tem um empregado só para arrecadar, uma 

contribuição não vale nada para mim. Mas se eu cuidar de um sujeito que tem 50 

empregados, ele arrecada por 50 empresas. Se eu tiver 200 empresas, eu tenho quase 70%. 

Então, através dos grandes números, eu pego toda a atividade. Então, eu descobri que 
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fazendo a Previdência Social através das grandes empresas que tinham gasto seu dinheiro 

através daquela pesquisa para poder fazer. O sujeito que comprava, que vinha de lá a 

multinacional que vinha de lá. Você acha que eu sou contra a indústria automobilística 

feita pelo projeto? Não. Porque nós através dos americanos que vieram para cá, nós 

conseguimos fazer automóvel aqui, eles que trouxeram a tecnologia para cá. Você já viu 

o Estado de Minas?  O Estado de Minas esteve falido, esteve a ponto de fazer somente 

aquilo que tem. Foi a FIAT que salvou aquilo ali. Através do quê? Da técnica que trouxe, 

italiana, para cá, fez em Contagem. Hoje, um prefeito de Contagem, que é um prefeito da 

cidade onde está a FIAT, é o prefeito que vai poder governar o Estado. Por quê? Porque 

ele tem a técnica da FIAT na sua cidade. Nós passamos a adotar a tecnologia toda. Então, 

eu sou a favor, eu não tenho nacionalismo, de aplicar só o nacionalismo contra o 

estrangeiro. Eu sou a favor da vinda dos capitais estrangeiros para cá. Não sou aquele 

sujeito que faz oposição ao estrangeiro, à indústria química. Não senhor, hoje não faço 

mais, não faço mais oposição à indústria química. Aquele negócio que dizia que a só a 

indústria química americana e suíça que dominavam o Brasil, isso só já passou. Nós hoje 

dominamos, nós compramos a técnica deles, nós fazemos remédios aqui, e pagamos a ele 

os royalties. Esse royalties é menos do que as pesquisas que nós íamos gastar. Por que a 

Nestlé fabrica aqui todos, todo leite Ninho, leite para cá, tudo isso? Pela pesquisa que ele 

faz na Suíça até hoje. Então, eu estou aproveitando, porque o laboratório tal, assim, assim, 

ele usa a teórica que usa lá no Estado dele. Lá ele usa a prática para fazer o produto, eu 

aqui compro aquilo dele, eu compro a tecnologia dele, através do instituto. Eu hoje 

compro a tecnologia. Eu sou a favor dessa vinda da tecnologia. Por que hoje o sujeito vai 

fazer curso nos Estados Unidos? Porque lá ele tem possibilidade de estudar, de fazer 

aquilo que nós não podíamos fazer. Até bem pouco tempo não se fazia um transplante de 

fígado aqui. Foi preciso um sujeito sair daqui, e o “Fantástico” dar o menino fazendo um 

transplante de fígado aqui para os médicos do Brasil passarem a ter confiança e a fazer 

isso. Quem tinha condições de operar o coração, uma coisa impenetrável? Eu fiz, uma 

operação de coração. Cortar, tirar o meu coração para fora, para fora do meu peito. Com 

uma extra-corpórea, e fazer, por ele do lado de fora, para ele trabalhar só através da 

máquina. E só voltar meu coração depois que eu tinha o sangue bom, tinha o sangue sem 

aquela coisa toda. Me pôs outro, pôs outra válvula aqui, pôs um by-pass aqui. Eu tenho 

hoje aqui, essa safena aqui. Não é nada mais do que a mesma coisa que faz o bombeiro. 

Bombeiro faz o quê? Faz um by-pass é uma outra via para correr normalmente o sangue, 

outra via para correr a água. É isso, é feito através do by-pass. Então, você veja a aplicação 

de tecnologia. Por que eu tenho hoje a tecnologia adiantada? Aqui aplicando, por que hoje 

eu tenho todo um certo desenvolvimento através das pesquisas que foram feitas. Então, 

você precisa de ver que eu considero a tecnologia, o estudo, a pesquisa importantíssima. 

Mas eu preciso que ela tenha dinheiro, recursos para isso. É preciso que nós tenhamos 

elementos para cuidar disso. Porque a Cofap lançou no mercado hoje, o computador, o 

amortecedor pressurizado, por que foi? Porque ela começou fazendo, começou no 

amortecedor, copiando a indústria que era americana. Eu estive na Cofap, quando ela 

fazia Cofap lá, ela não podia nem ter máquinas especializadas porque o americano não 

deixava. Por que não deixava? Porque ela não produzia o número de amortecedores que 

precisava. Porque só produzia 30 mil amortecedores por ano. Então, ela não podia fazer 

nada. Hoje ela produz 30 milhões. Por que a Tramontina produz 7 milhões de facas? Ela 

tem o raio laser, ela tem o laser, o corte laser, corte. 

LO - Tramontina? 
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JD - Tramontina. Então, você veja bem o seguinte, através da pesquisa, através da 

tecnologia nós temos todo o desenvolvimento do país, nós hoje não podemos dar terra ao 

sujeito, pois se ele plantar qualquer coisa, com enxada, você já viu isso, plantar com 

enxada, passar o sol com enxada. Não senhor, eu não admito mais a agricultura de enxada. 

Por que nós temos, por que hoje dou o mesmo tratamento ao trabalhador rural do 

tratamento urbano? Eu tenho esses artigos que eu disse a vocês aqui, você deve talvez ter 

dado uma olhada porque hoje a agricultura é uma tecnologia. Não se faz isso a não ser 

examinando a terra, vendo como é que ela produz mais, como é que ela faz, traves da 

pesquisa, através da tecnologia. E se nós não pesquisamos aqui, nós não podemos fazer 

nada. Por que nós estamos melhorando o tratamento aqui? Hoje nós produzimos área por 

igual a que nós produzíamos. Antigamente, meu pai produzia algodão, produzi tantas 

arrobas de algodão num hectare. E hoje se produz 50 vezes mais, no mesmo hectare, o 

mesmo algodão que o meu pai produzia. Por que isso? Por causa da tecnologia, da 

pesquisa. Então, você veja bem o seguinte, eu o que fiz foi aplicar aquela tecnologia, que 

eu adquiria através da prática, e do estudo que eu fiz, no meu curso de Direito, e dos dez 

aos de prática que eu fiz antes de trabalhar propriamente dito como um testa de ferro, 

como testa de ferro na minha frente. Uma pessoa que tinha, eu não tinha como arranjar, 

eu não podia por anúncio no jornal para angariar serviço. Mas eu adquiri trabalhar com 

2.500 causas arranjadas por outra pessoa. Era o chefe de escritório de onde eu trabalhava. 

Então, quando o médico trabalha com outro médico e mais importante, ele trabalha para 

aprimorar a sua técnica. Quando o Joviano Resende tem a rua ... isso é, um momento 

indescritível, quando o Joviano Resende tinha até pouco tempo, até ele morreu o ano 

passado, mais ou menos. Tinha uma clínica de olhos, chamava-se Estudo de Clínica de 

Olhos, que ele fez aquilo, ele era médico do IAPI, e fez concurso, ele era médico do IAPI, 

fez um concurso para médico do IAPI, para ser oftalmologista do IAPI. Ele era idealista, 

montou a clínica do IAPI. Deixou o IAPI e montou, e montou uma clínica lá no, passou 

a trabalhar na Santa Casa, nas Clínicas de Olhos, e tem lá até hoje uma escola que tem lá 

500 alunos estudando oftalmologia. Faz (inaudível) que cuida de (inaudível) mais de dez 

mil pessoas, independentemente do INPS. Como é que ele faz isso? Através da pesquisa. 

Mas que ele estudou aquilo. Então, eu sou um Joviano Resende da oftalmologia. Eu facão 

o que ele fez, eu apliquei aquilo que eu estudei na escola. O concurso que eu fiz, eu 

apliquei aquilo na prática. Então, depois de eu ter isso eu apliquei aquilo. Então, eu 

administrava o instituto da seguinte maneira, está dando muito auxílio pecuniário, está 

pagando muito, muita gente que faz conserto de hímen lá em uma cidade lá de Santa 

Catarina. Porque as mulheres lá não eram virgens, casavam sem virgindade. Eu então, fui 

lá pesquisar porque que acontecia isso. Então, passei a dar mais dinheiro para pagar 

conserto de hímens de moças que estavam lá. Porque lá as moças faziam amor antes de 

casar. Naquela época isso era um negócio, era um negócio fechado, fechado só para elas. 

Só essas moças faziam isso. Toda moça casava virgem. Então, o instituto tinha uma verba 

muito pequena para conserto de hímen, para fazer um conserto de hímen, para tratar de 

curetagem, essas coisas todas. Quando cheguei lá em Joinville o instituto, houve uma 

incidência muito maior do que aqui, a estatística furou. Por que que o instituto gastava 

muito? Estão fraudando lá. Fui ver, não estava fraudando lá nada. É porque as moças lá 

faziam o amor livre, porque eram descendentes de alemães que tinham o amor livre. 

Então, eu cheguei lá apurei isso, aumentei a verba de lá. Compreendeu? Então, foi através 

dessa pesquisa é que eu levei esses estudos que eu tinha tido, para a Previdência Social, 

auxiliado por outros que tinham outras técnicas, que tinham outras coisas. Hugo Alqueres 

tinha sido o quê? O funcionário do instituto de resseguros, sabia fazer cálculo atuarial. Eu 

aproveitei Hugo Alqueres quanto pude para fazer assistência médica, para pagar o 

médico, para obter que fossem criadas instituições médicas. E assim, eu fui pegando um 
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por um, um era economista, outro era aquilo, eu fui usando um por um, fui pegando 

aqueles que se, que eram verdadeiros sujeitos que utilizavam na prática aquelas coisas 

para fazer isso. Por que eu fiz assistência patronal? Porque eu encontrei o Cantisano, que 

me dava apoio para quantificar isso, para ver como é que se devia fazer, como é que se 

funcionava melhor. Por que eu dei assistência médica ao IAPI, ao canal Quatro não, dei 

ao canal Seis? Porque a assistência médica do instituto tinham sujeitos que entendiam 

mais de assistência médica do que os que estavam no IAPI. Então na assistência médica, 

se você vê na unificação você vai ver que quem dominou a assistência médica na 

unificação foi a assistência médica do IAPC. Era aquele senhor, aquele que foi durante 

muito tempo secretário de saúde de São Paulo, como chama ele, era secretário de 

assistência médica, cujo nome eu perdi agora, porque tem muito tempo que eu não ligo 

com ele. Por quê? Porque o canal Quatro dava mais, era melhor. Então, eu não olhava 

interesses particulares para poder pôr um funcionário lá dentro, técnicos para pôr na 

gestão, na direção do serviço. Não colocava o IAPI, colocava o IAPC. Por quê? Porque o 

pessoal do IAPC tinha mais prática. Cuidava mais da assistência médica do que o IAPI. 

O IAPI, sempre o funcionário do IAPI foi sempre contra, sempre contra. Até hoje eles 

são contra. Se você chegar perto de um funcionário do IAPI hoje e disser que ele tem 

Ministério da Saúde Pública, eles vão dizer. Agora já tem muitos que já admitem. Mas 

dizem que isso é um utopia, uma bobagem. Eu dizia isso. Eu admitia isso. Eu era mais, 

eu era tão radical quanto eles na assistência médica. Você vai perguntar ao Murilo Bastos, 

para você ver. Há até hoje gente que é contra o Ministério da Saúde, assistência médica 

no Ministério da Saúde, até hoje. Eu já não sou tão contra. Eu agora, eu tenho mudado à 

beça. Mas eu sou hoje um Murilo Bastos. Assim, mais ou menos Murilo Bastos. Estou 

convencido pela tese com Bastos do falecido Hugo Alqueres, lamentável, morreu. Mas 

veja bem, então, através da técnica, então, me parece que a minha atuação vem muito 

com meu passado de advogado. Eu fiz na prática, eu tomei, fio naquela atividade de 

conduzir homens, conduzir pessoas através dele me pagando para conduzir. Por exemplo, 

eu era amigo do Doutor Octacílio, era advogado de uma empresa de automóveis que 

vendia Mercury, era automóvel que tinha aqui, que era um Ford melhorado, havia uma 

agência amendoeira. Eu era de lá, então lá, eu fiz uma aprendizagem grande lá, tinha um 

homem lá, esses sujeitos que eram ricaços, eu conduzia esses homens, eu ajudava esses 

homens, eu conduzia. Por que eu ajudei a dar muitos conselhos para o doutor Magalhães, 

Magalhães Pinto. O Zé Luís, eu, fui eu quem ajudou o Zé Luís a criar todo o poderio do 

Banco Nacional que é aqui. Fui eu quem fez o sistema social do Banco Nacional. Se você 

for ao Banco Nacional hoje, você vê até hoje um sistema assistencial de uma Valmap, de 

uma entidade que eles tem lá, que eu, fui eu quem criou lá, quem criou, quem deu, quem 

comprou prédios para todos esses que estão na direção hoje do Banco Nacional. Fui eu 

quem criou tudo isso lá. Por quê? Justamente porque eu orientava essas pessoas, eu é que 

dava, faça isso, faça aquilo. Eu que conduzia essas pessoas e quando eles não seguiam o 

meu conselho eles se davam mal. Então, passei a ganhar disso, eu passei a conduzir essas 

pessoas. 

MC - Seu José Dias, eu proponho o seguinte, que nós nos ... 

JD - Que vocês estão cansados? 

MC - Não, só isso não. 
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JD - Então, você veja bem, eu sabia como me livrar de tudo isso, porque eu tive o quê? 

Uma base, senão eu estava fazendo uma injustiça comigo próprio se eu não dissesse isso 

a vocês. 

MC - Claro. 

JD - Seu eu não dissesse a vocês que eu devo isso à prática que eu adquiri conduzindo 

pessoas durante dez anos, durante dez anos eu conduzi centenas de pessoas. Se vocês 

fizerem centenas de processos, projetos desses, você adquire uma prática que vocês farão 

a mesma coisa, um médico a mesma coisa ... 

LO - É verdade, é verdade. 

JD - Até bem pouco tempo, a ciência não estava tão especializada, não havia carreira de 

economista não, o advogado era tudo na vida. Para ser advogado era Presidente da 

República. Sabia disso? Ser advogado era tudo bacharel de Direito. Então, eu era 

advogado, era mais que bacharel. 
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Data: 28/08/1986 

 

Fita 7 – Lado A (continuação) 

 

Bem, nós estamos em 28 de agosto de [19]86, mais uma vez na casa do senhor José Dias 

Corrêa Sobrinho, aqui na Tijuca, com os entrevistadores Marcos, Luis Octávio e o 

estagiário Ricardo, dando continuidade ao Projeto Fiocruz, Casa de Oswaldo Cruz, 

INAMPS, de pesquisa sobre memória da Previdência Social no Brasil. Marcos. 

MC - Seu José Dias, nas vezes passadas que o senhor falou sobre a parte relacionada ao 

convênio do IAPI com as empresas. Eu gostaria que hoje o senhor detalhasse mais como 

é que se deu esse processo de criação desses convênios, como é que o senhor entrou em 

contato. 

JD - Processo advém do seguinte, eu era interventor do Instituto dos Industriários, e 

comecei a sentir que havia uma dificuldade muito grande para prover todos os cargos que 

eram necessários ao funcionamento normal da Previdência Social, especialmente a 

assistência médica. O atendimento ao segurado que comparecia e que não encontrava, era 

uma situação muito difícil, porque ele não encontrava pessoal. Um estava em férias, outro 

tinha sido requisitado, outro não foi nomeado, outro não se apresentou, faltava a 

formalidade. Nessa ocasião, havia sido baixada pelo governo transitório um decreto cujo 

número agora eu não sei, mas posso depois dar, que regulava a contratação de pessoal 

avulso e a forma de pagamento. Então, eu comecei a ter muito problema, por exemplo, 

nos hospitais. Por exemplo, eu tinha um hospital que tinha um elevador que não 

funcionava, um dia porque faltava o cabineiro, noutro dia faltava uma outra pessoa. Na 

cozinha, faltava, um dia não vinha o cozinheiro, não vinha nada. Então, eu me dirigi, eu 

com base nesse decreto, já que estava autorizada a contratação de pessoal avulso, eu achei 

melhor então, contratar esse pessoal através de uma entidade. Por exemplo, eu tinha uma 

experiência de que aqui no Rio de Janeiro havia um órgão que contratava todo dia um 

pessoal para suprir as falhas. Por exemplo, padeiro da padaria ta não vinha e ia ponto de 

padeiros e contratava o padeiro, através do sindicato dos padeiros, um garçom, através do 

sindicato dos garçons. Então, eu intentei, isso é a base inicial, foi os primeiros casos. Eu 

intentei na Bahia suprir o Hospital Manuel Vargas que era do IAPI, que funcionava e 

tinha muita falta de pessoal, com o sindicato local eu contratava o pessoal fornecimento 

da mão de obra. Tal qual é hoje. O sindicato fornecei o empregado, eu pagava o salário 

ao empregado e pagava a administração. E pagava a ele o salário que ele pagava ao 

empregado, e o pagamento era feito avulso, não era funcionário do instituto. Era, ele era 

avulso, autônomo, ele era um operário que trabalhava para o sindicato. O sindicato me 

faturava aquilo e eu pagava aquilo. Autorizado por esse decreto, essa mão-de-obra 

começou a ser contratada. Então, lá fora, em Salvador, em Recife, onde eu tinha hospitais, 

não havia muita dificuldade para arranjar o pessoal. Através dos sindicatos eu comecei a 

ter soluções para os problemas que haviam sido. No hospital faltava cozinha, não podia 

faltar um cozinheiro, não podia faltar o garçom, não podia faltar nada. Então, com aquela 

solução foi uma mão na roda. Aquilo foi uma coisa espetacular, eu consegui prover todos 

os cargos que precisava para funcionar. Eu tinha já, agora a mesma facilidade para fazer 

essa contratação, tal qual um hospital da iniciativa privada. Isso foi, eu fiquei com 



 

125 

 

problemas muito sérios em Pernambuco, em Recife, Hospital Lucena, Barão de Lucena 

e outros hospitais tinham esses problemas. Eu comecei então, a aumentar o número desses 

contratos, todos contratos feitos com sindicatos, sindicatos dos trabalhadores, desses 

empregados que trabalhavam todo dia, trabalhavam um dia suprindo a falta dos outros. 

Se ele faltava um, o sindicato mandava outro para o lugar. Isso eu fui, com isso eu fui 

dando uma regularidade aos serviços médicos, especialmente de assistência médica. 

Através desse contrato, são os primeiros contratos que, os primeiros contratos foram 

feitos com o serviço público. Era serviços de terceiros, eu pagava ao sindicato, o sindicato 

recebia uma taxa para me arregimentar esse operário e pagava mais caro. 

MC - O senhor chegou a ter contrato com o Sindicato dos Médicos de Pernambuco? 

JD - Não, médico não. Médico é outra coisa. Isso era só para o pessoal, para o pessoal 

paramédico, para o pessoal de manutenção, serviço de limpeza. Então, fiz isso, e fui 

provendo todos os postos que nós tínhamos, que eram poucos, quando eu comecei a 

dirigir a Previdência eram poucos. Eram aqueles hospitais que eram feitos pelo Instituto 

para beneficiar determinados dirigentes, cada dirigente gostava de ter um hospital. Lá em 

Pernambuco tinha um, em Fortaleza tinham dois, Alcides Carneiro e outros e tal. Então, 

para prover esses hospitais eu fazia, com isso consegui fazer assim. Aí, as necessidades 

surgiram também no serviço de manutenção, serviço de limpeza, aqui no Rio de Janeiro. 

Eu comecei então, a ir contratar, até que surgiram as primeiras empresas que eram 

fornecedoras desses empregados. Era chefes de turma, eles faziam aquilo eu pagava 

aquilo. E assim eu fui provendo os cargos e tendo maior solução para os problemas, todos 

os problemas, porque era muito difícil. Então, foi assim que se contratou, fazendo esses 

contratos com terceiros. Muito bem, mas em São Paulo, tinha um problema diferente que 

era o problema da assistência lá então da assistência médica e de problema de provimento 

dos hospitais, que talvez já tinha em São Paulo. Em São Paulo estava em construção o 

Hospital de Higienópolis, era um grande hospital, mas nós tínhamos lá dois outros 

hospitais. Eu comecei então, a dar solução através dessa contratação de terceiros. Até que 

começaram então a aparecer os problemas de, com o fornecer assistência médica aos 

operários, aos trabalhadores, aos industriários, e com isso então eu fui fazendo sempre 

contratos com terceiros. Agora, eu não me lembro bem, eu tenho que fazer uma 

rebuscagem, eu tenho que examinar isso bem, não me lembro bem como foi que eu 

consegui o convênio. Mas o que eu consegui é o seguinte: através do seu Julian, do Julian, 

ele tinha, já dava assistência, ele já prestava serviço à, ao Sinca, à fábrica de automóveis, 

fábrica de automóvel Sinca e à Volkswagen, então eu fui através desses primeiros casos 

... 

 

Fita 7 - Lado B 

 

MC - O senhor disse que ... 

JD - Eu encontrei em São Paulo o germe disso, que era o seu Julian. E ele tinha uma 

empresa que trabalhava para a Volkswagen, para outras três ou quatro empresas grandes 

de São Paulo. Então, eu fui me aproximando dele e verifiquei que essa forma de 

contratação era possível fazer com que as empresas dessem assistência médica. Porque 
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os nossos postos eram poucos, e aquele credenciamento de hospitais ficava muito solto, 

muito difícil de ser controlado. Então, havia muita briga também entre os médicos, porque 

os médicos não queriam trabalhar com preços globais, para atendimento global. Queriam 

apenas fazer determinadas, não queriam nunca reunir a contratação dos seus serviços 

profissionais e dos hospitais onde eles precisavam trabalhar, precisavam ter um posto, um 

hospital. Então, através do pré pagamento eu consegui uma solução perfeita, que era a 

solução. Naquela ocasião, funcionava muito bem era a contratação através da empresa. 

Eu conseguia através da empresa, a empresa escolhia um desses, uma dessas entidades de 

pré pagamento, e eu dava uma parte que era mais ou menos, aproximadamente 1/3 do 

salário mínimo, a empresa pagava uma outra parte que era para descontar no imposto de 

renda, e com isso então, as empresas passaram a utilizar esse serviço. Os primeiros então, 

começaram a ser feitos, eu devo ter aqui as primeiras minutas, porque fui eu mesmo, do 

meu próprio punho que fiz isso. Eu tenho todos esses trabalhos aqui, do próprio punho. 

MC - Parece que um dos primeiros convênios do IAPI foi com a própria Volkswagen? 

JD - Meus primeiros contratos foram com a Volkswagen. Aqui no Rio de Janeiro foi com 

a General Eletric, fábrica de lâmpadas, com a General Eletric, em São Paulo foi com a 

Volkswagen, a Sinca e umas outras entidades lá também, que davam também, já davam 

assistência através das empresas. Então, aproveitando essa idéia, eu fui fazendo convênio 

com a empresa e através do auxílio do Péricles Sampaio, eu fui conseguindo aumentar 

esses convênios de mais e mais para a prestação da assistência médica e afinal consegui 

realizar com quase todas as grandes empresas de São Paulo um convênio empresa através, 

sempre auxiliado pelo doutor Julian e já com outras, outros prestadores de serviços, e foi 

aí que se começou. 

MC - Seu José Dias, os convênios não se restringiram só às indústrias, não? 

JD - Só às indústrias. 

MC - Só às indústrias ... 

JD - Porque isso foi quando eu era interventor do IAPI ainda. 

MC - Mas, no setor de comércio, também não havia esses ... 

JD - Não, eu não cuidava ainda do IAPC, eu só cuidava do IAPI. Eu era, eu era interventor 

do IAPI. 

MC - Assim, nessa época. 

JD - Então, isso começou em mil e novecentos, isso começou após a Revolução de [19]64. 

Eu fui, deve ter sido em [19]65, [19]66. Eu devo ter aí todos esses dados, vocês vão 

encontrar isso tudo através dos documentos que eu tenho aqui, os primeiros convênios. 

LO - O senhor pode me informar se havia algum convênio anterior a esses primeiros ... 

JD - Não, não havia não, ninguém havia feito antes. 

LO - Nunca havia feito ... 
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JD - Não, ninguém havia feito isso .. 

MC - Antes de [19]64. 

JD - Primeiro que o IAPI só dava assistência médica através dos seus próprios hospitais, 

ou então, pagando o serviço. Mas era convênio direto com o médico ou diretor com o 

hospital. Isso não funcionava, não dava jeito. Porque havia muita dificuldade para o 

controle disso, não havia nenhuma experiência da forma de pagamento. Então, com o pré 

pagamento foi uma situação feita. A iniciativa privada é que se incumbia de pagar isso e 

eu pagava apenas uma parte disso. Eu dava uma parcela fixa por segurado, por cabeça de 

segurado, por cada segurado eu pagava um tanto. Eu fui fazendo assim, isso foi muito, 

teve muito êxito em São Paulo, que é um movimento isso muito antes da unificação, isso 

foi antes, foi antes, quando eu era interventor ainda, não havia começado. No dia 31 de 

julho de 1965, então, fiz o plano de pronta ação. É a Resolução 83, Resolução 83 de 31 

de julho de 1965. Nessa aí, eu já aprimorava os convênios, tenho lá os primeiros 

convênios feitos, estabelecidos, e assim por ali é que eu fui fazendo. 

MC - Seu José Dias, por que os convênios foram em maior número em São Paulo do que 

no Rio de Janeiro? 

JD - Porque não haviam entidades para prestar esse tipo de serviço, só em São Paulo. É o 

seu Julian o precursor disso. Eu não tinha antes. 

MC - Aqui no Rio de Janeiro não existia isso. 

JD - Não existia isso. Existia o Raposo, mas o Raposo tinha ajudado o Hélio Beltrão na 

assistência médica e tentava fazer isso, mas ele não conseguia os médicos, aqui não 

aceitavam essa forma de pagamento. Eram rebeldes a isso, aos contratos globais, eles 

eram contrário a isso. 

MC - As formas de pré pagamento? 

JD - A forma de pré pagamento e mesmo ao pagamento englobado do médico junto com 

o Hospital. Eles queriam que eu pagasse o médico e separadamente a diária do hospital. 

Não dava certo, porque havia, como você vê o seguinte, havia um desentrosamento total, 

precisaria que o instituto tivesse uma administração junto ao hospital e pudesse seguir o 

hospital com o médico. E o médico não tinha mais ou menos uma vinculação ao hospital, 

havia muita dificuldade. Então, quem me ajudou, em primeiro lugar foi aqui, foi o Julian 

lá em São Paulo, e o Raposo aqui no Rio de Janeiro. E além disso, e ainda mais eu tive o 

auxílio também de um conterrâneo meu que era médico famoso aqui, que é um 

cardiologista, que era o Coutinho, e ele então, me ajudou a fazer isso e foi me auxiliando, 

me dando informações, eu fui utilizando isso. 

MC - O Doutor Hésio Cordeiro, presidente, atual presidente do INAMPS, ele tem um 

livro chamado Empresas Médicas, eu já falei até desse livro para o senhor, o senhor tem 

até parte no livro, que o senhor presta depoimento, ele coloca que uma das razões para 

que os convênios fossem menores em escala no Rio de Janeiro, de certa maneira, era a 

resistência do empresariado a pagar a sua parcela que seria descontada no imposto de 

renda. 
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JD - Porque ele fazia, ele estava sempre ligado, é porque o que aconteceu foi o seguinte, 

o Raposo fazia projetos de prestação de assistência médica para o IAPB e para o IAPC e 

já tinha sido construído o Hospital da Lagoa, então, o Raposo tentou através do Hospital 

da Lagoa, que ele era empregado, ele fazia um projeto igual ao de vocês, ele era, ele fazia 

projetos para lá, para prestação de assistência médica. Então, só tinha isso com relação a 

São Paulo. Mas, o pessoal do IAPI propriamente dito era muito contrário à assistência 

médica, eles achavam que eu não devia me meter nisso, que eu não devia cuidar disso. E 

todos eram contrários a isso, quem era favorável era o pessoal que era do IAPC e do 

IAPB. Mas o IAPI não tinha quase, aqui só tinha poucas entidades e as entidades maiores 

que tinha aqui, que aceitaram a minha proposta foi a General Eletric, que eu me lembro 

foi a General Eletric, a fábrica de lâmpadas. 

MC - O senhor se lembra em que ano foi isso? 

JD - [19]65, [19]66. 

MC - Foi logo que ... 

JD - É, [19]65, [19]66. Mas vocês lendo aí a minha biblioteca aqui, vocês têm toda a 

estrutura disso, agora, já não me recordo precisamente como é isso, porque isso foi uma 

fase embrionária dos convênios. Eu sei que isso tudo era baseado num decreto de 

fevereiro de 1966, que admitia a contratação de pessoal universitário e de pessoal de 

manutenção através de pagamento por prestação de serviço, por unidade de serviço. 

Primeiro que aqui os médicos só queriam trabalhar um certo tempo. Eu então, consegui 

que eles reduzissem, que eu reduzi, eu podia contratar com eles, porque eu dava a eles 

um período para biblioteca, para estudar, biblioteca. E o primeiro contrato que eu fiz, se 

eu não me engano foi para fazer um ambulatório lá em Realengo ou Bangu, uma coisa 

assim. Esse foi o primeiro contrato que eu fiz em que eu, eles tinham que prestar duas 

horas por dia de trabalho. Eles não iam querer trabalhar mais, não queriam trabalhar. Não 

admitiam trabalhar oito horas, e o serviço público só admitia empregados por oito horas. 

Aí é que estava a dificuldade, médico não queria trabalhar oito horas. Ele achava que ele 

tinha que fazer uma parte, ele tinha outros serviços, ele tinha que, o que ele ganhava na 

Previdência Social era muito pouco. Então, ele não queria trabalhar ali. Por isso eu não 

conseguia os médicos, só conseguia os que fossem funcionários da Previdência. 

LO - Mas o senhor deu um aumento para os médicos em [19]66? 

JD - Dei, vários, vários aumentos para os médicos. Eu fui pagando, fui aumentando para 

conseguir fazer uma grande equipe. O IAPI já tinha, muito antes de tudo isso o IAPI tinha 

contratado médicos, feito concurso, mas era um pessoal para atender os seus funcionários, 

atender justamente a assistência patronal que já tinha. Porque, como eu disse a vocês, a 

assistência médica foi implantada no Instituto dos Industriários, onde eu conhecia, os 

outros institutos eu não tinha relações com eles. Foi começar a funcionar, com uma 

portaria do Ministério do Trabalho, que permitia a cobrança das empresas de 1%. Mas 

essa portaria, ela foi muito antes da revolução, essa portaria foi muito impugnada, e até 

defendi a Previdência Social num mandato de segurança, tenho até fotografia aí, eu andei 

participando de uma mesa redonda com médicos e hospitais para poder manter essa, a 

cobrança dessa contribuição de 1% para a assistência médica. Então. 

LO - Uma contribuição suplementar. 
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JD - Contribuição suplementar. Isso tudo foi instituído com uma portaria, se não me 

engano, 79 de 1963, [19]62, uma coisa assim. Isso vocês encontram tudo aqui. Isso eu 

teria que fazer uma, eu teria que fazer um exame para poder me lembrar dos pormenores, 

porque eu não me lembro bem. 

LO - Os convênios também já estavam, já existiam ... 

JD - Já existiam. Quem começou a fazer assistência médica dentro do IAPI, e agora estou 

me lembrando, foi o presidente Afonso César. Esse foi o primeiro, logo depois que o 

Beltrão sai, que o Beltrão saiu, entrou o Afonso César, e ele passou a fazer, ele deu grande 

força à assistência médica, foi ele quem começou. Mas Coutinho, já havia uma oposição 

muito grande no IAPI. O IAPI era contra a assistência médica na Previdência Social. 

MC - Quem é que mais fazia resistência dentro do IAPI, à prestação de assistência 

médica? 

JD - Especialmente os funcionários do serviço de benefícios, não vou dizer, fazia 

resistência a isso tudo, eram funcionários do Instituto, todos funcionários do Instituto, 

eram todos. Naquela ocasião era o Torres, era o Celso Barroso Leite, era o Armando de 

Oliveira Assis, eram outros funcionários que tinham postos aqui, que faziam isso e eram 

inclusive os atuários, que entendiam que isso não dava. Nós não tínhamos recursos para 

prestar assistência médica sem que cobrasse uma contribuição. 

MC - Suplementar? 

JD - Suplementar. Porque, não sei se você sabe, a assistência médica já havia sido dada, 

sido prestada pela Previdência Social. Mas ela ficou restrita aos outros institutos que não 

os previdenciários, não, que não os industriários. O industriário, o instituto dos 

Industriários teve muito fraca assistência médica, era assistência médica muito precária. 

Era assistência médica quase ambulatorial, só dava ambulatório, atendia ambulatório. 

Mas não tinha quase. E todos achavam, entendiam que o instituto não devia se meter 

nisso, porque aí não tinha, havia uma descompensação. Não havia possibilidade com a 

cobrança da contribuição de 1% é que se começou a ser incentivado dentro do IAPI isso. 

E eu cheguei nessa ocasião, porque você sabe que eu até a revolução eu não participava 

da administração, não é. Eu era apensa procurador, eu nunca tive nenhuma função de 

direção, a não ser na fiscalização da Previdência Social, no serviço de arrecadação eu não 

sou nem da linha, nem da linha de benefícios, nem da linha de assistência médica. Eu 

trabalhava apenas na fiscalização. Aí já tinha sido criado o Instituto, o Instituto já dava, 

fazia um seguro de acidente de trabalho. Mas era um seguro em que ele, que ele o 

Instituto, os Industriários participavam do seguro de maneira facultativa, nas mesmas 

condições que as entidades de seguro, só as empresas que queriam é que faziam seguro 

dentro da Previdência Social. Então, com o auxílio do seguro de acidente de trabalho 

começou-se a pensar em assistência médica. Porque não se poderia prestar seguro de 

acidente de trabalho sem ter uma assistência médica, sabe? 

MD - Seu... 

JD - Então, vocês me desculpem, mas essa parte aí, desse início de assistência médica no 

IAPI, eu teria que recorrer aqui aos papéis, que eu não me lembro perfeitamente. 



 

130 

 

MC - Seu José Dias, parece que um dos motivos do estabelecimento de convênios com 

empresas eram as grandes filas que existiam na época no ABC paulista, parece que 

haviam muitas filas de segurados... 

JD - É porque o convênio com empresa, você agora me esclareceu, o convênio com 

empresa não era só para prestação de assistência médica. Era para concessão de benefício, 

o que acontecia era o seguinte, eu quando cheguei à Previdência Social, eu encontrei todo 

os postos muito mal instalados e que não atendiam à Previdência Social. Os postos eram 

sujos, pretos, com dedos, porque se exigia recibo para pagamento de benefícios. Então, o 

segurado, ele era analfabeto, tinha que ser posto o dedo lá e ficava tudo sujo, tudo uma 

coisa fedentina, uma coisa horrível. Os postos eram tudo isso. E para arrecadar, para 

pagar, que a arrecadação também era feita pelo próprio INPS, pelo próprio IAPI, para 

arrecadar a contribuição, para conceder o benefício, para prestar a prestação de assistência 

médica. Era tudo feito diretamente pela Previdência Social, e esses postos eram poucos e 

muito mal instalados. Então, em frente a cada posto havia sempre filas constantemente, 

permanentemente. Então, eu quando cheguei, para acabar com s filas, era o meu propósito 

acabar com as filas. A primeira coisa que eu fiz foi o convênio para a prestação de 

benefícios, para as empresas concederem o benefício através das empresas, no próprio 

local de trabalho. Foi aí que eu consegui acabar inteiramente com as filas. Em São Paulo, 

por exemplo, foi fatal, eu tinha feito vários postos, havia alugado várias lojas, havia feito 

várias coisas, não consegui nunca acabar com as filas. Depois, com o convênio, antes do 

convênio para assistência médica. Você agora me esclareceu bem, porque agora estou me 

lembrando, antes da assistência médica o convênio era só para benefícios. Então, através 

do convênio para prestação de benefícios e para arrecadação, que eu fui, que eu comecei 

a fazer os primeiros convênios para, com as entidades bancárias, para elas cobrarem. A 

primeira, o primeiro convênio de empresa para arrecadação foi com o Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele que foi o primeiro que aceitou arrecadar as 

contribuições dos institutos, através do banco lá. Mas é que na ocasião era a SUMOC 

quem dava instruções, quem comandava, fiscalizava, superentendia as operações dos 

bancos, e a SUMOC era contrária a esse ponto de vista de que se atribuísse aos bancos 

qualquer tarefa para a Previdência Social. Eles entendiam, primeiro que a Previdência 

não pagava, a Previdência era mal pagadora, só o IAPI pagava em dia, os outros não 

pagavam. Então, eles arrecadavam, eles pagavam os benefícios, depois no fim o Instituto 

não pagava. Então, eu tive que moralizar esses pagamentos e comecei a fazer os 

convênios. Então, de benefício com o banco que nascia, banco que nascia naquela 

ocasião, que eram muitos, vários bancos do Estado de Santa Catarina, próprio estado de 

Santa Catarina e o banco mais, muito pequeno, Banco Brasileiro de Descontos, o 

BRADESCO era um banco que estava começando naquela ocasião, que exigia dos seus 

correntistas que eles comprassem ações do BRADESCO, porque senão eles não 

emprestavam dinheiro. E todo lugar tinha já uma agência do BRADESCO, já começava 

em São Paulo. Eu comecei através do BRADESCO, comecei, no Banco Nacional, eu era 

amigo, como eu tinha, como eu era advogado e era amigo, eu consegui que o Banco 

Nacional fizesse também. Mas isso foi muito pouco. Então, começou através da 

experiência com os benefícios, através da experiência com arrecadação nós fizemos os 

convênios para médicos, mas sempre com muita repulsa no Rio de Janeiro. O Rio de 

Janeiro foi o último a aceitar qualquer solução dessa natureza. Os médicos aqui eram 

renitentes, eram renitentes. É, tinham o sindicato daqui, era um sindicato terrível, não 

admitia nada da Previdência. Eles faziam uma forte oposição à Previdência do IAPI. 

MC - Que razão o senhor atribui essa ... 
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JD - Eles eram comunistas, esses médicos, esses conselhos regionais de Medicina, esses 

conselhos de Medicina, associações eram todas chefiadas por comunistas. E os médicos 

se opunham muito a isso. Eles não queriam nada com eles, eram retrógrados, mas não 

queriam nada, estavam naquela ânsia de pegar, ganhar, eles estavam começando a 

carreira, a profissão de médico, começava a sacar para poder prestar para o médico poder 

trabalhar. Não estou ofendendo a ninguém não. Mas era assim mesmo. No princípio o 

médico trabalhava de graça, depois ele descobriu que precisava de ganhar e aí começou 

a cobrar por eventos, eventos feitos, e começou então, a cobrar aquilo e não admitia 

nenhum negócio com hospital, queria ganhar sozinho, não admitia que se englobasse 

junto ao médico, nada disso. E começaram então, as várias especialidades. O anestesista 

se separou logo, começou logo a querer a melhor fatia e foi por aí afora. Os médicos 

começaram então, a ser o ginecologista, a ser o clínico geral, era todo mundo, mas fazia 

clínica geral, mas ao lado disso fazia outras especialidades, eram cinco ou seis 

especialidades que existiam naquela ocasião. Então, eles começaram naquela ocasião a 

perceber que precisava de ganhar dinheiro e aí começaram. 

MC - O senhor se lembra de alguns médicos, lideranças sindicais que eram comunistas? 

JD - Lembro, lembro. 

MC - Quem é que o senhor se lembra? De médicos que faziam resistência ao senhor, à 

política que o senhor queria implementar. 

JD - O nome deles? 

MC - É, o senhor não se lembra dos nomes? 

JD - Olha, eram poucos médicos que eu conhecia, porque os médicos quase todos 

trabalhavam para o IAPC, para os outros, no IAPI eram poucos. Era o Itamar, eram outros 

assim... 

MC - Esses faziam resistência, não? 

JD - Não faziam. Esses não, pelo contrário, esses auxiliavam. 

MC - Eu queria os que faziam oposição. 

JD - Mas tem o Kassab é que era o chefe deles, era o mais renitente. 

MC - Mas o Pedro Kassab não foi. 

JD - Pedro Kassab exatamente. Pedro Kassab você me lembrou bem. 

MC - Mas ele não é ligado a alguma organização médica? 

JD - É, exatamente, ele é comunista. Ele era muito, ele não admitia que os médicos 

nenhum fossem empregados. Ele achava que o médico não podia ser empregado. Achava 

que médico tinha uma profissão liberal e que isso era incompatível com a profissão do 

médico. Médico não podia ser empregado. 
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MC - Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, uma outra razão para que ... 

JD - Vocês estão me perguntando um assunto que eu não estou bem, quer dizer hoje, eu 

estou agora que você está me dando o nome do Pedro Kassab, por exemplo, Kassab me 

deu muito trabalho, muito difícil, muito difícil ... 

LO - O que o senhor chama, o que o senhor está dizendo muito trabalho o que era? 

JD - Porque ele era um rebelde inteiramente, ele impedia que os médicos contratassem 

empregados, até fossem empregados de hospital, nada disso, não admitia nada disso. Ele 

fazia uma oposição tenaz. 

LO - E o senhor tem algum outro que na época tenha lhe feito oposição no mesmo nível 

do Pedro Kassab? 

JD - Não, era o Pedro Kassab, era o principal. 

LO - Era o principal? 

JD - Era o principal, mas em São Paulo tinha associação toda com quem eu não me dava, 

não me dava bem com eles. 

LO - O senhor acha que aqui no Rio era principal centro de oposição à sua administração? 

JD - Era o centro de oposição, era através da associação de Medicina que tem aqui. 

LO - Nos outros estados não tinha esse mesmo tipo de ... 

JD - Não tinha, não. Em São Paulo e Rio de Janeiro. 

LO - Em São Paulo através de que representação? 

JD - Era da associação. 

LO - Também da associação? 

JD - Da associação, depois começaram então, no Rio Grande do Sul, e aí veio então, 

aquela que mais pressionava, Paraná, Paraná também era terrível, Paraná, eles se 

organizavam tal, formavam uma dificuldade danada, criavam problemas doidos. 

Especialmente contra os convênios. 

LO - Contra os convênios com empresas médicas? 

JD - Com os convênios com as empresas médicas. Eles fizeram tudo isso. Mas em São 

Paulo começou a grassar várias empresas médicas. Então, começou as empresas médicas 

começaram a explorar mesmo, começaram então, a entrar, houve razão, havia razão, 

porque as empresas eram empresas que tinham até mineração, por exemplo, tinha uma 

grande empresa já é sociedade anônima. Porque naquela ocasião não podiam ser 

organizadas até firmas comerciais, veja bem, para explorar a assistência médica, aliás, 
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muitos médicos eram donos de açougues, muitos médicos eram donos de casas 

comerciais, muitos médicos eram políticos. 

LO - E o que o senhor acha desse tipo político de organização médica? 

JD - Eu acho a associação médica, hoje em dia você sabe que a minha concepção é 

diferente, mas naquela ocasião a associação criava um problema muito grande porque 

eles não tinham ainda uma certa base. Por exemplo, a cooperativa médica naquela ocasião 

não funcionava direito. 

LO - A cooperativa que o senhor está falando seria a Unimed? 

JD - Unimed, o Freire, Unimed. O Freire por exemplo era um advogado que só cuidava 

das cooperativas de assistência médica. 

LO - Agora, tem alguns que o senhor fala com mais simpatia, outros o senhor fala com 

uma certa ... 

JD - Azedume. 

LO - Com um certo azedume. Uma dessas empresas, de assalariamento médico é a 

Golden Cross. O senhor chama muita atenção sempre. 

JD - Outro dia você não viu agora a fotografia do Milton Afonso lá. O Milton Afonso era 

o dono daquela revista que tem ali, Revista Fiscal da Fazenda. De repente ele se tornou 

dono dessa empresa e, começou a explorar os médicos, então, e aí os médicos aceitaram 

essa exploração dele porque tinha dinheiro. 

LO - A que o senhor atribui esse salto que esse cara deu? 

JD - Que deu? 

LO - É. 

JD - É porque ele tinha, porque eles começaram a explorar a atividade e aquilo, o sujeito, 

os médicos só queriam trabalhar no Rio e São Paulo. Eu estou vendo até que a revista 

Veja hoje, por exemplo, a revista dessa semana traz um artigo sobre a interiorização da 

Medicina. Eu fui muito, eu fiquei muito preocupado com a interiorização da Medicina. 

Mas havia muita dificuldade porque o médico que ia lá para o interior era só o médico 

novato, o médico que tinha uma boa experiência não admitia ir para o interior, só queria 

ficar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu precisava de médicos em todas as cidades do 

Brasil, em vários municípios. Então começamos a dar incentivo ao médico, mas não 

bastava dar incentivo ao médico, porque o médico lá ficava isolado, então, ele não podia 

trabalhar. Ele não tinha bastante experiência, mas começou então, a fazer um aprendizado 

e através dessa coisa toda de dar a ele até um aparelho de raio X para ele ensinar lá uma 

pessoa a fazer, tirar uma luxação, tirar uma radiografia da perna para poder encanar uma 

perna, um osso quebrado, um osso fora do lugar. Então, nós começamos a dar incentivo 

para o médico trabalhar no interior. Mas eles, os médicos de São Paulo e de Minas Gerais, 

o que eles queriam era se associar e ter um empreguinho. Eles queriam ter a função, era 

filho do papai rico, que não podia sair, que ia casar com a fulana, o fulano que tinha aquilo 



 

134 

 

tudo. Então, começaram a fazer aqui uma quantidade enorme de uns 15 mil médicos 

saíram pelo Brasil naquela ocasião, hoje já são 30 mil, naquela ocasião eram uns 15 mil. 

Então, eles todos seguiram para o Rio de Janeiro para trabalhar. Então, enchiam aquilo, 

os ambulatórios, os hospitais, que já eram hospitais que o Instituto já tinha aqui, nos 

hospitais que eram o Hospital da Lagoa, era Hospital de Ipanema, era Hospital de 

Bonsucesso, que era do IAPTEC, não é? Esses hospitais começaram então a ter uma 

quantidade grande, enorme, grande, enorme e você tinha pedido de senadores, deputados 

para o sujeito que fazia Medicina em Macaé queria vir trabalhar aqui, vinha para cá para 

o ambulatório daqui e aqui enchia. Você tinha pedidos, muitos pedidos de militares, 

especialmente de militares, porque os militares naquela ocasião mandavam, então eles 

influenciavam em tudo. Eles queriam colocar os médicos, e os médicos viviam nisso. 

Então, a gente tinha muita dificuldade para prestar assistência médica. Depois, nós 

tínhamos outra dificuldade também, é que o médico incumbia-se, se incumbia também 

de fazer a perícia médica para prestação de benefício, para ver se o sujeito estava ou não 

incapaz. Então, foram criando duas classes de médicos. Os médicos que trabalhavam 

como perito médico e o médico que era da assistência médica. Começaram haver, 

começou a haver uma dimensão muito grande dessas duas correntes. Médico perito, 

aquele que cuidava só da perícia médica, para saber se ele podia receber uma auxílio, uma 

prestação qualquer da assistência médica do Instituto Previdenciário, e o médico que 

trabalhava para curar uma doença qualquer. Compreendeu? Você tinha muito mais 

médico para você prestar assistência médica, para você conceder um benefício, para você 

prestar um acidente de trabalho. Você tinha mais médico para isso do que propriamente 

dito para atender à doença trabalho médico. Porque as outras não tinham bastante força 

financeira para poder pagar o médico. E o médico queria ter um ordenado bom, não é? 

Então, o médico não admitia isso, começaram então, a fazer, surgiram essas casas que 

vocês falaram de Botafogo, pintadas então, novinhas, que foram sendo alugadas e 

compradas pelos médicos e se transformaram em clínicas. Daí começou então, a se 

organizar o médico. Mas, sempre pela dificuldade que ele tinha de trabalhar como médico 

somente, porque no consultório, ele atendia no consultório, mas o consultório era muito 

pouco, não dava, porque a consulta era paga, a consulta médica era muito, naquela ocasião 

era barata. Ela não tinha expressão quase. Então o médico trabalhava muito, trabalhava, 

tinha os médicos, por exemplo, os que cuidavam de tuberculose por exemplo, eles tinham 

consultórios que você via filas, consultórios particulares com filas enormes na frente, era 

o Cordeiro. Cordeiro era o médico que cuidava de tuberculose. Ele tinha o consultório 

dele, filas o dia todo. Ele trabalhava feito um doido para ganhar pouquíssimo, porque não 

explorava, o Cordeiro não explorava. Mas tinha médico, e o IAPI tinha muitos médicos 

que tinham boa clientela e começaram então, a fazer o consultório próprio. 

MC - O senhor se lembra de um médico do IAPI chamado Luiz Felipe de Oliveira Neves? 

JD - Lembro, foi chefe do setor durante algum tempo. Ele era administrativo, 

administrador que também fazia Medicina. Não sei se era bom médico. Por quê? 

MC - Não, só queríamos saber se ... 

JD - Você conheceu ? 

MC - É, conheci recentemente. 

JD - Ele vive ainda? 
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MC - Vive ainda. 

JD - Vive? 

MC - Vive. 

JD - Magro, baixinho ? 

MC - É, baixinho. Exatamente. 

JD - É, pois é, esse aí foi chefe lá. 

MC - Foi chefe? 

JD - Foi chefe. Acho que ele trabalhava em Niterói se não me engano. 

MC - É, em Niterói. 

JD - É. 

LO - Seu José Dias, o senhor conseguiu de certa forma, quer dizer, as medidas que o 

senhor tomou logo da fundação do INPS, como aumento de produtividade para os 

médicos, o pagamento de adicional aos médicos do ambulatório que trabalhavam também 

no hospital. O senhor acha que isso o senhor conseguiu apoio da categoria médica da 

Previdência? 

JD - Eu fiz tudo para conseguir o apoio da assistência médica. Eu tinha muita experiência 

de pagar serviços avulsos porque eu trabalhava na fiscalização que já pagava avulso ao 

fiscal. Então eu tentei implantar isso para o médico, dar a produtividade. Eu dava o 

número, só 12 pessoas, para atender só 12 pessoas por dia. Eu fui atendendo a todas as 

reivindicações que me eram apresentadas. Eu fui permeável, e fui eu quem instituiu para 

o médico todo esse regime e afinal aceitei todas as teses que eles exigiram, até a livre 

escolha. Se você for verificar no plano de implantação, no próprio plano de emergência 

do IAPI, você vai encontrar lá pagamento de produtividade aos médicos, pagava o 

médico, pagava o médico não só o serviço que ele prestava como médico, como serviço 

de horas extras que ele trabalhasse. Tentava livrá-lo do taxímetro, dele trabalhar uma hora 

aqui, uma hora lá, e sair do automóvel, trabalhar em Copacabana e Cascadura, deixar o 

automóvel ligado para, prestando assistência médica e sair correndo dali para o outro 

lado. Eu queria evitar isso, eu toda vida me bati para que o médico tivesse um emprego 

só, pudesse trabalhar num local só. Eu pagava duas vezes, três vezes ao médico para ver 

se ele pudesse prestar ali, eu dava dois turnos, pagava dois turnos, até hoje existe isso, 

não existe médico que trabalha vários turnos. Tudo foi feito para pagar o médico bem. Só 

o governo é que deu certo. Mas o Adolfo Gentil, por exemplo, era muito contrário a isso. 
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MC - Gravando. Já que o senhor está falando dos convênios outra vez, com as empresas, 

eu gostaria de perguntar o seguinte ao senhor: um dos motivos para que houvesse também 

implantação dos convênios com as empresas, era para tentar diminuir o absenteísmo (TI), 

não é? Que existia na época, dos trabalhadores. 

LO - As faltas? 

MC - As faltas dos trabalhadores, está? O Carlos Gentile de Mello. Primeiro eu quero 

saber se o senhor concorda com esse tipo de motivação, que levou a ... 

JD - É claro, esse aí foi o que eu utilizei. Eu utilizei a assistência médica contra o pessoal 

do IAPI, para angariar segurados. Porque eu entendia que a assistência médica, vocês vão 

ver discursos, que eu fiz aí, vocês vão ver nas normas que eu escrevi, todos estão aí. Era 

uma dessas normas, era isso, o convênio de assistência médica era no sentido de evitar o 

absenteísmo. 

MC - O absenteísmo. Ele  ... 

JD - Manter as equipes completas? 

MC - Completas. O Carlos Gentile de Mello coloca que essa preocupação de combater o 

absenteísmo seria bastante questionável, porque em geral, quem estava faltando ao 

trabalho, os trabalhadores que faltavam ao trabalho, estavam ligados a questões como: 

morar muito longe; ter baixos salários; ter condições piores do que outros. E que o 

médico, não adiantava o médico se tornar um policial do trabalhador, que isso não teria 

nenhum efeito concreto. 

JD - Não, isso era outra coisa, isso aí era o Carlos Gentile, que questionava o médico em 

dar o atestado de afastamento do trabalho, para efeito de recepção do auxílio? O médico 

é que dava, dava esse parecer. 

MC - É. 

JD - E o Carlos Gentile, não era um médico que não admitia, o perito médico, ele faz 

parte daqueles que se opunham a essa condição do médico de perito, de fazer, quantos 

dias dão ao sujeito para ficar atrasado, dias para ficar em casa, para prestar a assistência 

médica. Ele era muito pela assistência médica no sentido próprio, a assistência médica do 

cientista, do médico que cuida, do médico de família, do médico que trabalha, só com o 

intuito de dar assistência médica, e não cuidava de outras coisas. Ele não queria que 

médico cuidasse da parte administrativa da Previdência Social. E o médico da Previdência 

tinha em parte de dar conta desse propósito da Previdência Social. 

MC - Mas que o senhor acha da posição do Carlos Gentile de Mello? 

JD - Ele é, a posição dele, ele melhorou muito, como eu melhorei. Eu era muito contra 

ele, depois fui mais ou menos igualando a ele, e ficamos depois mais ou menos de acordo. 

Porque ele evoluiu também muito. 

MC - Então, o senhor acha que existia uma certa ação policialesca das empresas médicas, 

dentro do ... 
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JD - Não, isso aí é outra coisa. O que você está falando é a respeito daquela sociedade, de 

sociedades médicas, que exigia o sujeito ser tratado pelos seus próprios... As sociedades 

médicas que faziam convênio com as empresas, começaram a querer fazer uma Medicina 

... 

LO - Exclusiva. 

JD - Exclusiva, setorizada. Que brigava com a livre escolha, o sujeito era obrigado a ser 

atendido pelos médicos da entidade prestadora de serviços. Nesse ele tinha razão. O 

médico, por exemplo, o sujeito, por exemplo, queria ter um médico qualquer, não admitia, 

tinha que ser atendido por aquele médico da entidade prestadora, que às vezes era um 

médico que trabalhava lá também, com os mesmos defeitos do médico público, porque 

trabalhava para entidades que os exploravam. Médico lá era o bagrinho, eles eram 

bagrinhos, apenas eles se tornavam médicos, só. E pagavam muito pouco ao médico. Ele 

tinha razão. Mas ele era contra não só isso não, era contra o pagamento, o que ele foi mais 

contra, o que ele perseguiu, mais a nós, foi o pagamento unidade de serviço. Isso que ele 

era contra. Ele acha que o serviço médico não podia ser pago pela unidade de serviço, 

porque aí incrementava o médico para fazer mais unidades. Então, o sujeito chegava lá, 

e vai fazer no médico, é isso, é aquilo, porque cobra, às vezes para fazer, é como a compra 

de automóvel. Não sei se você já comprou automóvel. Quando você compra automóvel 

ele cobra um acréscimo que é posto lá, uma lampadazinha não sei de que, é um ... 

MC - O rádio. 

JD - O rádio, o acendedor de cigarro, cobra tudo isso. Então, o médico quando prestava 

assistência médica ao instituto, (TI) institutos, ele cobrava todas essas partículas 

separadamente. Então, ele é contra isso, ele acha que isso multiplicava os eventos. O 

médico era como que comprado. Ele começava a participar daquela situação de faturar. 

MC - E o senhor concorda com ele? 

JD - Hein? 

MC - O senhor concorda com ele? 

JD - Eu concordava em parte, mas eu não podia admitir, isso aí era uma conseqüência da 

outra posição que ele tomava, do pagamento global. Se eles admitissem, eu coloquei um 

artigo no nosso julgamento, que era o artigo 25 do nosso julgamento da Lei 3.807, que 

dizia que o (TI) podia ser pago global. O sujeito atender uma doença, e cobrar tudo como 

evento. Parto, por exemplo, seja ele feito uma cesariana, ou seja parto normal, eu pagava 

o evento tanto, uns pelos outros. Isso era uma solução administrativa, uma solução 

perfeita. Porque eu não dava, não obrigava o médico a ter uma verdadeira contabilidade 

para apurar os comprimidos que ele havia dado de Bayer, Cafiasperina, naquela ocasião, 

prontos para o doente tomar. Ele cobrava um tanto, e ele não achava isso, não admitia 

isso. Até obtive um parecer do Themístocles Cavalcante contra isso, para obrigar o 

médico a aceitar o contrato global. Está aí a minha perseguição contra os médicos, era o 

contrato global. 

MC - O Carlos Gentile de Mello era contra, por quê? 
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JD - Porque achava que isso estava errado. Isso estava errado, que isso fazia com o médico 

se mercantilizasse, ele se tornasse mercantilizado. Ele que achava que o instituto, os 

institutos eram os responsáveis pela  mercantilização da Medicina. Havia uma acusação 

dos médicos. Quer dizer: quando se fala acusação aos médicos em geral eram poucos 

médicos. Se quer dizer: A maioria dos médicos eram realmente, tratavam direito, havia 

muita gente boa, e há até hoje muita gente boa. Há aqueles que se aproveitam, mas esses 

médicos são médicos, é a mesma coisa que açougueiro. Não disse que encontrei muito 

médico, que era dono de açougue, que fazia operação e saía com o avental dele branco, 

todo sujo de carne, que ele havia no açougue, cortado a carne no açougue, pelo interior 

do Brasil afora. 

LO - O senhor já ouviu falar no termo anfíbio, para designar um determinado tipo de 

dirigente na Previdência Social? Anfíbio é aquele que ao mesmo tempo está ligado à 

estrutura da Previdência Social, e tem uma clínica particular, ou tem um negócio 

particular. 

JD - Isso foi feito muita oposição a isso, foi feito muita oposição a isso, porque em geral 

o sujeito que era da Previdência... Eu tive um chefe, por exemplo, que era muito 

condenado por isso, porque ele tinha um irmão que era dono de uma maternidade. Então, 

ele mandava para lá,  mandava para lá essas senhoras que iam ter, porque o sujeito podia 

escolher, então os médicos escolhiam, os médicos mandavam um para o outro. (TI) esse 

negócio, o médico se ligava a um outro médico, então ele indicava o outro médico para 

fazer aquilo tudo. Esse que é anfíbio? Aquele que indicava o outro?  

LO - O anfíbio é aquele que trabalha na Previdência Social, e ao mesmo tempo tem o seu 

negócio particular, é dono de um hospital ... 

JD - Ou ele tem um negócio, e tem uma mulher trabalhando ... 

LO - É dono de um hospital. 

JD - Fiz muitos inquéritos contra esses médicos. 

MC - O senhor se lembra de pessoas anfíbias. O senhor citou o exemplo de uma pessoa, 

mas não falou o nome dela. Qual é o nome dela? 

JD - O Itamar? 

MC - Qual é o nome dele? 

JD - Aqui foi chefe de serviço do IAPI. Acho que é Itamar. Parece que o irmão dele tinha, 

mas eu, depois eu verifiquei que não era verdade, não tinha nada com ele. 

MC - Não era, não tinha nada. As outras pessoas, o senhor se lembra de outras pessoas, 

que fizeram esse tipo de ... 

JD - Olha, isso muito, eu tenho muitas queixas a fazer. O próprio Amaral, o doutor 

Amaral. 

MC - Armando Amaral? 
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JD - Armando Amaral era que era acusado disso. 

MC - Ele tinha um trabalho na Previdência ... 

JD - A Casa de Saúde Santa Terezinha. 

MC - Sei. 

JD - E era diretor de assistência médica do IAPI. Então, diziam que ele mandava, isso era 

muito comum, até acidente do trabalho, mandava os acidentados para lá. O sujeito, por 

exemplo, acontecia um acidente numa sexta-feira, então eles pegavam, o instituto estava 

fechado, eles fizeram um Ato, pelo qual o hospital podia receber e cuidar do doente até 

que viesse o instituto. E a Casa de Saúde Santa Terezinha se aproveitou muito disso. 

LO - Sexta-feira era o dia de receber? 

JD - É, de receber. 

LO - De receber os doentes. 

JD - É. 

LO - O Ministro Leonel Miranda parece que também tinha uma ... 

JD - Casa de Saúde Doutor Eiras. 

LO - Casa de Saúde Doutor Eiras. Por isso, seria também um anfíbio? 

JD - É anfíbio. Esses eram combatidos. Eram combatidos, mas ora, mas esses aí até que 

com o tempo, eles ficaram tão ricos, que eles abandonaram tudo isso. Eles não queriam 

ser processados, porque eu fazia uma perseguição muito grande contra eles, aliás persegui 

todos eles durante muito tempo. Mas essa prestação de assistência médica é uma 

excepcionalidade, aquilo não era um negócio assim que possa dizer exceção, não havia 

assim tanta sujeira na prestação da assistência médica. Havia o seguinte: uma vontade do 

instituto em proteger os hospitais, e os ambulatórios, e os médicos que estivessem 

trabalhando na iniciativa privada, no sentido de eles se formarem uma estrutura 

econômica e financeira. Como é que você poderia criar uma prestação de assistência 

médica, se podia ter a iniciativa privada ligada a isso, se você não pagava os médicos 

direito? Não é verdade? Então, se você vive num país capitalista, você tem que remunerar 

bem aquelas pessoas que trabalham ali, permitir inclusive que eles ganhem uma certa 

parcela para modernizar as suas equipes; as suas práticas, porque essa evolução da 

Medicina, não é só agora que existe essa evolução, já existia aquela hora, e com maior 

razão, então, eu entendia que isso deveria, o preço de um preço, ele era composto de 

várias partes: um para remunerar o serviço, propriamente dito; outro para remunerar a 

manutenção daquela estrutura, que era preciso. Para ficarem à disposição da comunidade, 

para a prestação de assistência 24 horas, com equipamentos capazes de fazer isso. 

Naquela ocasião era muito, havia muito mais dificuldade do que agora, até para 

financiamento disso. A não ser os convênios que havia com governamentais. Você não 

comprava um aparelho de raio X, só através do governo. O Ministério da Saúde era uma 

dificuldade muito grande. Então, um médico não podia comprar um aparelho desses, 
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porque era difícil de importar, havia muita dificuldade de importar. Os médicos iam lá 

fora, traziam nas bagagens, eram apreendidos aqui isso tudo. Então, a gente procurava 

pagar o médico, para ele formar uma estrutura dele. E até muitas vezes emprestamos a 

eles esses equipamentos, para eles cobrarem mais barato o serviço médico. Já disse isso 

em relação aos radiologistas? Que recebiam um grande equipamento de 500 miligramas, 

não sei como é que chama aquilo melhor, 500 mil ampères. Eles não tinham dinheiro para 

comprar, então a gente comprava para ele, e ele cobrava a radiografia um pouco mais 

barata. Mas eu não sei se é isso. Porque vocês, isso aí uma parte muito difícil para mim, 

porque essa parte não é tão ligada a mim, porque eu só fiquei com essa parte de médico 

numa fase mais adiantada, na fase do convênio, quando a assistência médica já vinha 

sendo prestada há mais tempo. Isso então, talvez o Lobo possa contar mais isso. O Lobo 

é que conhece esses pormenores todos (TI). Agora, morreu o Raposo que conhecia isso 

grande. Mas aqueles que trabalharam lá com aqueles que foram do escritório do Raposo, 

é que poderão dar pormenores a respeito disso. O Cantizano conhece isso bem. 

MC - Cantizano? 

LO - Luiz Cantizano. 

JD - É. 

MC - É. Seu José Dias, é outro motivo. Quando começou os convênios, parece que o 

absenteísmo caiu muito. Houve uma queda incrível do absenteísmo nas ... 

JD - Mas o convênio não era só de médico. Convênio era tudo, é benefício, e arrecadação. 

MC - Sim, mas vamos pegar mais a questão da assistência médica. 

JD - Isso é claro. 

MC - É, caiu bastante. 

JD - Caiu. 

MC - Tanto é que, por exemplo, uma das razões, um dos motivos de reclamações por 

parte das empresas na época, era que o ... 

JD - O médico ia, o médico ia para o ambulatório, ficava dois, três dias lá, para prestar 

assistência, ficava na fila todo dia, faltava três dias ao serviço. 

MC - Exatamente. 

JD - É exatamente isso. Mas isso é a parte, que justamente, que era muito contrariada com 

duas correntes importantes. Os médicos que eram peritos, e os médicos que eram, que 

davam a prestação da assistência médica. Então, mesmo o médico que prestava a 

assistência médica não ligava para essa coisa do comparecimento, então criava com a 

empresa uma dificuldade muito grande. Porque o sujeito dizia que tinha uma gripezinha, 

ia para lá, o médico dava oito dias, para ele prestar assistência médica. Não havia ligação, 

como que um entrosamento entre a parte médica e a parte de benefícios. 
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MC - Sim, mas é essa situação, que era um tanto quanto benevolente por parte da 

Previdência Social em relação ao ... 

JD - Não, mas não era a Previdência Social, era a assistência médica, que a Previdência 

Social prestava através desses médicos. E muito mais no IAPC, e outros institutos, que 

tinham ... 

MC - Sim, mas era na Previdência Social, ou não? 

JD - Era Previdência Social, mas era Previdência Social com duas correntes, com duas 

correntes de prestação de assistência médica. Uma assistência médica, que era prestada 

pela própria Previdência Social, e outra assistência médica, que era prestada pelo 

profissional liberal. O profissional que não era ligado ao convênio empresa, dava prazo 

de afastamento duas vezes, três vezes, cinco vezes maiores que aqueles que trabalhavam 

para Previdência Social. Aí começou a surgir essa dúvida. 

MC - O médico liberal, o senhor poderia explicar isso melhor, quer dizer, o médico liberal 

... 

JD - Posso, posso, vou. Você está, com as suas perguntas você está me levando, está me 

fazendo recordar. 

MC - Então, vamos ... 

JD - O problema todo é o (TI): aquele que ia ao médico particular, não vinculado à 

Previdência Social, ele sempre obtinha um parecer médico para ficar afastado do serviço 

um tempo enorme. Você tinha uma gripe, então você achava que uma gripe só se curava 

em sete dias, dava um comprimido, mandava para casa e ficava sete dias. A empresa 

ficava lá chupando o dedo, e o operário em casa descansando para fazer, para cuidar uma 

simples gripe, não é? Não se dava remédio nenhum, ele ficava ali curando com repouso, 

o seu afastamento. Isso era muito combatido especialmente pela indústria. Porque você 

precisa de compreender, que a equipe completa, e completa equipe, ela faz parte de uma 

equipe que move, movimenta uma máquina, e essa máquina não pode deixar de ter, não 

pode deixar de ter uma equipe completa. É claro que também no comércio havia o padeiro 

que não podia, que tinha que vir. Então, isso realmente  desmoralizava muito a assistência 

médica prestada por aquele que não tinha ligação com a Previdência Social. Ele dava 

atestados, tinha afastamento do trabalho, ele era o único, o médico é a única pessoa capaz, 

reconhecidamente pela Lei, capaz de justificar um afastamento médico até 15 dias. 

Primeiro era até mais tempo, era 45 dias. Então, esse tempo era muito longo, depois foi 

diminuindo isso, o pagamento para ficar em casa recebendo integralmente da Previdência 

Social, integralmente da empresa. Quer dizer, veja bem, vamos ver se eu explico agora 

melhor. 

MC - Não, está sendo, está bom. 

JD - Um rapaz ... aquele que tivesse um atestado médico recebia o salário integral, e 

apesar de não ir à empresa, então, o médico que não estava ligado à Previdência Social, 

dava a esse doente, a esse seu cliente, cliente particular, cliente que recebia dele 

honorários por consulta. Dava a consulta, e dizia assim: “Está com febre, isso assim, 

assim,  tal.” Afastamento, cinco dias. Dava cinco dias de liberação, de ele vir ao emprego. 
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Então, a empresa ficava lá esperando por ele, e ele estava descansando em casa. 

Trabalhando às vezes, até fora, e para outras firmas, com cinco dias. Quando ele tinha 

uma doençazinha qualquer, ele ficava meses, dois, três meses. O médico dava esse 

atestado. Isso criava um grande conflito entre o médico e a empresa e o empresário, 

porque o médico é a única pessoa que era capaz de obrigar o sujeito, de obrigar a empresa 

a pagar ao sujeito um salário empregado ao seu empregado. Então, as empresas tinham 

empregados que viviam permanentemente afastado. 

MC - Então, o atestado médico de um médico liberal era aceito na empresa. Não era só 

atestado da Previdência não. 

JD - Não, espera. Para efeito da empresa podia ser aquele médico particular dele. 

MC - Podia ser médico particular? 

JD - Porque você tem as relações do empregado com a empresa, as relações eram de duas 

naturezas: natureza trabalhista, que era aquela de receber o salário, receber as férias, de 

receber todos, receber o que ele tinha direito, pela prestação de serviços; a outra relação 

que ele tinha era relação Previdenciária. Então, ele não tinha benefício, porque o benefício 

só era concedido depois de trinta dias. Então, nesses primeiros trinta dias ele não recebia 

nada por parte da Previdência Social. Quem tinha que pagar era a empresa. E pagava 

aquilo, que ele não trabalhava, porque o médico dava a ele atestado de afastamento de 

trabalho. 

MC - E o médico poderia ser o médico de fora da ... 

JD - Podia ser o médico dele, particular. 

MC - O médico particular dele. 

JD - É. 

MC - Sim. 

JD - Então, havia essa grande, esse grande furo, que tinha aí. Aliás esse furo existe até 

hoje. Até hoje existe uma certa brigazinha entre o médico, que dá atestado de afastamento 

do trabalho, e a Previdência. Hoje só a Previdência dá esse atestado já com os seus 

médicos, porque não faz distinção entre o perito médico e o assistente, e o médico que dá 

a assistência médica. Antigamente aquele que fazia a perícia médica era um, aquele que 

assistia ao doente era outro. 

MC - Sim. Agora, pelo que parece, isso são algumas reclamações dos próprios sindicatos 

de trabalhadores, parece que houve uma situação radicalmente inversa depois dos... 

JD - Não, o que aconteceu é o seguinte: eu consegui, através de trazer grande apoio dos 

sindicatos para a Previdência Social. Eu conseguia que os empregados, que iam ao 

sindicato, e combatessem essa situação. E nós chegamos até a querer anotar o afastamento 

na caderneta de trabalho e Previdência Social. A partir do ano em que a caderneta passou 

a ser de Previdência Social, também era anotado na carteira as faltas. E aí o sindicato 

combateu isso, combatia isso. 
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MC - Mas também parece que havia também reclamações por parte dos sindicatos de que 

os serviços dentro das empresas, os serviços médicos dentro das empresas eram muitas 

vezes, não levando em conta a real situação do trabalhador. 

JD - Não, era o contrário. Os serviços médicos da empresa diziam que o médico, diziam 

que o empregado não tinha nada, enquanto que o médico dele particular dizia que ele 

estava doente. E alguns ficavam, eram crônicos. Porque tem muita gente, que descobria 

uma forma de não trabalhar nunca, porque o sujeito arranjava sempre uma doençazinha 

na sexta-feira, para matar o sábado, para matar o feriado, aquele, os dias que estão no 

meio, intercalado, os dias religiosos. Então, o médico dava aquele atestado sem pensar no 

trabalho dele. Quando ele dava uma consulta, aquele empregado que ia maldosamente ao 

seu consultório, porque diz, inventava uma doença qualquer, dizia que estava doente, 

dizia que não podia subir escada, que tinha uma tonteira, uma coisa qualquer, o médico 

então proibia, que ele fizesse aquilo. Isso prejudicava extraordinariamente a 

produtividade nacional. Eu combatia muito isso, por isso eu tinha no convênio um grande 

aliado, por causa disso. Porque eu mitigava essa liberalidade toda do médico, ele não era 

responsável por coisa nenhuma, ele era um terceiro, ele não tinha nada com a empresa, 

pelo contrário, ele arranjava a sua clientela dentro da empresa, porque ele dava isso, e 

dava uma doença, curava da mulher, e dava que o empregado não poderia comparecer ao 

serviço, porque tinha que tomar conta da mulher, porque a mulher estava sozinha em casa, 

não tinha ninguém que fosse lá, o menino não podia dar-lhe o remédio, só o marido. 

LO - Mas de certa forma, um médico ligado a esse sistema conveniado, ele também está 

sendo pago pelo industrial, pelo dono da empresa. 

JD - Sim, mas o caso é o seguinte: mas é que o médico tinha liberdade. Liberdade ele 

tinha, a parte administrativa estava ligada a ele, mas ele tinha liberdade e autonomia para 

na parte técnica, ele dizer isso. Havia uma certa rivalidade disso, mas o médico de 

empresa tinha responsabilidade, porque se ele desse também um atestado de que o sujeito 

estava bom, que na valia não estava. Ele via logo a conseqüência. É que o sujeito podia 

ter realmente uma doença maior, podia piorar, podia ter um acidente do trabalho, enfim, 

ele tinha certos efeitos que produzia, ele mandar o sujeito, que está doente trabalhar, não 

podia fazer isso. Ele ia se desmoralizar entre os próprios empregados. Então, mas a 

melhor situação era a solução quando ele era empregado da Previdência Social, e essa 

Previdência Social tinha convênio com a empresa. Aí então, você mitigava essa coisa 

toda. Mas o médico foi muito usado para dar o afastamento de trabalho. 

MC - Sei. 

JD - Isso que você quer saber. O médico foi muito utilizado para dar o afastamento dos 

empregados do trabalho. Para contribuir para que diminuísse a produção. As firmas, havia 

dentro de firmas, havia até reuniões importantes. E as sociedades médicas de São Paulo 

sabiamente mitigaram isso, começaram a policiar isso. Então, a empresa, fazia o convênio 

com a empresa, e se libertava dessa coisa toda, que era o sujeito não vinha comparecer ao 

emprego, não aparecia no emprego. Não dava isso. Não sei se eu contei a você, que uma 

vez até eu fui homenageado pela General Eletric, aqui no Rio de Janeiro, porque durante 

o ano todo não tinha um operário que tivesse ficado doente mais de 15 dias, só menos de 

15 dias, só um dia, dois, três, nada mais de 15 dias. E só uma senhora, que tinha tido uma 

criança, que tinha ficado mais de um mês, uma coisa assim, fora do trabalho. Os outros 

todos estavam doentes, mas trabalhavam quase todos os dias. Então, aumentou a 
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produtividade extraordinariamente. Daí porque começaram então a verificar que aquela 

assistência pré-médica, prestada por forma liberal, contrariava os interesses das 

indústrias. Dos próprios empregados, porque eles começaram a ficar desmoralizados. 

MC - Seu José Dias, havia fiscalização desses convênios com as empresas? Porque lá no 

IAPI ... 

JD - Havia fiscalização. Havia a fiscalização, uma fiscalização muito mais importante, 

que aquela que parecia ter. Como eu disse: a Previdência Social já contava com grandes 

estatísticas, especialmente o Raposo tinha até, ele tinha até um computador, para verificar 

a incidência dessas situações. E verificar quando aquilo era excesso, e quando aquilo não 

era. Eu, por exemplo, combatia muito a assistência médica em diversos lugares, quando 

dava muito mais incidência do que era normal. Devia ter uma causa qualquer, exterior 

daquilo. Então, não só se fiscalizava o trabalho do médico, como se tinha um efeito 

daquilo, não é? Você tinha o médico, o médico quando dizia, que o empregado podia 

trabalhar, e ele não podia realmente. Davam problemas dentro da empresa, porque é claro 

que ele reclamava ao sindicato, o sindicato reclamava na Justiça do Trabalho, e a Justiça 

do Trabalho mandava fazer um exame por terceiros. Sorte que esses conflitos existiram, 

mas eles, por certa maneira eram fiscalizados, quer dizer, era fiscalizados,  a situação foi 

se normalizando, foi se concluindo que essa é a melhor solução. E chegou a solução de 

diminuir o prazo de afastamento. Então, as empresas começaram a ter um pagamento do 

benefício, por parte do instituto em tempo menor, em 30 dias. E o pagamento só de que 

até 15 dias é que o empregado recebia normalmente, após 15 dias passava para 

Previdência Social. Então, não sei se você já compreendeu. Antigamente, uma falta 

sequer, que o sujeito tivesse, ele não recebia nada, ele recebia só se tivesse assistência 

médica, e ele podia ficar até, ele podia ter muitas faltas, mas ele tinha, a empresa era 

obrigada a pagar. Depois passou à Previdência Social a pagar só a partir do décimo sexto 

dia, compreendeu? 

MC - Sim, claro. 

JD - Então, ele não tinha mais que ficar por simples gripe, a empresa não tinha, sofria 

com isso, porque quem pagava era a Previdência Social. Então, a Previdência Social 

começou a policiar isso. 

MC - É  ... 

JD - Então, você tem dois ou três período. Você tem o período anterior, em que as faltas 

eram custeadas pela própria empresa, quer dizer, elas tinham, eram obrigadas a pagar, 

desde que tivesse o atestado médico. Até aquela outra fase, em que a Previdência passou 

a pagar depois de 15 dias, quer dizer, o auxílio só recebia da Previdência Social, só o 

empregado que fizesse, que ficasse doente mais de 15 dias, a partir do décimo sexto dia. 

Houve muito tempo, que até 30 dias. Houve evolução disso. 

MC - Havia também fiscalização dentro das fábricas, da ... 

JD - Havia. Fiscalização através de vários ... Não, nós não tínhamos fiscais dentro das 

fábricas, nós não tínhamos fiscais, nós não tínhamos fiscais. Nós tínhamos fiscais dos 

convênios. 



 

145 

 

MC - Então, fiscais dos convênios. 

JD - Convênios. Isso havia. 

MC - E chegava numa fábrica onde havia convênio e via ... 

JD - É, mas aí não precisava de fiscalização da Previdência Social propriamente dita, 

porque a empresa era responsável, em parte, por aquilo. Porque durante esse tempo, que 

eu disse a vocês, em que havia convênio com as empresas, essa forma de convênio com 

as empresas, o instituto é que pagava aquela folga toda, até 30 dias o instituto é que pagava 

toda e qualquer folga do empregado. Então, o que havia era a entidade, eles reclamavam 

contra a entidade, porque a entidade não deixava pagar. A empresa estava toda satisfeita, 

porque a empresa, se  desse a falta, justificasse uma falta do empregado, quem ia pagar 

era a Previdência Social. 

MC - É o ... 

JD - Isso é que era combatido pelo Gil, não é? 

MC - Pelo Gentile. 

JD - Pelo Gentile, quer dizer, Adolfo Gentile 

LO - Carlos Gentile. 

JD - Carlos Gentile. Eu confundo ele muito ele, porque o irmão dele chamava Adolfo 

Gentile, e era banqueiro. Era Adolfo Gentile. Carlos Gentile. Carlos Gentile de Mello. 

MC - Carlos Gentile de Mello. Havia convênios com empresas grandes e pequenas 

também, quer dizer, não era só com grandes empresas. 

JD - É com as grandes empresas. 

LO - O senhor, por acaso estudou a política de convênios do IAPFESP com as prefeituras 

particulares, com as prefeituras municipais? O senhor tinha conhecimento desse tipo de 

convênio? 

JD - Tenho. Mas aí tem o seguinte: eu não sei nada a respeito disso, só quem pode falar 

sobre isso são aqueles que foram do IAPFESP, que é o, que é realmente, você encontra 

lá pessoas, tem vivas, tem hoje pessoas que devem ter hoje, que conhecem muito bem 

isso. 

MC - O senhor sabe, o senhor tem nomes assim, de pessoas, o senhor se lembra? 

JD - Sei. É o Sá, como é que chama ele? Eu depois dou o nome. Vai chegar, e eu dou o 

nome. Eu dou, prometo dar o nome a você. Mas isso o doutor Hésio sabe quem é. 

MC - Doutor? 
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JD - Hésio, sabe. É o que foi procurador geral do INPS até agora. Até há pouco tempo. 

MC - Doutor Hélio? 

JD - Foi meu cliente. 

LO - Doutor Hésio. 

MC - Doutor Hésio. 

JD - Hésio Cordeiro, pois é, é porque ele é ligado a ele. Foi procurador geral, era o Paulo 

Sá, Paulo ... Agora está me faltando o nome. 

LO - Agora, de onde o senhor tirou a idéia do convênio, se lá já existia dentro do IAPI, 

havia convênios no IAPI? 

JD - Não, não havia, não havia. A idéia do convênio... 

LO - Com escolas não? 

JD - A idéia de convênio eu tirei do Julian e do Raposo. Eles é que me, eles é que me 

incentivaram, mais o Raposo do que o Julian. Porque durante um certo tempo eu contei 

sempre com o apoio do Raposo. Meu chefe era o Raposo, era que era o meu chefe de 

diretor da assistência médica. Então, eu devo isso tudo a ele. Ele tem trabalhos profundos 

a respeito disso. Vocês vão encontrar a respeito de trabalho de convênio, empresas vocês 

vão encontrar com Mariza, com Mariza e com o Hélio Lobo. 

LO - Jorge Lobo. 

JD - Jorge Lobo. 

LO - Com a Mariza Duran. 

JD - É, Mariza Duran. E tem outro médico também que é também, trabalhou lá até bem 

recentemente, mas não sei o nome, que eu não me lembro, não me lembro o nome. 

LO - É, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, o senhor falou algumas vezes, que 

nós tivemos seis tentativas de unificação da Previdência Social, que começou no ISSB, 

até no instituto de Seguro Social do Brasil*, até em 1966, [19]67, quando finalmente ela 

é unificada, sobre a sua responsabilidade. Quais são essas seis tentativas? 

JD - Essas seis tentativas foram feitas pelo Departamento Nacional da Previdência Social. 

Foram feitas todas elas, tentativas foram feitas, seis vezes essas tentativas, mas eu não 

tenho assim agora de cor. Eu não sei mais, quais são essas, mas você vai encontrar isso 

em toda a matéria, que você apanhar desse período, você vai encontrar, por diversas vezes 

eu falei a respeito disso, viu? Por exemplo, a tentativa, que eu me lembro, é do instituto 

de Seguros Sociais, essa eu (TI) tentativa, mas outras foram feitas, não valeu de nada. 

                                                           
* Provavelmente o entrevistado se refere a Serviços Sociais do Brasil. 
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Eram leis que saíam fazendo a unificação, mas a lei cuidava da unificação quando já 

existia a unificação da Previdência Social. Você deve ... 

 

Fita 8 - Lado B 

 

JC - Muito sem lembrança desse período anterior, porque eu não me preparei para fazer 

essa coisa... 

MC - O senhor está dizendo, que com a Lei ... 

JD - Pode ir? 

LO - Pode. 

JD - Desde 1960 a Previdência Social, desde antes mesmo de 1960, a Previdência Social 

era regida por uma sólida estrutura legal. Era a Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 

3.807 de 1960. Era uma lei só, para todos os institutos. Antes até tinha um Decreto ... 

LO - Consolidação da lei. 

JD - Decreto que consolidava toda a legislação das Caixas, tudo isso tinha um Decreto. 

Mas as rotinas eram as mais... e a forma de prestar assistência; a forma de dar assistência 

social, a Previdência Social, era totalmente diferente. Só quando eu cheguei em 1965, que 

eu procurei fazer a unificação das rotinas. Mas cada instituto tinha, aliás, uma legislação 

própria, a não ser a Lei Orgânica da Previdência Social. Cada instituto se regia por uma 

legislação. Durante um certo tempo, até foi se aplicando a cada instituto a legislação do 

Instituto dos Industriários. Então, o que você tem naquela ocasião é isso. É que eram 

formas diferentes de trabalhar. Então, o Instituto dos Servidores Públicos Civis tinha 

muito contato com as prefeituras, porque eles é que cuidavam, eles é que cuidavam dos 

empregados, que trabalhavam para as entidades de saneamento, as entidades de saúde 

pública, entidades municipais. Você tinha o Instituto dos Bancários, que como eu disse, 

tinha uma assistência médica dada em torno desses hospitais, hospitais que ele dava, das 

capitais, só nas capitais, porque você não tinha banco no interior do Brasil. Você tinha 

um banco, tinha bancos nas capitais, e um banco sequer, que tinha cinco funcionários, 

seis funcionários. Então, você tinha só o Banco do Brasil, os bancos grandes é que 

estavam no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o Instituto dos Bancários era fácil atender, 

porque eram bancários de uma agência, era uma agência que tinha. Itaúna tinha uma 

agência, tinha um empregado, dois empregados, três empregados, então lá não tinha nada, 

você recebia nada, porque o próprio banco é quem cuidava de prestar a assistência 

médica, era o Instituto dos Bancários. Para os comerciários também os comerciantes 

pagavam muito pouco aos comerciários, apenas 30% dos comerciários do Brasil, mais ou 

menos, daquela ocasião, estavam vinculados ao IAPC, porque ele só dava benefício 

também nas capitais, e ele tinha então uns hospitais, outros hospitais, que cogitavam 

daquelas cidades, que tinham comércio grande: Campina Grande, era cidades Rio Preto, 

São José do Rio Preto, cidades que tinham bastante comércio, porque era um comércio 

maior dez vezes até que a capital, porque eram cidades que eram entroncamento de 
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ônibus, entroncamento ferroviário, aquelas grandes cidades que tinham ali. Então, eram 

poucas, eles não estavam interiorizados. O único que era interiorizado, que tinha 

associados em grande quantidade dele, era o IAPI, Industriários. Por quê? Porque você 

tinha as Usinas de Açúcar lá em (TI), que era um Distrito. Tinha um Quissamã, aqui no 

estado do Rio; tinha lá no Norte em Recife; Alagoas; você tinha usina por todo lado, você 

tinha abatedouros, essa Swift Brasil em várias entidades, que estavam espalhadas pelo 

interior do Brasil. Os outros institutos eram só nas capitais. Então, você tem uma 

Previdência Social muito rudimentar, dada exclusivamente para aquilo. Depois 

começaram então a surgir obras grandes do governo, e essas obras do governo foram 

grandes empreitadas, fazia estradas, construía as próprias indústrias, as próprias usinas 

elétricas. Então, ao lado desse serviço começaram a surgir, e daí então a necessidade do 

convênio, necessidade de fazer uma estrutura própria. Porque era uma entidade 

transitória, que só tinha vida durante aquele tempo de construção, durante aquele tempo 

em que existia aquela necessidade de ter operários, que eles chamavam operários, 

trabalhadores mesmo braçais, quase trabalhadores braçais, que trabalhavam naquelas 

indústrias. Então, com essa situação de fato é que se foi formada a Previdência Social. 

Ela não era uniformizada, porque havia uma distinção muito grande entre aquele que 

trabalhava no interior, e aquele que prestava serviços nas capitais. Você tinha, se hoje 

você tem já uma distinção entre aquele que mora na zona rural, e aquele que mora na zona 

urbana. Antigamente existia uma diferença maior, porque não tinha nada mesmo, não 

tinha coisa nenhuma, não tinha coisa alguma. Só a única coisa que ia lá era o correio, 

correio que tinha lá uma agência do correio, é o que tinha sempre em todos esses lugares. 

O resto era só do Serviço Público Federal, era só a Previdência Social e uma Estadual de 

recursos, de impostos, que ainda o estado cobrava, e o município cobrava certos impostos. 

Mas você não tinha nada mais, então era só os que trabalhavam para o serviço público, 

que eram aqueles que eram das Coletorias Estaduais, das Coletorias Municipais, e alguns 

bancos em algumas cidades grandes, que haviam indústrias grandes, como Itajaí, havia lá 

um banco grande, como em Porto Alegre, como em outras cidades, Rio Tinto na Paraíba, 

é que existiam então essas coisas, em Delmiro Goveia havia uma, é o precursor da 

indústria, tinha lá uma companhia de corte de tecido. Então, você não tinha uma 

interiorização da assistência médica. Só havia só assistência médica nas capitais. E nessas 

cidades assim por motivos excepcionais. Daí você vê, que não era igual, as necessidades 

não eram iguais para todos aqueles institutos. Variam muito de acordo com essa situação 

peculiar. Então, só depois da Revolução é que se começou a pensar em ampliar isso, em 

interiorizar isso, em dar maior assistência, e em, injustamente não dar mais limites àquilo, 

sempre atender em todo lado. Mesmo porque também naquela ocasião a Previdência 

Social vivia de orçamentos. Ora, se você gastava na Paraíba do Sul, na Paraíba do Norte, 

no Estado da Paraíba, se você gastava 26 vezes o que você arrecadava, você não tinha 

orçamento para lá nada, você não tinha nada para lá, porque lotação dependia do 

orçamento. Depois é que caiu essa questão do orçamento na Previdência Social. É que 

ela passou a ter então, a trabalhar sem isso, ela não ia dar garantia de prestação de si. Dava 

então, era um orçamento global, não era orçamento, não tinha orçamento cada localidade. 

Então, você tinha São Paulo arrecadando muito, e gastando pouco; e você tinha os outros 

estados gastando muito, e não arrecadando quase nada. 

MC - Você queria continuar? 

LO - Não, tudo bem, pode ir. 
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MC - Seu José Dias eu queria avançar um pouco agora, está? E chegar na época mais 

depois da Revolução. É, por que houve um esvaziamento do seu modo de ver, por que 

houve um esvaziamento do Ministério da Saúde depois da Revolução? Em termos de 

poder político, e em termos de recursos. 

JD - É foi de político, só político. 

MC - Em termos de recursos também não houve uma redução? 

JD - Houve, houve. Porque o Ministério da Saúde naquela ocasião, ele tinha um serviço 

que funcionava, era o serviço público, Serviço  Especial de Serviço [Saúde] Pública, que 

era mantido, parece, com verbas que vinham dos Estados Unidos, negócio assim. E você 

tinha um ministério, o Ministério da Saúde, que tinham políticos trabalhando lá, que 

davam grandes desfalques, que davam, eram coisas, me lembro, uma coisa horrível. 

Faziam campanhas, caçavam dinheiro, como era o Ministério da Saúde e o Ministério do 

Interior, que tinha Departamento Nacional de Previdência Social; Departamento Nacional 

de Portos e Canais, um negócio assim. Você não tinha, você tinha Ministério da Saúde 

cogitando de campanhas, só de campanhas: Campanha de Tuberculose, Campanha de 

Vacinação, uma campanha, você tinha só isso. Coisas localizadas. Você não tinha o 

Ministério da Saúde com organização também de se fazer uma saúde preventiva no país. 

Você fazia, só resolvia o Ministério da Saúde através de campanhas. 

MC - Porque parece que é depois da Revolução, depois da Unificação, parece que 

começou a existir uma certa divisão do trabalho, entre por um lado o Ministério da Saúde 

cuidar da saúde coletiva, e a Previdência Social ... 

JD - Porque com a interiorização da Previdência Social, você foi mostrar ao cidadão, que 

ele tinha direito a uma saúde beneficia, a saúde da Previdência Social, mas não tinha 

saúde pública. Então, havia realmente isso. Você havia: primeiro, até uma necessidade da 

Previdência Social de que houvesse também a saúde pública, porque já a Lei Orgânica 

falava em saneamento, nas medidas de profilaxia, preventivas. Então, como a Previdência 

Social tinha de certa maneira, atribuições de saúde pública, cabia a ela fazer, prestar 

assistência também nesses casos de assistência geral, à coletividade. Aí começou a ajudar 

a incrementar a saúde pública do serviço, do Ministério da Saúde. 

MC - Porque o senhor que vivenciou toda essa fase assim, pós Revolução de [19]64, em 

termos da unificação, em termos da implementação de uma série de políticas na 

Previdência Social. Eu queria saber, se na época, por volta dos anos [19]68, [19]67, 

[19]68, até posteriormente, não havia uma certa divisão de trabalho entre por um lado o 

Ministério da Saúde cuidar da saúde coletiva, e de outro lado a Previdência Social cuidar 

da assistência individual curativa. 

JD - Não, realmente não havia assim, uma distinção muito grande, mas essa distinção foi 

se fazendo por, de fato, porque se começou a ver que além da saúde curativa, das pessoas 

individualmente, você tinha a saúde do povo. Então, não valia você combater um, dois, 

se você não tomava as medidas preventivas. E já os médicos, já faziam grandes 

campanhas, já havia médicos, haviam muitos médicos, muitos médicos então já faziam 

campanha. Disse que não se faria nada cuidar da saúde de um cidadão isolado, deixando 

que ele se contaminasse com problemas, que há problemas gerais de saúde pública 

propriamente dito. E aí por via política, através de interesses políticos, apareceram os 
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grandes Ministros da Saúde, que tinham interesse político. Então, a assistência geral 

passou a ser assistência municipal. Então, os municípios passaram a fazer hospitais, casas 

de saúde, ambulatórios, como forma de fazer uma captação de votos. No princípio a 

assistência, no interior, de Medicina era feita através das prefeituras, não era federal, era 

através das prefeituras, era através do sujeito, que queria fazer eleição, eleger-se prefeito, 

então ele fazia uma campanha. E os sindicatos também começaram a influenciar isso. 

Então, os começos, através dessa política sindical, e através da política partidária, aí se 

começou então, a cuidar de serviço público. E aí foi, então forçando, fazendo pressão para 

que o orçamento da saúde pública fosse cada vez maior (TI) sempre com uma 

percentagem maior, e que fosse dando mais ênfase a isso. Foi então, e daí que nasceu 

isso. 

MC - O que o senhor falou em sindicatos agora, e eu queria saber do senhor o seguinte: 

é houve, por volta do início dos anos [19]70, uma política de ampliar os convênios da 

Previdência com os sindicatos. 

JD - Aí é uma deturpação. Aí já ... 

MC - O senhor acha que ... 

JD - Aí já houve deturpação. O sindicato já passou a fazer, para ganhar dinheiro e para 

ganhar popularidade e para angariar, porque os sindicatos eram pobres, eram, não tinham 

estrutura econômica. Então, eles através dessa prestação de assistência médica, eles 

começaram a cativar também adeptos ao sindicalismo. O sindicato era tido como mau 

elemento, ele não (TI) não auxiliava nada, não auxiliava nada o operário, não havia 

sindicalismo, não havia direito sindical organizado. O sindicalismo era ineficiente, 

incapaz. Não dava, não ajudava em nada o empregado, o empregado então não se 

organizava, não se estruturava no sindicato. O sindicato começou a se fortalecer, começou 

a ter alguma força perante a sua coletividade, a sua categoria profissional, depois que ele 

passou a também fazer um ambulatório, a prestar assistência médica especialmente 

dentária, odontológica. Isso o SESI fazia isso, o SENAI fazia isso. Então, isso tudo passou 

e era utilizado como meio de angariar mais ... 

MC - E o senhor acha que foi uma deturpação isso? 

JD - Uma deturpação, isso foi deturpação. Deturpação toda, porque a partir de [19]70 a 

assistência médica teve uma deturpação total. Foi numa época, época do doutor Júlio 

Barata. Essa época negra da Previdência Social, assistência médica. 

LO - Por que o senhor fez isso? 

JD - Negra, porque ele começou a tirar, a assistência médica foi utilizada como medida 

política, era entidade, se fazia com o sindicato, e o sindicato para poder ter no sindicato o 

seu cabo eleitoral, o sujeito arranjava uma ambulância, dava uma ambulância, dava uma 

unidade de serviço, uma unidadezinha pequena, que não sei, um posto de saúde, como 

forma de pistolão, era só pistolão. 

MC - Seu José Dias, eu gostaria que o senhor tentasse detalhar bem essa época, porque 

pelo que parece fica uma situação assim: os “Cardeais”. 
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JD - Você não permite que eu vá ler alguma coisa daquela ocasião? 

MC - Não, eu quero que o senhor ... 

JD - Para me lembrar, para me lembrar. Você está me procurando, hoje, para eu me 

lembrar de uma coisa. 

MC - Não, não. Só... 

JD - Então, então vamos lá, vamos lá. 

MC - Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta e o senhor volta aí “fuçar” 

na memória. É o seguinte: 

JD - Vamos lá, pois é, vamos lá. Eu então vou dizer para você o seguinte: de certa forma 

até a Revolução, o sindicato era uma entidade muito sem expressão, muito sem expressão. 

O sindicato era uma entidade que era prejudicial ao trabalhador, que só usurpava, que 

tirava direitos do trabalhador. A Revolução porém, quando veio a Revolução porém, 

como o sindicato descambou para a parte política, para o Jango Goulart a ser, a fazer 

sindicalismo de cunho comunista, comunista. Como passou o sindicato a ser um órgão de 

atividades subversivas, o sindicato é subversivo, ele cogitava justamente de fazer 

campanha política. Então, no interesse de tirar essa condição política do sindicato, a 

Revolução passou a dar valor ao sindicato, e a fazer do sindicato, aproveitar o sindicato, 

não era para ele fazer aquela política contra a Revolução, a política do comunismo, porque 

havia naquela ocasião uma exacerbação dessa divisão de comunismo, e era prejudicial, 

havia naquela ocasião havia seqüestro, havia muitos crimes, que eram atribuídos aos 

comunistas. 

LO - Em que ano o senhor está falando? 

JD - Isso é antes da pré-revolução, Jango Goulart, da última fase do Getúlio, já na fase do 

Carlos Lacerda, do Getúlio, “Mar de Lama”, Getúlio “Mar de Lama”, e o Jango Goulart, 

Presidente da República, Jango Goulart vice-presidente da República e Jango Goulart 

Presidente da República. Nessa ocasião... 

LO - Havia muito seqüestro? 

JD - Havia muita, não, havia muita coisa, que era atribuída ao sindicato, como que, como 

o sindicato sendo o mentor dessas manifestações de protestos, de reivindicações de massa, 

não eram para proteger o empregado como trabalhador, era para proteger o empregado 

como um adepto à sua facção. Por exemplo, eu me lembro que eu era Procurador da 

Previdência Social, me davam um serviço ao Jango Goulart, quando o Jango Goulart 

trabalhava como vice-Presidente da República, no 13º andar do Ministério do Trabalho. 

Então, eu ia lá, os sindicatos iam para lá, e o Jango Goulart atendia a sua parte política, 

fazia a sua política. Política partidária através  do sindicato. Então, ele atendia todos esses 

presidentes dos sindicatos dos trabalhadores, lá no Ministério do Trabalho. E eu ia lá para 

poder dizer a ele o que a Previdência Social, e para ele, para ele era um assessor para dar 

a ele uma assessoria, de ver o que é que a Previdência Social podia fazer em favor desses 

sindicatos. Nessa ocasião, eu me lembro que o sindicato tinha uma atividade 

exclusivamente política, ele era organizado não para proteger o empregado, porque havia 
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uma proteção, mas muito pequena, não havia propriamente dita. Havia greve, mas a greve 

era política, era greve contestatória, era uma greve, que não tinha por finalidade só o 

salário, tinha a atividade de combater a empresa. O próprio sindicato, foi preciso dar ao 

Presidente do sindicato estabilidade, foi preciso dar a presidente do sindicato aos da 

diretoria de sindicato várias regalias oficiais, para ele poder se preservar, porque se não 

ele era posto na rua pelas empresas. Então ele começou a fazer uma, aí impregnaram o 

sindicato de uma atividade política. Quando veio a Revolução, a Revolução quis combater 

essa atividade do sindicato, tirar essa atividade dele, de fazer só ser um adepto à política, 

pelo contrário queria que o sindicato fosse já dirigido por aqueles que eram adeptos do 

governo, aqueles que eram contrários aos comunistas, os trabalhadores que eram 

contrários, era o Ari Campista que era já um camarada que muito tempo ligado à 

sindicalização brasileira, e que vinha de lá, era aqueles outros, que você falou outro dia 

quando, lá do Departamento Nacional da Previdência Social. Era um que tem até hoje aí 

o rapaz que hoje, até hoje é do Sindicato de Telecomunicações. Então, eram esses todos 

que eram adeptos do governo, não eram comunistas propriamente ditos. Então, eles 

passaram, esses aí começaram a dirigir o sindicalismo. E o Estado a participar cada vez 

mais das atividades sindicais, e tirar partido disso. Ao lado daquela adesão, vamos supor, 

daqueles que eram adeptos, ou pelo menos filiados, ou que tinham uma certa simpatia, e 

aqueles que não tinham, a tirar partido disso para apoiar o governo. E essa era a atividade 

que se queria, que isso, e por isso então, é que se deu o Arnaldo Sussekind. O Arnaldo 

Sussekind tinha durante muito tempo sido do Ministério do Trabalho, e dava legalização 

aos sindicatos. O governo é quem dizia quem podia ser, para ser da diretoria do sindicato 

precisa de ter uma certidão negativa, precisa de provar que ele não era adepto. 

MC - Atestado ideológico? 

JD - Atestado ideológico. Então, você vê que havia uma expressão de ter o sindicato uma, 

ser uma célula contra aquela adesão ideológica. Das ideologias que eram tidas como 

ideologias, que eram contrárias à da Revolução. E contrárias ao Jango Goulart, porque 

até o Jango Goulart, isso aí ia em sentido contrário, até o Jango Goulart, o sindicato era 

apenas, o Estado intervia somente para se utilizar, o sindicato para fazer então, do 

sindicato fazer conflitos contra os empresários. Havia uma grande diferença de classe 

entre o empresário, aquele que era tido como sendo um elemento nefasto, e o nacionalista, 

do sindicato, que era comunista, que era o sujeito que auxiliava a classe trabalhadora. 

LO - O senhor como é como assistente, ou como é auxiliar do Presidente João Goulart e, 

para essa questão da Previdência Social ... 

JD - Eu ia um dia lá, prestava uma espécie de plantão. 

LO - É, o senhor teve oportunidade de conversar com ele sobre o ... 

JD - Muito, muito, muito. 

LO - Projeto da Previdência Social ... 

JD - E não era nada, não era um sujeito assim, que fizesse uma exuberantemente uma 

atividade contra o governo, ele era vice-Presidente do Presidente que era o Getúlio 

Vargas, que ficou até um tempo o Getúlio Vargas, até mesmo depois do Presidente Vargas 

ele era, ele fazia uma atividade sindical, mas era uma atividade que tinha, não era uma 
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atividade assim, muito expressiva, mas ele fazia campanha através do partido trabalhista 

brasileiro. 

LO - Ele era ainda Ministro do Trabalho, ou era ... 

JD - Vice-Presidente da República. 

MC - Então, foi na época do Jus.... 

LO - Então, foi na época do Juscelino Kubitschek. 

JD - Juscelino Kubitschek. Mas até antes, também, ele era vice-Presidente da República, 

mas ele foi vice-Presidente da República do Juscelino, exatamente, do Juscelino. 

LO - E qual era o projeto, o que ele passava para o senhor, a idéia para a Previdência 

Social? 

JD - Ele queria que a Previdência Social protegesse os segurados, para que tivesse o apoio 

dos sindicatos. Ele queria através, arregimentar sindicatos das indústrias, das empresas 

que tinham muitos empregados, para poder ter ali adeptos, facções. Então, esse reduto é 

eleitoral. Você precisava ter o reduto eleitoral, ter um centro, que é um centro que 

trabalha, militante. Ele não queria ter aqueles empregados que não fossem militantes 

políticos, militantes partidários. Então, ele fazia aquela campanha. Especialmente para as 

atividades, que eram arregimentadoras de grande mão-de-obra, atividade de construção 

civil, atividades ferroviárias, atividades dos metalúrgicos, atividades daqueles que tinham 

outras grandes empresas naquela ocasião. 

LO - É, em que tipo de reivindicação o senhor se lembra, que teve que encaminhar no 

período. 

JD - É só conceder esses benefícios, conceder benefícios que demoravam muito a 

conceder. Os institutos demoravam muito a conceder qualquer benefícios no instituto. 

Eram inteiramente ... 

LO - Casos individuais. 

JD - Hein? 

LO - Casos individuais. 

JD - Era totalmente, cada benefício era, todo era descentralizado. E havia instituto que 

para fazer conceder um benefício, fazia um processo igual a um processo judicial de hoje, 

com prazos. Então, fazia um processo todo cheio de burocracia, e isso então era vencer 

essa burocracia. Então, era através, era como que para cuidar dos casos individuais 

daqueles que eram filiados aos sindicatos, daqueles que eram do PTB. Então se fazia, se 

utilizava a Previdência Social como meio de atender aos interesses particulares daqueles 

que tinham, que eram filiados, ou que pelo menos se diziam filiados ao PTB. Então se ia 

lá para isso. Eram para atender, para auxiliar, para soltar os processos, para poder verificar 

quais são as dificuldades, resolver os casos pendentes, porque havia muita dificuldade, 

tudo era dificuldade na Previdência Social. O sujeito tinha um nome errado, não se 
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concedia o benefício, porque chamava-se João José da Silva, e João José da Silva, tinham 

muitos João José da Silva, então não concedia a ele porque tinha os outros, (TI) certos 

problemas, não emitia nada, porque a carteira dele estava com outro nome, José da Silva 

Braga, uma coisa assim, então não se dava o benefício. Então, com isso era, o propósito 

era auxiliar, era dar assistência a cada um individualmente, que fosse adepto. Angariar, 

justamente eleitores. O que você faz hoje, cata voto. Ele catava o voto através daquele 

atendimento que ele dava lá no 13º andar do Ministério do Trabalho, no seu gabinete, 

gabinete do vice-Presidente da República. Aliás, isso acho que vigorou durante muito 

tempo. O vice-Presidente da República durante muito tempo não tinha nenhuma atitude, 

nenhuma atividade administrativa. Única coisa, atividade que ele fazia é a atividade 

política, é só atender o governo, auxiliar o governo naquilo. E o Jango Goulart é 

especialista nisso. Ele atendia massa, atendia, tinha filas. Tinha um andar todinho do 

Ministério do Trabalho, o décimo terceiro lá do edifício do Ministério do Trabalho, que 

era dado e lá ele atendia lá todos aqueles que iam para lá. E lá iam os presidentes e os 

sindicalistas. Uma vez até, daí é que eu digo: tem a minha ficha no SNI, tem uma parte lá 

da ficha que atende a esse setor. Um belo dia eu estava lá com ele, e ele parece que tinha 

um defeito na perna. Ele estava com a ... 

LO - Manca, não é? 

JD - Mancava. Ele tinha, ele pôs o braço nas minhas costas, e um entrou, o padre Nobre 

lá de Itaúna, de Minas Gerais. Entrou, e viu, viu ele me pondo a mão em cima das minhas 

costas. Como meu irmão era da UDN, e era do reduto eleitoral de Itaúna. Padre Nobre 

tirou a fotografia. Minha, com o braço em cima do Jango Goulart. Então, se dizia que eu 

era parente do João Goulart. Se vocês forem, a minha ficha no... minha ficha no ... 

LO - SNI. 

JD - No SNI, você vai ver, que durante um certo tempo até a Revolução, eu era tido como 

sendo parente do João Goulart, porque tinha uma fotografia minha com o João Goulart, 

com a mão do João Goulart em cima das minhas costas. 

MC - O senhor não tem uma, essa cópia não? Da foto? 

JD - Não tenho, mas tenho referências a isso em várias partes. 

MC - É. 

JD - Dos papéis, que vocês vão encontrar por aí. 

MC - Seu José Dias eu queria volt... 

JD - Então, você vê o seguinte: o sindicato, aquilo que você queria, o sindicato era uma 

atividade, era uma adesão, queria uma adesão de adeptos, um partidário. No início era só 

o comunista, depois era o Partido Trabalhista Brasileiro. 

MC - É, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: depois da unificação, ou melhor, depois 

da Revolução de [19]64 parece que os principais dirigentes, ou os chamados “cardeais” 

do IAPI entraram, começaram a trabalhar nos principais cargos da Previdência Social? 
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JD - E (TI) que trabalhavam antes. 

MC - Trabalhavam antes, e isso se confirmou com a Revolução de [19]64. 

JD - É. O que aconteceu é o seguinte: o Instituto IAPI, o Instituto dos Industriários pela 

sua organização, que eu lhe falei no princípio, pela sua estruturação, pelo seu modo de 

angariamento de pessoal, tinha uma equipe de pessoal, tinha um pessoal muito mais 

categorizado, muito mais preparado para tudo administrativamente, do que qualquer outra 

das instituições. Não havia organização, propriamente dito, no IAPM, o IAPM era um 

instituto inteiramente, que fazia sua contabilização até a Revolução, fazia a sua 

contabilização à mão. O contador de lá, era um sujeito que fazia com a caligrafia dele o 

crescimento de um livro diário, um livro. Era toda uma organização muito antiquada, 

inteiramente burocratizada. Isso era o IAPI, só se tinha novidade no IAPI, no IAPM, no 

IAPB, e no IAPC, só. IAPM e os outros Institutos tinham uma organização muito 

primária. Então, como os funcionários do instituto tinham esse padrão categorizado. 

Então, se foi criando para eles uma atividade de eles ocuparem funções até os próprios 

funcionários do IAPI trabalhavam em outras instituições, foram ser dirigentes em outras 

instituições. Os próprios presidentes dos institutos, do IAPI: doutor Plínio, e outros, 

Barros Barreto e outros presidentes dos institutos, e outros funcionários foram trabalhar, 

o Tarquínio Colatino Bainha, foram trabalhar em outras instituições, foram para lá. 

LO - O senhor falou Tarquínio Colatino? 

JD - Tarquínio Colatino Bainha. 

LO - Bainha. 

JD - Vive até hoje. Até vive aí, mora lá na Rua Henrique Dodsworth lá em cima. E eu 

não sei se ele está, pode dar entrevista, eu não sei, porque uma vez eu soube que ele estava 

meio adoentado. Mas esse daí trabalhou no IAPTEC. Trabalhou no IAPTEC quando era 

presidente do instituto aquele motorista que esteve lá, motorista que esteve lá no IAPTEC. 

Então, tinha uma organização primária. Ele não era procurador, ele tinha sido chefe da 

arrecadação, tinha sido meu chefe. E meu amigo. Tarquínio Colatino Bainha. Então, ele 

foi trabalhar lá. Por exemplo, esse talvez vocês possam falar com ele, como é que chama? 

Outros funcionários do instituto trabalhavam lá, por exemplo, o Barros Barreto eu já falei, 

o Carlos, o próprio Carlos, o próprio Penha, o Beltrão, foram trabalhar em outros 

institutos. Então, eles tinham essa posição ímpar, e como tinham essa posição ímpar eles 

começaram a dominar o IAPI, começaram a ter funções elevadas dentro do IAPI, e dentro 

da Previdência Social. E começaram então a liderar as medidas. Como eles tinham muitos 

amigos, muitos companheiros, eles começaram a ter, fazer pressão no Congresso. Era 

muito simples, você tem um deputado, e fazer uma lei que favorecesse até o próprio IAPI, 

e fazer a lei. Como era, como eles eram ligados ao João Carlos Vital, o João Carlos Vital 

teve muita força no governo. Muitos desses decretos eram feitos lá no IAPI. O IAPI então 

começou a formar essa frente, que chamava “os cardeais da Previdência Social”. Eu não 

era, não fazia parte dessa turma. Eu só vim a fazer parte dessa turma depois que eu fui, 

me tornei então ... 

MC - Interventor no IAPI? 
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JD - Não. Me tornei ser procurador do instituto em 1951. Quando eu passei então a ter 

uma certa, maior atuação dentro da Previdência Social. Quando eu comecei a dar parecer 

sobre tudo, eu comecei a funcionar, um parecerista dentro do IAPI, e comecei a fazer 

pareceres, e esses pareceres começaram a ser publicados. Vocês vão encontrar nas 

revistas centenas de pareceres meus, dados no IAPI, que eram publicados na revista da 

Previdência, toda a Previdência tinha uma revista, que é Industriários, tinha uma revista 

da Divisão Jurídica, e essas revistas começaram então a publicar muitos pareceres. Muitas 

decisões eram calcadas dos meus pareceres. Então, esse nome começou a ser publicado, 

começou a ser feito uma certa assim, uma certa ... espalhando minha atividade para lá. 

MC - Seu José Dias, como é que o senhor explica que os “cardeais” do IAPI, de certa 

maneira, tornaram-se hegemônicos dentro da Previdência Social depois ... 

JD - Porque formou-se a categoria. 

MC - Depois da Revolução de [19]64? 
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MC - O senhor estava dizendo por que ... Deixa eu repetir a pergunta. Por que os 

“cardeais” do IAPI tornaram-se hegemônicos dentro da Previdência Social, depois da 

Revolução de [19]64. 

JD - Isso é fácil de dizer. Porque eu passei a ir para lá, eu passei para lá e o Moacyr 

Velloso. Esse, o Ministério do Trabalho passou a ser ocupado pelos “cardeais” da 

Previdência Social. Quem foi ser Ministro do Trabalho? Arnaldo Lopes Sussekind. Quem 

era o chefe dele? O Moacyr Velloso. Então, ele levou para lá todos aqueles funcionários, 

que eram funcionários do IAPI, então eles estavam, que eu sou uma cria do Moacyr 

Velloso, sou cria do Moacyr Velloso. O Moacyr não fosse, eu devo ao Moacyr Velloso 

ter me colocado nessas posições, porque eu não conhecia o Arnaldo Sussekind. 

MC - Mas, qual é a relação disso com o Golpe, a Revolução de [19]64? 

JD - É que o Sussekind passou a ser Ministro do Trabalho. E o Ministro do Trabalho era 

tido, o Ministro do Trabalho tinha, era o Ministério da Previdência, a Previdência era uma 

parte do Ministério do Trabalho, era Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Naquela ocasião não existia Previdência Social com um ministério apropriado, era o 

Ministério do Trabalho. Como eu disse a você, antes disso os ministros do trabalho, havia 

uma grande incompatibilidade entre os funcionários da Previdência Social e Ministério 

do Trabalho. E eles levavam a pior, enquanto nós tivemos um certo prestígio com os 

ministros, porque por diversas vezes foram ministros lá, e que nós tínhamos certa força. 

Mas quando chegou no Perachi Barcelos, nós levamos, que era logo depois, Perachi 

Barcelos é posteriormente, mas quando chegava os outros ministros, antes mesmo, antes, 

desculpe. Esses ministros, nós não tínhamos nenhuma... nós não conhecíamos, tínhamos 

poucas ligações com eles. Apenas o Moacyr tinha uma ligaçãozinha com esses 

funcionários do Ministério do Trabalho, que ele trabalhava no Ministério, trabalhava no 
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Departamento Nacional da Previdência Social, que era um órgão mais ligado ao 

Ministério do Trabalho. Então, tendo o Moacyr ido para a chefia do gabinete do Arnaldo 

Lopes Sussekind, e ele ficado, exclusivamente em fazer, cuidar da parte sindical, e da 

parte do Ministério do Trabalho, o Moacyr passou a cuidar da Previdência Social. E aí 

ele estava com aquela pessoa de que nós havíamos trabalhado, aqueles todos os anos 

anteriores. 

MC - Sim. 

JD - Todos, todo o pessoal do IAPI, porque o pessoal do IAPI passou a ter muito mais 

força perante o Moacyr do que os outros, embora já tivesse alguns, tinham outros que 

passaram também junto com o Moacyr. Mas o pessoal do IAPI era, tinha maior número, 

e tinham quase todos. Foi para lá o Luís Assunção Paranhos Veloso, foi para lá o próprio 

Walter Borges Graciosa, e outros muitos foram para lá. Então, daí é que surgiu os 

primeiros “cardeais”. E eu acho que os “cardeais” começaram a aparecer, porque 

justamente eles faziam uma oposição muito grande ao Marcelo Pimentel, e o Marcelo 

Pimentel é que começou a achincalhar o pessoal do IAPI para dizer que eles eram os 

“cardeais”, para dizer que eles podiam fazer. 

MC - Quem era o Marcelo Pimentel? 

JD - Marcelo Pimentel é o tal Ministro do Superior Tribunal do Trabalho, que foi ... 

MC - E nessa época ... 

JD - O nefasto consultor jurídico, consultor jurídico vitalício do Ministério do Trabalho. 

Ele passou a mandar na Previdência Social, sem entender nada. 

MC - Isso em que época? 

JD - Anterior à Revolução. Não, anterior à Revolução ele era, ele já era consultor, que ele 

corre a Revolução e ficou lá como consultor, e foi depois da Revolução. 

MC - Seu José Dias, o pessoal do IAPI, os “cardeais” do IAPI chegaram na a hegemonia 

dentro da Previdência Social, e ficaram lá durante um tempo, até que em 1970 houve um 

deslocamento desse pessoal com a entrada do Ministro Júlio Barata. Eu gostaria que o 

senhor explicasse: Por que razão, ou razões o pessoal do IAPI foi afastado nessa época? 

JD - Porque o pessoal era tão qualificado, todos tinham funções públicas em outros órgãos 

da administração pública, eram pessoas que estavam bem colocadas na vida. Então, não 

admitiam trabalhar com um ministro que não merecia nenhuma confiança deles, e porque 

o ministro havia chamado para ser presidente do IAPI um médico, que não tinha nenhum 

conhecimento daquela Previdência Social, que era aquele médico, que era, apenas tinha 

ligação com o pessoal do governo Costa e Silva. Havia então, já aí, uma certa antipatia 

por aquele pessoal que tinha tido essa participação com o Júlio Barata. Então, está aí, 

houve uma incompatibilidade total. O Barata levou para seu gabinete, levou o pessoal, 

que tinham um certo ponto, uma ligação com o IAPI. Mas depois brigou com esse pessoal, 

e tirou fora, e pôs lá outro pessoal. Daí que veio isso. Repete a pergunta para eu ... 
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MC - É porque fica assim, uma coisa assim difícil de ser entendida é o seguinte: o pessoal, 

os “cardeais” do IAPI entram, chegam à hegemonia da instituição, da Previdência Social, 

antes da unificação, em [19]64, em [19]64 eles entram, o senhor é uma das pessoas que 

entra também, o senhor, o Moacyr Cardoso de Oliveira, e outras pessoas. Arnaldo 

Sussekind era do Ministério do Trabalho, mas já é outra ... Mas entra um grupo, o Valter 

Borges Graciosa, o Luiz Torres de Oliveira. Então, esse pessoal, os chamados “cardeais”, 

o Hélio Beltrão, e tal, entra na Previdência, vai e estabelece toda uma política 

previdenciária até 1970, em 1970 são afastados. 

JD - São afastados. Primeiro, porque tem o seguinte: porque o Barata apesar de ser 

conhecido, o Júlio Barata, apesar de ser conhecido do pessoal da Previdência, inclusive 

meu conhecido, porque eu mesmo tinha tido um problema com ele. Nós fazíamos uma 

oposição muito grande ao Barata, o Júlio Barata, porque ele tinha uns negócios assim, 

duvidosos até, ele era professor, queria acumular a Previdência Social,  porque ele levou 

para lá, ele abandonou todos aqueles, ele, por exemplo, chutou o pessoal, o próprio 

Moacyr Velloso foi chutado por ele. O próprio Moacyr Velloso foi ser sub-secretário da 

Justiça no estado da Guanabara com o Lauro Camargo. Porque com o Geraldo Faria 

Baptista, porque ele próprio tirou todo o pessoal. O Júlio Barata fazia uma certa, ele fazia, 

ele se aliou muito ao tal Marcelo Pimentel. E o Marcelo Pimentel, o Ministro Marcelo 

Pimentel fazia oposição muito grande a essa corrente do IAPI, porque essa corrente fazia 

pressão contra ele. Dizia que ele intervinha, que ele não achava que ele estava agindo até 

mal. Então, você compreenda, se o Ministro do Trabalho havia desprestigiado todos 

aqueles que eram, tinham a direção da Previdência Social até naquela ocasião, ou ele 

perdeu o apoio daquilo ali, e então ele se afastou, e vieram outras pessoas, que vieram 

ocupar o lugar. 

MC - Sim, mas ... 

JD - E essas pessoas deixaram o instituto cair. Eles, por exemplo, deixaram o Seixas cair, 

e mesmo o Seixas até a ruína. Deixaram o Seixas se esfacelar todo. 

MC - Mas isso, ele não afastou o Ministro Júlio Barata não só afastou o pessoal do IAPI, 

mas estabeleceu também uma política radicalmente diferente... 

JD - Porque o IAPI era a favor, o IAPI não tinha, não era contrário à assistência médica. 

Eu disse a você, que aquele pessoal, os “cardeais” do IAPI, os “cardeais” do IAPI sempre 

foram contra a prestação da assistência médica por parte da Previdência Social. Foram. 

Eles dizem que não, mas eles foram. Eles podem até, agora dizer a vocês que nunca foram. 

Mas eles eram. Eles achavam que o instituto era tão organizado, tão estruturado, tão 

equilibrado, tão cheio de situações certas, que podiam funcionar bem. Com a assistência 

médica, com debaixo, tendo que cuidar de médico, que era indisciplinado, que era o 

sujeito criador de caso, que era o sujeito que andava forçando a Previdência, que tinha 

dentro da classe médica havia uma certa distensão, muito extraordinário. Havia várias 

correntes de classe da assistência médica, e dos médicos mesmos. Você pode dizer, o 

Gentile mesmo, o Carlos Gentile de Mello era de uma corrente, os outros eram outra. 

Então, por força dessa situação toda, esses “cardeais” da Previdência Social sempre foram 

contra a intervenção da Previdência Social na prestação da assistência médica. E porque 

já nessa ocasião os convênios feitos com as próprias empresas. As empresas tinham se 

transformado também em arapucas, essas empresas médicas? Já tinham empresas que 

tinham até mineração. Eram sociedades anônimas. 
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MC - O que levou a isso? A essa situação? 

JD - O que levou a isso? Foi o progresso financeiro delas, quer dizer, elas começaram a 

abusar, o negócio foi rendoso. Então, você começou a ter uma organização, estrutura da 

Previdência Social, e hospitais particulares. Aquele negócio de você pintar a casa, e por 

lá um ambulatório, isso é verdade. Então (TI) era transformado. Vê a inflação, se você 

tem uma inflação, que é a inflação imobiliária. Aliado ao sujeito que compra uma casa 

para pôr lá um ambulatório, e depois aquela casa começa a valer dez, 20 vezes o seu valor 

inicial. Que se ele emprega um tanto, e daí ele passa a ganhar tanto. Então, você vê que 

houve um benefício muito grande, porque esses ambulatórios começaram a comprar 

imóveis, comprava, fazia muitos hospitais, muitas casas de saúde, muitos prédios para 

isso, postos de saúde. Isso tudo começou a ter um valor extraordinário. Então, eles 

começaram a se capitalizar muito amplamente, assim como eles capitalizaram outras 

entidades brasileiras, também as entidades, as entidades hospitalares foram muito 

beneficiadas pela efetividade imobiliária. Porque você tem um hospital, que vale pelo 

número de leitos que tem. Naquela ocasião um leito custava barato, era uma coisa que 

não tinha uma organização tão difícil. Então, você fazia um hospital, qualquer sujeito 

podia fazer um hospital, era um prédio como outro qualquer. Não tinha essa, toda essa, 

aquela aperfeiçoamento, toda aquela organização toda, que se exigiu, se passou a exigir 

depois. Então, o sujeito aproveitava, comprava uma casa, e fazia um hospital lá. Então, o 

hospital era adaptado, e com aquela adaptação servia. Você não tinha uma instalação 

completa, funcionava precariamente. Com a classificação que o instituto fazia, essas casas 

de saúde foram melhorando. Como tem hoje aí hotéis, você tem hotel de duas estrelas, de 

três estrelas. Você tinha, casa de saúde era a mesma coisa. Então, isso é que deu essa 

capitalização. É a mesma coisa que a estrutura de hotéis aí da Embratur, e exatamente a 

estrutura de hospitais, mesma coisa. Você tem a mesma coisa. Os hospitais foram virando 

todos cinco estrelas. E hoje você tem hotéis de cinco estrela por todo o Brasil. Inclusive 

eu fui surpreendido, uma revista Veja desse mês, dessa semana, que dá que o estado do 

Rio Grande do Norte tem 26 hospitais de cinco estrelas. 

LO - Hospitais ou hotéis? 

JD - Hotéis, quer dizer, desculpe. Hotéis de cinco estrelas, porque o turismo passou a 

tomar conta. E hoje nós já estamos no turismo Brasil, Passaporte Brasil Você está vendo 

aí. Então, essas entidades, desde que recebem o apoio do governo, elas passam, elas 

engrossam. Daí que vem então, essa força toda. Para você ter uma entidade, que seja bem 

eficiente, você tem que ter organização, você tem que ter capital. Porque o regime que dá 

certo, é só o regime capitalista mesmo. Você não tem outra forma de fazer nada. Até um 

consultório hoje, privado, você para poder ser pesquisador, você tem que ter: microfone, 

você tem que ter máquina de escrever, você tem, tem uma série de coisas. Então, essa 

estrutura no regime capitalista isso tudo se faz, no regime socialista você não tem isso, 

você tem o sujeito sempre fazendo, não tem, ele não tem a propriedade, ele tem sempre, 

ele faz parte do Estado. Como eu vi lá na Rússia, não é? Você tem a drogaria Granado na 

Rússia, é uma drogaria como outra qualquer, mas o Granado de lá é um empregado da 

Granado que cuida da farmácia, e que dá aos empregados uma certa participação. Então, 

ela não progride, não tem interesse em fazer aquilo. Então, você tem a organização do 

IAPI, era uma organização muito estruturada, muito certa. E você não conseguia fazer 

isso, pelo menos eles não tinham meios de fazer, esses (inaudível) esses luminares da 

Previdência do IAPI, da Previdência Social, não tinham forma de dar a assistência 

médica. Os médicos eram desorganizados, o médico que era um administrador, eram  
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poucos médicos, eram uns, os que eram conhecidos: era o Castilho, era o que vive, acho 

que vive até hoje, que vocês vão ouvir depois o Castilho, era um médico que era 

administrador, administrador que tinha uma administração hospitalar, não é? Mas havia 

já uma atividade, atividade, o Padre. Como chama aquele padre que, aquele que foi, 

aquele padre, que foi aí, um padre que teve importante, muito importante, que cuidou,  o 

Camilo, não é? 

MC - Não sei. 

JD - Que é, depois vocês vão ouvir, depois vocês vão ver falar nele. Então, vocês vão ver 

que a Medicina era muito difícil, e por isso então, os funcionários da Previdência Social 

queriam separar a assistência médica inteiramente da Previdência Social. Queriam que a 

Previdência Social fosse só Previdência Social, e nunca intervir em habitação, também 

eles já tinham deixado isso, como não queriam a assistência médica. Saúde, a Saúde não. 

MC - Mas até [19]70 houve assistência médica, mas a assistência médica baseada em 

serviços de terceiros, base... 

JD - Mas ela, daquela assistência, que eu implantei aqui, e que deu sucesso, que foi pelo 

convênio empresa. 

MC - E por que houve essa guinada? Essa mudança? 

JD - Foi porque, tem o seguinte: essa guinada foi porque aqueles que estavam na direção 

deixaram aquilo, e os convênios começaram a fracassar, começaram a explorar demais, e 

aí veio então, aquele que você falou, aquele nome lá de Paraná, aquele rapaz ... Pois é, 

seguiu ao tal, que era da, que foi era médico, que foi da Previdência, do tempo do ... 

MC - Luís Seixas. 

JD - O Seixas. O Seixas foi o primeiro catastrófico que foi para Previdência Social, ele 

foi para Previdência Social, lá fez uma administração a pior possível. Por que ele fez a 

pior possível? Porque ele passou a ser dirigido por uma, segunda, uma ... ST que era, que 

não era do IAPI,  que tinha só gente de fora da Previdência, que não tinha experiência. 

Então começou a ter muitos problemas com a parte administrativa. Era difícil você ter um 

médico que conhecesse parte administrativa. E para você administrar uma entidade 

pública, você tem tantas frestas, tantas coisas, tantas arestas para resolver, que o Seixas 

não teve, o Seixas era um médico, era um médico ginecologista, não é? Que foi para lá. 

Então, ele conhecia só a sua atividade, essa coisa, não tinha mais outra atividade. Então, 

com isso ele começou então a fazer, começou a se desfazer, a se alijar dessa equipe, que 

essa equipe era contrária a ele, não atendia, não era dele. Daí é que começou então, surgiu 

então essa situação de você ter os “cardeais” da Previdência Social contra a assistência 

médica. Eles começaram a querer que a assistência médica viesse, e ficavam todos, 

poucos aliás, adeptos. Você tem, por exemplo, o Godofredo. Godofredo foi para 

assistência médica, o Leonel Miranda levou ele com ele. Mas pouco assim. Você não 

tinha, quase poucos, admitiam essa situação. 

LO - Quem era o Godofredo? 
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JD - Godofredo foi um que foi secretário geral do instituto, e que hoje já está doente. 

Vocês não vão ver com ele, porque até hoje tem uma doença. Ele tem uma, ele teve uma 

trombose, está de cama. Vive numa cama aí, até hoje. Tem muitos anos isso. 

LO - Doutor José Dias, eu, além dessa questão, quer dizer, que o Marcos está chamando 

a atenção, desse afastamento dos procuradores, o pessoal do IAPI no final dos anos 

[19]70. Parece que um pouco antes disso, os atuários, não os procuradores, mas os 

atuários já vinham sendo afastados, quer dizer, desde ... 

JD - Porque é o seguinte: porque todos aqueles que eram funcionários, altos funcionários 

dele, todos se tornaram procuradores do IAPI. A carreira de procurador, de advogado do 

instituto passou a ser muito rendosa. Então, todos aqueles que eram, podia dizer 

“cardeais”, eram advogados. Havia uma predominância do bacharel em Direito grande. 

O Torres de Oliveira é bacharel, chegou a ser nomeado procurador, e pediu exoneração, 

o Assis era bacharel, também foi procurador e depois saiu fora. Porque a carreira, eram 

os Príncipes da República. Nós passamos a ser os Príncipes da República, entre eles eu. 

LO - Mas no primeiro momento da Previdência Social, na organização dos institutos não 

cabia aos atuários, e aos procuradores dividir as responsabilidades de estruturação e 

organização administrativas? 

JD - Sim havia, mas é que os atuários passaram a ficar ligados à administração do instituto 

durante um certo tempo, depois eles foram alijados, porque eles começaram a criar 

problemas. O primeiro, o nosso amigo Madeira, que era um atuário do instituto, passou a 

ter outras atividades, a cuidar de outras atividades fora da Previdência Social. Surgiram 

outras necessidades brasileiras, que eles começaram a cogitar. Como seguidor dele, tinha 

o Oswaldo Iório, que existe até hoje, vocês podem falar com ele, Oswaldo Iório. Esse 

Oswaldo Iório e o Madeira começaram a ter, a ficar alijados, começaram a se separar, 

eles até passaram a trabalhar, até em um prédio próprio, passaram a ser conseguradores, 

como seguro, a trabalhar como nas atividades seguradoras. As companhias de seguro 

passaram, as companhias de seguro começaram a crescer daquela coisa, e eles passaram 

a se dirigir para o seguro. E o instituto passou a não ser mais seguro, ser um regime de 

distribuição. Então, os atuários passaram a ter apenas, havia um atuário, que permaneceu 

ligado, que era o Pinto Lopes, que morreu recentemente. Que era meu amigo, e que era 

um atuário que conhecia bem a Previdência Social. Então, ele conhecia bem os problemas 

da Previdência Social. Então, mas os outros atuários passaram a não..., os outros atuários 

foram levados pelo Beltrão para a Secretaria de Planejamento. O Oswaldo Iório passou 

para a Secretaria de Planejamento, o Velloso passou à Secretaria de Planejamento, o 

Vieira foi para Secretaria de Planejamento. Então, todo mundo que tinha uma atividade, 

atividades assim, mais importantes, o Velloso, ... o Beltrão aproveitou na Secretaria de 

Planejamento, SEPLAN, que pagava muito mais. O Portugal foi para Secretaria de 

Planejamento. Então, você tinha o seguinte: a Previdência passou a ser, a ter muitos 

funcionários em todo lado, muitos governadores tinham secretários de administração 

como membros do IAPI, pessoas que podiam ser. E começou também a haver uma outra 

coisa também, uma grande centralização da Previdência Social. Os funcionários do 

interior passaram a não ter mais aquele prestígio que tinham antigamente, eles passaram 

a ficar dentro da sua, lá da sua seção, e passaram a trabalhar somente na seção. Fora o 

Péricles Sampaio, que veio de São Paulo, que teve atuação na administração central. A 

administração Central se separou muito, foi muito separada da administração regional. 

Então, você tem, vamos ver se agora, se eu posso esclarecer melhor o que você quer saber, 
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por que os cardeais saíram do IAPI? Por isso, porque, porque eles não tiveram mais 

nenhuma influência? Porque eles passaram a ter outras atividades. Agora, estou me 

lembrando, por exemplo, o Oswaldo Iório, o Velloso, o Luís Velloso, o Moacyr Velloso, 

passaram a trabalhar em outras atividades. 

MC - O que me chama a atenção, seu José Dias, é o seguinte: se fosse simplesmente sair, 

não só saiu, mas a política, que era antes desenvolvida pelos “cardeais” do IAPI, também 

foi mudada, quer dizer, ... 

JD - Porque... 

MC - Você antes tinha ... 

JD - Porque passaram a ser outros funcionários na direção. Você tinha outros 

funcionários, que eram, vamos supor, facções dentro do IAPI, passaram a ser, a trabalhar 

dentro da Previdência Social, nesses intervalos. 

MC - Sim, outras facções. 

JD - Facções. Eu, por exemplo. Eu, por exemplo, fui procurador geral do IAPI no tempo 

do Barata, fiquei 45 dias apenas, ele me pôs para fora. Então, eu fui um homem que passou 

a fazer uma campanha contra o Barata, não é ? 

MC - Mas parece que também essa política estabelecida pelo Ministro Júlio Barata ficou 

só por dois anos. 

JD - Só, porque depois veio o Nascimento. Então, aqueles que o Nascimento aproveitou, 

que foram todos, quase todos, menos o Moacyr Velloso de Oliveira, quase todos menos 

o Moacyr Velloso, e a uns outros que tiveram, que viraram, menos da parte atuarial, aí já 

não teve mais a parte atuarial, aí já teve só o Pinto Lopes, aí foi só o Pinto Lopes e o 

Oswaldo Iório, mas o Moacyr Velloso não foi. Então, houve uma outra facção dentro dos 

cardeais, e aí então, mais essa unificação, essa unificação, que ela é unificação, que foi a 

Previdência Social. E pela, e por aí, você me desculpe a modéstia, falta de modéstia, mas 

a grande atuação,  embora eu não tivesse uma atuação, não tivesse direção nenhuma, eu 

era o chefe de todos. 

MC - Sim. 

JD - Eu passei a ter um decreto que me dava, eu tinha então, passei a fazer a unificação 

da Previdência Social, eu passei a aproveitar aquela, a dominar aquela parte, que eu havia 

feito como procurador, como interventor da Previdência Social, eu passei a seguir aquela 

mesma orientação forçada, aquela mesma orientação com a unificação da Previdência 

Social. Por exemplo, o Torres tinha sido presidente do instituto na ocasião do Jarbas 

Passarinho, no entanto passou a ser meu diretor de serviços gerais. Quer dizer, eu 

aproveitei aquelas pessoas que tinham aquele, aqueles que eram parte, grande parte os 

“cardeais”. Então, eu reforcei os “cardeais”. Quer dizer, eu tive uma atuação muito 

pessoal, você desculpe, mas eu tive uma atuação muito pessoal, depois que entrou o 

Nascimento, apesar de eu não ter função nenhuma, os outros tinham função e eu não 

tinha, mas eu passei a ter uma função muito importante, porque eu estava com o domínio 

daquele domínio, que tinha dado o decreto. Já era um decreto do Presidente da República. 
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MC - Seu José Dias, não houve só convênios com os sindicatos, houve também convênios 

com universidades. O que o senhor acha dessa política que foi desenvolvida... 

JD - O convênio com a universidade ... 

MC - Universidade. 

JD - Foi o convênio, que era muito patrocinado, Hugo Alqueres, Hugo Alqueres, e até o 

nosso amigo, que vocês falaram aí o ... 

LO - Murilo Vilela Bastos. 

JD - Murilo Vilela Bastos era muito... Eles davam as universidades... As universidades 

também não estavam organizadas direito. Universidades eram muito desorganizadas. E 

havia uma incompatibilidade, o segurado não gostava de ser tratado como um indigente. 

E a universidade achava que a assistência médica era a assistência médica da Santa Casa, 

de indigente. Universidade os catedráticos, (TI) esses eram os “cardeais” das 

universidades, eram os catedráticos. Eles entendiam que o médico não podia cobrar do 

paciente, e devia tratar da mesma forma o sujeito que pagava e aquele que não pagava. E 

todo mundo era tratado como se fosse indigente. Então, a universidade só cuidava dos 

indigentes. E eu justamente não queria aquilo, porque o segurado não queria ser tratado 

como indigente, queria ser tratado como ele, João José da Silva Xavier, ou Manoel 

Francisco de Oliveira, e não indigente. E a universidade tratava como indigente. Então, 

após, na unificação nós tivemos uma grande influência então, uma influência do Ministro 

da Saúde, se chamava, é muito amigo do Nascimento, se chamava, esse que está aí do 

Rio de Janeiro. Esse moreno todo com ele, como é que ele chama? Que agora está se 

aposentando? Mas esse aí era o Ministro do Trabalho. Então, ele dava muito apoio, e eu 

que era um ignorante total da assistência médica, passei a ser muito influenciado pelo 

Raposo, e pelo Murilo, e pelos outros adeptos, com o convênio com as universidades, que 

mostravam aquilo lá, a universidade é que se mantinha, que se fazia pesquisa, que se tinha 

um maior núcleo dos melhores médicos. Então, nós começamos a sentir. E porque os 

catedráticos começaram a transigir com aquele ponto de vista, de que podia pagar, podia 

cobrar, podia tratar o sujeito que não fosse como indigente, foi tratar do segurado. Então, 

eles passaram a fazer isto com as universidades, que eram federais, que eram já autarquias 

federais, entidades estaduais. O primeiro convênio que nós fizemos, por exemplo, de 

grande porte que eu fiz, foi com Pernambuco. Pernambuco tinha um governador, Paulo 

Guerra, que tinha dado apoio à criação de um grande hospital, Hospital de Pernambuco e 

tinha um hospital muito bom, mas estava parado, não tinha nenhum equipamento, não 

tinha nada, porque faltava dinheiro para tudo, porque não tinha dinheiro para tudo. Então, 

eu fui lá e dei grandes injeções. Sorte que os convênios com os hospitais ... Desculpe, mas 

eu tive uma grande parcela: aqueles que, naquela ocasião, estavam organizados nas 

universidades, até naquela ocasião, eu forneci muitos recursos, mas era somente uma 

ajuda financeira para os segurados que quisessem utilizar o serviço da universidade. 

Porque estavam ainda no propósito de tratar o funcionário como  indigente. Aliás, eu vou 

dizer a vocês, eu não sei até hoje, se a universidade tem muito êxito, por isso, porque ela 

cuida mais, não de sujeito que paga, e sim do indigente. Não é verdade? Está muito de 

acordo com a saúde pública, que cuida de todo cidadão, sem olhar a condição de segurado. 

E essa condição de segurado só passou  a ser olhada, só muito mais tarde, só em [19]70 e 

tantos é que passou a dar a assistência médica ao segurado, e ao não segurado. Quer dizer, 

enquanto a assistência médica foi dada somente ao segurado, a universidade não tinha 
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muita vez. Por quê? Porque a universidade não tinha só o trabalhador da ativa, que tivesse 

(TI), era o indigente, era aquele que não podia pagar, compreendeu? Por isso. Porque a 

solução ideal, a solução do convênio, porque o convênio era sempre com aquele que 

trabalhava, que participava da Previdência Social. Então, eu podia dar assistência a ele 

integral, assistência médica hospitalar, não só ambulatorial, como outra assistência 

médica, assistência médica hospitalar, assistência integral, porque ele pagava. Mas até 

aquela idade havia impossibilidade. Agora compreendi melhor a sua pergunta, eu posso 

então distinguir. Agora, eu estou me lembrando perfeitamente. O que acontecia era isso, 

era que a saúde pública era dada a toda a população, independentemente de ser segurado. 

E não se admitia, até aquela ocasião, e nisso se opunha internamente, todos aqueles que 

eram adeptos do IAPI, se desse assistência médica à população. Eu que passei a incluir 

mais tarde, muito mais tarde, eu passei a incluir a possibilidade de atender 

excepcionalmente, o Ministro Nascimento Silva fez uma portaria, que até punia o médico, 

que não atendesse aquele cidadão, porque se ia, isso começou com o SAMDU, o SAMDU 

atendia quem era segurado, e quem não era segurado. Então, o que acontecia era o 

seguinte: como quando o SAMDU foi englobado, unificado na Previdência Social, ele 

começou a criar problemas de saber se o sujeito tinha carteira profissional, se não tinha. 

Então o sujeito morria, porque não tinha documento nenhum com ele, porque o centro 

médico não queria atender, porque ele não tinha como cobrar. Por que ele não tinha como 

cobrar? Porque a Previdência Social só pagava aí no IAPI, e no próprio INPS, só pagava 

aquele que tivesse inscrição no INPS. Como é que ele ia cobrar? Não era possível cobrar. 

Então, só depois que veio um ato dizendo que se podia pagar emergências, emergências, 

primeiro emergências, só emergências. Compreendeu agora? Quer dizer, para eu atender 

à população, ao doente, ao cliente, ao paciente, melhor dizendo, sem olhar a condição 

dele, só muito mais tarde é que veio isso. Porque anteriormente não podia atender ao 

paciente, a não ser no ambulatório, dar a ele aquela prestação de assistência, olhar para 

ele e dizer que ele está com gripe e tal. Só isso. 

MC - Então, de certa maneira a partir da gestão do Ministro Nascimento e Silva, uma 

nova política ... 

JD - Nascimento e Silva, é que começou a se vislumbrar, e foi a política que eu introduzi, 

eu introduzi normas PAPS, que a Previdência Social era obrigada a atender na assistência 

médica todo e qualquer cidadão. De emergência, de emergência. 

MC - Isso não estaria dentro da política de seguridade? 

JD - Está dentro da política de seguridade. Mas aí é porque já se havia uma 

universalização da Previdência Social. Já a Previdência Social eram todos os institutos. 

Porque antigamente eu tinha: o centro era do IAPI, o centro era do IAPFESP, o centro era 

dos Comerciários. Então, como eu ia atender à população? Podia? Agora, você está 

compreendendo bem, você, como é que a assistência médica tinha que ser. Por quê? Se 

eu só dava assistência a quem fosse industriário; o outro só dava a quem fosse 

comerciário; outro só dava a quem fosse dos marítimos. Eu não podia dar assistência 

médica, não podia dar assistência médica, porque a assistência médica não pode dar a 

assistência médica à população indiferentemente, não é isso? Então, começou-se a criar, 

então a assistência médica disso. Então, veio uma Lei 6.179, que passou a admitir, é a lei 

que pagou ao homem de mais de 70 anos, aos idosos, é que mandou, é que incluiu na 

Previdência Social Lei 6.179,  na gestão do Ministério da Previdência em comparecer, do 

Silvio Pinto Lopes, que admitia que a Previdência estava pelo Brasil afora, que só poucas 
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pessoas da ativa, ou poucas pessoas que necessitavam da Previdência Social eram idosos, 

ou tinham sido da Previdência Social. Então, fez essa Lei 6.179, a Lei que dava o abono, 

é que passou a incluir a assistência médica, normalmente a atender o cidadão, qualquer 

que fosse a atividade dele. E é até hoje, inclusive até hoje nós atendemos ao sujeito que 

tem, o assegurado que é do Estado, do Rio de Janeiro, que é do Estado de Minas Gerais. 

LO - Trocando a fita. 

MC - Instantinho. 

 

Fita 9 - Lado B 

 

JD - Melhor esclarecendo, melhor esclarecendo, eu acho que a Previdência Social, a 

assistência médica da Previdência Social tinha que ser setorizada, para a prestação da 

assistência médica integral, não para assistência médica só daquela fase de emergência, 

naquela fase de ambulatório, de pequeno risco. A assistência podia ser dada pela 

Previdência Social, do pequeno risco, não grande risco. Mas à Previdência Social não 

podia ser dado o risco das epidemias, não podia ser dada essa assistência médica. Por 

quê? Porque ela dava a cada cidadão como segurado, como contribuinte de um 

determinado instituto, fosse ele industriário, fosse ele comerciário, fosse ele marítimo. 

Então você não podia dar uma, propriamente uma assistência, uma assistência à 

genialidade, saúde pública, você podia dar somente uma assistência médica curativa. 

Então, não é burrice de ninguém, não, é porque enquanto você teve as Caixas, as Caixas 

de Previdência, voe podia dar  assistência generalizada, porque as Caixas, elas davam 

assistência por conta, era o governo que era, que dava o apoio, a maior contribuição, para 

a Caixa. Então a assistência médica, a saúde, estava entre uma das atribuições da 

Previdência Social. Porque o Estado dava uma contribuição muito grande para a Caixa. 

Compreendeu bem? Quase toda a contribuição, que viviam aqueles ... que a Caixa vivia, 

era uma contribuição estatal. Depois que a contribuição da Previdência Social passou a 

ser tripla, ser de três pessoas: do segurado, da empresa, e da União, então ela passou a ser 

setorizada. E quanto muito maior ênfase, quando se percebeu que a União não pagava a 

sua cota, então, a União não dava tostão para aquilo. A União achava que tendo dado 

dinheiro ao Ministério da Saúde, não precisava por nenhuma verba para a Previdência 

Social, para prestar a assistência médica. Então, ele dava apenas uma contribuição, 

chamada de contribuição da União, que era para ver, só para cuidar daquela obrigação 

constitucional, que dava a União como contribuinte da Previdência Social. Em 1966, só 

em 1966, em [19]67 essa concepção variou. Em 1966, [19]67 a Previdência estava toda, 

ela toda esquartejada, toda ela dividida, porque se dizia que a União devia à Previdência 

Social uma parcela descomunal. Uma dívida que se fosse hoje seria muito maior do que 

a dívida ativa. A dívida ativa, da dívida externa do Brasil, a União devia à Previdência 

Social. A Previdência Social era muito capitalizada, e a Previdência Social não tinha nada. 

Em 1966, eu e uns colegas do Instituto dos Industriários verificamos o seguinte: que a 

União não tinha mais nenhum meio de contribuir para a Previdência Social, se não cuidar 

dos empregados da Previdência Social, quer dizer, dos servidores. Naquela ocasião, a 

gente podia ser empregado e servidor, era a única instituição que podia ter empregados. 

Mas dos servidores da Previdência Social, e dar só assistência, só para pagar a assistência 
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para pagar os empregados, e para servir uma possível e eventual falta de recursos. Mas 

como essa coisa era só o IAPI, e o IAPI tinha muitos recursos, nunca foi preciso a União 

socorrer a Previdência Social. Mas os institutos, como por exemplo, os Marítimos, o 

Instituto era quase que mantido só por contribuição da União. Mas como o número, e o 

que ele gastava era muito pouco, a contribuição da União era um tanto, mas a nossa era 

outro diferente, a do IAPI, era diferente, a dos comerciários ainda era maiorzinha, mas 

era diferente também, era muito pouca, a União não dava quase nenhuma. Então, como a 

União não dava, a Pré... à saúde pública, a saúde pública não podia ser cuidada pelo IAPI, 

pelo IAPC, pelo IAPB, não. Por quê? Só podia ser cuidada pelo Instituto dos Marítimos. 

Porque a União não pagava, então ficava sem cobertura, sem custeio, sem modo de 

garantir as despesas à assistência médica que fosse prestada a qualquer cidadão. Casos, 

casos inúmeros, milhares de casos, se davam no IAPI, porque se dava uma assistência a 

um cidadão, e depois se descobriu que ele não era contribuinte do Instituto dos 

Industriários. E aí ficava o funcionário sem cobertura para aquilo, havia autorizado mal... 

uma despesa, porque havia pago uma prestação de assistência médica a uma pessoa que 

não era segurada da Previdência Social. 

LO - E onde ia parar isso? 

JD - Hein? 

LO - O que ocorria? 

JD - O que ocorria era o seguinte: se procurava justificar isso, que tinha outras leis que 

obrigavam, ou se dava uma assistência no caso de emergência, se transformava aquilo em 

um caso de risco, e se pagava, se indenizava aquilo como risco, que não podia ser atendido 

pela assistência pública, pela saúde pública, ou por outra instituição. Se pagava aquilo, se 

tentava cobrar aquilo de outra entidade, do IAPC, da Companhia de Seguros, enfim, se 

cuidava receber qualquer coisa. Mas o Instituto não tinha recursos absolutamente, não 

tinha recursos para atender ao doente, ao cliente, aquele que estivesse com uma 

incapacidade qualquer. Só podia atender aquele que fosse Pré, fosse industriário, aquele 

que fosse bancário, aquele que fosse marítimo, aquele que fosse de transportes e carga, 

por isso não se podia pensar em dar uma assistência médica, uma saúde, uma prestação 

de saúde à população, se dava saúde apenas àquele que era assegurado. E como, naquela 

ocasião, poucos eram os aposentados, ou pelo menos a verba de aposentados era muito 

pequena, quase todos eram aqueles que trabalhavam, que estavam na ativa. Então, se 

prestava assistência médica àqueles que estavam na ativa. Isso vigorou com as Caixas. 

Depois que acabaram as Caixas, e foram criadas 1933, [19]34, [19]35, [19]36, [19]37, 

[19]38, 1936, [19]35, foram criados os grandes institutos. Então, começou ver que era 

impraticável dar assistência médica, e por isso a ciência médica foi tendo uma atividade 

muito tênue, nesses institutos de Previdência. Por quê? Porque o sujeito para dar 

assistência, só dava àquela pessoa que fosse contribuinte. Era um benefício, não era dado, 

era um benefício, não era assistência. Porque você faz esse, uma diferença muito grande 

entre assistência e benefício. Benefício é uma prestação pessoal, individual; a assistência 

você dá, sem verificar antes a condição, você dá uma série, dá um apoio, não exige dele 

uma contra-prestação, um pagamento de contribuição. Então, se você tem um benefício, 

você tem uma coisa, uma prestação individualizada, paga, é nada mais do que uma contra-

prestação do que ele pagava. Se você tem assistência, você tem, você dá a cobertura a 

uma pessoa sem saber se ele contribuiu nada, quer dizer, você não exige uma contra-

prestação dele. Portanto, se você prestava assistência médica como contra-prestação, 
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como serviço contra-prestação, isso foi começando deixar, foi passando a não ter mais 

nenhuma solução genérica a partir da Lei Orgânica, porque aí com a Lei Orgânica já criou 

então, aquela distinção, contribuintes, e tal. E com a criação do IAPB, do IAPB, do IAPC, 

do IAPI, foram criando aquelas categorias profissionais estereotipadas, divididas, 

setorizadas, era Instituto dos Industriários, Instituto dos Comerciários, Instituto dos 

Marítimos. Então, você vê que você não tinha que dar uma assistência ao ativo, daí porque 

eu achei que fazer um convênio com a empresa estava atendendo à quase integral 

coletividade, ficava uma diminuta parte. E foi essa varinha de condão que eu consegui. 

Quando eu consegui que a empresa própria, a própria empresa atendesse aos seus 

segurados, como já faziam, não era novidade, não era novidade, no IAPI era novidade, 

mas o IAPFESP do Instituto dos Servidores não, a própria empresa que dava, era a Central 

do Brasil que atingia os ferroviários, era a Companhia Nacional de Marinha Mercante, lá 

não sei como é que chama Companhia Nacional de Costeira, Lloyds Brasileiro, que dava 

a assistência aos empregados, e por isso não tinha esse problema. Problema tinha os 

IAPC, tinha os bancários que não era, que não tinha isso, os bancos já davam, mas davam 

também, alguns bancos davam, mas os outros não davam. Porque também o banqueiro 

era sovina demais. O banqueiro que eu conheci, era o banqueiro que tinha uma mesa, 

aquela mesa que tem aquela coisa grande, aquela escrivaninha que tem aquela coisa, tem 

o relógio de lá, parece que a pintura velha aparece lá na parede. Era só, banco era um 

negócio sujo, sórdido, era um negócio muito, quem modificou tudo isso, a concepção foi 

a partir da Revolução mesmo, é que mudou isto tudo. E a Previdência teve essa primazia 

com isso, começou a dar, começou a dar instalações boas, instalações modernas, 

antiquadas. Começou a fazer agências de mármore. 

MC - Foi o senhor que começou a fazer essa ... 

JD - Foi. Eu fiz 34 agências pelo Brasil afora, todas instalações com flores, com ... 

MC - Mármores. 

JD - Mármore, com decorador. 

MC - O senhor mandou, o senhor não andou fazendo obras faraônicas por aí não? 

JD - Andei. Mas as obras faraônicas eram necessárias naquela ocasião, mas eram 

faraônicas, foram faraônicas porque o instituto naquela ocasião prestava o serviço quase 

todo diretamente, e tinha assistência, e era um instituto só para essas seis atividades. Elas 

se tornavam faraônicas quando, quer dizer, faraônicas que eu digo é o seguinte, maiores 

do que era necessário, e são maiores até hoje. Tem muitas que são maiores do que as 

necessidades de hoje, quando elas passaram a ser setorizadas com o próprio INAMPS, 

quer dizer, com o próprio, com o SINPAS é que elas passaram a ser ... Mas eu quando 

programei a Previdência Social, eu programei a Previdência Social antes de [19]60, antes 

da lei, antes do ministro, eu comecei, com o industriário, ele começou a fazer a 

Previdência Social, unificação da Previdência. Fui eu, através do plano de emergência, 

nesse [19]83, de 31 de julho de 1960 e quanto? E seis. 31 de julho de 1966, é que começou 

a fazer a unificação da Previdência, que eu comecei a construir agências, que dava para 

atender os industriários, e dava para atender os comerciários, dava para atender, sem dizer 

nada a ninguém, eu não disse nada a ninguém, eu só tinha o Presidente da República que 

dizia que eu podia fazer isso, porque ele queria fazer a unificação. 
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LO - Doutor José Dias é ... 

JD - Então, eu comecei a fazer, comprar agências. Toda agência de automóvel, desculpe. 

Toda agência de automóvel, agência de automóvel em geral, era uma atividade bonita, 

era agência de automóvel, Chevrolet, Ford. Então, eu comprei as agências de automóvel, 

os concessionários de automóveis de todo o interior. Eu tenho no mínimo dez, dez 

agências do Brasil, que foram prédios ocupados por agências de automóveis, porque 

agência de automóvel era bonita, então adaptava aquela agência de automóvel a uma 

agência que prestava serviços. Tinha lá lugar para atender o benefício, tinha lugar para 

atender até o empregado que ia para lá, passava lá dez dias, não tinha hotel, no Rio Grande 

do Sul não tinha hotel, você não tinha hotel no Rio Grande do Sul, que você pudesse ficar, 

eram pensões sórdidas, uma pensão, pensões, como é que chama? Inteiramente, pensões 

que não tinha banheiro dentro de casa, dentro do quarto, não tinha nada. Então, você tinha 

que passar por lá. Então, eu criei dentro da agência do instituto até uma parte, para mostrar 

o residente e aquele que viajava para lá. O médico, ou qualquer pessoa que ia para lá, era 

atendido dentro da própria agência. Só depois é que começaram os primeiros hotéis, 

começaram a se implantados pela Ipiranga, que era um Charrua, era um hospitalzinho no 

Rio Grande do Sul, não existia hotéis por lugar nenhum. Você não tinha hotel em lugar 

nenhum. Eu fui, eu tive muitas vezes em pensões caindo da cama, deitando no meio de, 

no meio de 50 sujeitos, sujeito que era caminhoneiro, e outros mais camaradas, viajantes, 

agentes viajantes, porque não tinha hotel, não tinha hotel, hotel com quarto, com água 

corrente, não tinha nada disso. Então, por isso, essa situação de criar agência, foi uma 

necessidade que se fez, implantou a necessidade de prestar o serviço, porque a prestação 

era dada pela própria instituição. Com os tempos, houve uma descentralização total. O 

instituto passou a arrecadar através da rede bancária. Eu consegui a Resolução número 

quatro do Banco Central de 1965, uma vitória que eu tive. Fui eu que consegui essa 

agência, a Resolução número cinco do Banco Central, que era então, foi o Otávio Bulhões 

que eu negociei com ele. Comprei, convênio com a agência bancária, e passou então a 

arrecadar benefícios, arrecadar contribuições, e a pagar benefícios através da rede 

bancária. Cada agência que eu chegava, eu perguntava: “Quantos benefícios você já 

passou para o banco?” Para pagar o banco, você já viu hoje agência do Instituto pagando 

benefício e arrecadando contribuição como havia, o sujeito que havia, o sujeito que roubar 

isso tudo, e furtar isso tudo, não havia nada daquilo. Então acabei com o tesoureiro. 

Tesoureiro era um sujeito muito importante, era uma atividade importantíssima. Você não 

pagava benefício, porque não tinha o tesoureiro, não arrecadava, nem pagava benefício 

porque não tinha o tesoureiro. Porque o tesoureiro era uma carreira que não era uma 

carreira de funcionários, não era uma categoria setorizada dentro do quadro de 

funcionários, era uma categoria especial. Só tinha o sujeito importante. Como tinha 

sujeito importante, o sujeito não falhava muito. Então, você não podia arrecadar, nem 

pagar benefício, nem prestar assistência médica, nada disso, porque não tinha o 

tesoureiro. Eu acabei com essa atividade. Tesoureiro, contador, com as máquinas passou 

a ser tudo aquilo. Então, eu fui acabando com essas atividades todas, fazendo 

centralização, e com isso as agências que foram feitas grandes para o IAPI, com a 

unificação, depois com o SINPAS elas passaram a ser grandes. Então, a agência de 

Blumenau, acho que até hoje, deve ser monstro grande que tem lá até hoje, lá tem porque 

tem a agência do IAPI é o melhor, um dos melhores prédios de Blumenau. 

LO - O senhor satisfez aos bancos, com esse tipo de medida. De certa forma os bancos se 

beneficiaram, quer dizer, onde ... 
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JD - É, só mais tarde. 

LO - Só mais tarde? 

JD - Só mais tarde, que eles se beneficiaram. Antigamente eles tinham, o dinheiro não 

tinha valor nenhum, não havia inflação, não havia atividade financeira. Esse começou a 

ser um problema muito sério, é o problema quando começou o dinheiro, a inflação 

começou a ser o índice muito grande, muito elevado. Aí os bancos passaram a retenção, 

a reter o dinheiro. Mas enquanto eles não retinham o dinheiro, eles arrecadavam através 

... dava é clientes para eles. Depois eu tinha também uma grande vantagem, é que eles 

arrecadavam a contribuição, então, eles patrocinavam o desconto em duplicatas. Eles aí 

pagavam o instituto, eles pagavam o instituto através de duplicatas. Eu fiz o sujeito pagar 

a dívida dele através de duplicata. Para auxiliar a arrecadação, o sujeito faturava, faturava, 

tinha dinheiro para pagar a contribuição, pagava a duplicata. Eu paguei até o décimo 

terceiro. Quem pagou o primeiro décimo terceiro no Brasil foi o IAPI, quem pagou. 

Através dos convênios feitos com os bancos. Você sabe que o décimo terceiro era uma 

atividade que tinha, não havia, as empresas não tinham estrutura para pagar um décimo 

terceiro no fim do ano, ninguém tinha dinheiro para pagar isso. Então, eu emprestava 

dinheiro, eles não pagavam aqueles meses, não pagavam o instituto, ia ao Banco, fazia 

no negócio com o banco, pagava juros ao banco, e o banco me pagava a contribuição. 

(TI) eu fazia esse financiamento. Então, muito mais tarde, só em 1960 e [19]70 é que 

passou a União a arrecadar através de bancos. Através de bancos fui só eu que fiz [19]65, 

[19]66, [19]67, fui só eu, só a Previdência Social, fazia através de bancos. 

LO - Agora passando, voltando ao tema dos hospitais universitários, eu gostaria de 

levantar uma questão ... 

JD - Vamos lá. Então, vamos falar sobre isso agora. 

LO - É que ... 

JD - Até aquela ocasião as universidades, até aquela ocasião, naquela ocasião, em que 

antes da assistência médica inicial, quando ela era prestada através de convênio com a 

empresa. O hospital não era, não fazia convênio com ele, porque não tinha possibilidade 

de fazer isso. Primeiro, porque o reitor não tinha atividade administrativa, ele era um 

reitor, mas ele não se imiscuía na atividade financeira. Ele cuidava mais da parte médica, 

prestar assistência médica, de verificar o comportamento dos médicos. Ele não cuidava 

disso, e não se interessava por convênio, não queria nem saber disso. Porque a Previdência 

Social era só de gente que pagava, e eles só atendiam a unidade, eles não podiam cobrar, 

porque eles não tinham como arrecadar dinheiro. A universidade não recebia nada de 

quando prestava assistência médica. Então, não podia, como cobrar. Porque você 

imagina, para entrar para universidade, tinha que entrar no orçamento da União. Era uma 

coisa impossível, então não havia possibilidade de convênio, não havia. Depois é que eu 

comecei muito, eu tive muita influência do Raposo, o Raposo é que me deu muita noção 

da assistência médica. 

LO - Tomás Russel Raposo? 

JD - Raposo é. E o Heleno Coutinho, o Heleno Coutinho também, que é esse médico que 

eu disse que é esse cardiologista, que está aí hoje, é um bam-bam de cirurgia extra 
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corpórea. É meu conterrâneo, é o Heleno Coutinho. Ele me auxiliou muito, porque me 

dava informações, mas assim mesmo eu fazia uns conveniozinhos com, por exemplo, o 

Centro Médico do Rio de Janeiro, não tem aí um instituto aí médico do Rio de Janeiro, 

na Rua Nilo Peçanha, ali não tem, o Centro Médico do Rio de Janeiro? Eu fiz um convênio 

com ele através do Heleno, Heleno Coutinho e do Manoelzinho, aquele baixinho de 

ginecologia, aquele que faz, o sujeito que faz operações também, também de coração. 

LO - Mas não ficavam muito caros esses convênios com hospitais universitários, na 

medida em que o interesse da universidade, é muitas vezes pesquisar, é fazer os 

tratamentos mais caros, mais modernos. 

JD - Mas essa foi uma época em que os administradores da Previdência começaram a ter, 

não ter o controle das despesas. E depois as universidades foram quebrando galho para 

eles. Aquilo era dado  politicamente, era um apoio político que me dava. Era quando o 

governador queria ter o apoio de um hospital, para angariar voto, como o sindicato fazia. 

Então, a Previdência fazia com o hospital universitário. Dava o dinheiro só por política, 

para favorecer, porque atendia o governador, atendia aos deputados, atendia a uma grande 

classe, só por isso. Não por médico, não porque a assistência fosse dada melhor não, 

porque a universidade não prestava a assistência médica melhor, não. 

MC - Não, porque parece que havia uma certa tensão entre... o tempo, não é? Havia uma 

cobrança por parte da Previdência Social, do tempo que a pessoa ... 

JD - Podia ficar lá dentro. 

MC - Ficava no hospital universitário. 

JD - Não havia, não havia um entrosamento entre as necessidades da assistência médica, 

as necessidades de uma prestação previdenciária da assistência médica, e a prestação de 

assistência, da prestação por parte do médico. O médico era um sonhador, era um cientista 

da Medicina, que não se preocupava, inteiramente indiferente a qualquer controle, ele não 

admitira controle de espécie alguma. Não admitia que você desse prazos. Até hoje o 

médico, mesmo quando é para você (TI) privada, dá sempre uns dias maiores. Se você 

vai a uma assistência paga pela Previdência Social, você vê que um tempo de 

permanência, hoje se faz uma operação, se sai no mesmo dia, se conta isso como 

vantagem. Isso era proibido isso. Se você fazia uma operação de, por exemplo, de 

catarata, você ficava um mês dentro do hospital, ou três, não digo mês, acho que é isso é 

demais, mas ficava um tempo enorme lá dentro da casa de saúde, porque havia interesse 

do médico em dar estrutura à casa de saúde, que o servia. Ele utilizava a casa de saúde. 

Então, ele dava um certo apoio, ele que era o, ele que fazia a ocupação do hospital, estava 

muito em relação ao médico que fazia a assistência médica. Então, ele dava a assistência 

médica através disso, compreendeu? O médico não tinha uma noção do custo disso, ele 

não se importava com o custo, custo era indiferente. Depois, quando a universidade se 

viu sem verba nenhuma para o ensino, quando o ensino passou a ter uma percentagem. 

Você sabe, que hoje a Universidade tem um orçamento muito grande, e tem hoje recursos 

suficientes para poder fazer pesquisa, tem hoje 13% da arrecadação da União. Um decreto 

que saiu na Consultoria Geral da República, a Lei Calmon, Lei Calmon, senador Calmon, 

que era um grande vigarista, senador Calmon? O depoimento (TI) quando ele tinha 

televisão, quando ele era dono da televisão lá em Vitória, ele fazia muita dificuldade para 

nós na Previdência Social, de assistência médica. Mas ele então, que era muito político, 
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político partidário. Ele então tirava, procurava tirar partido, e portanto ele fazia essa 

mesma coisa com os médicos. Ele usava os médicos pra fazer a sua campanha política. 

Mas o médico dava um prejuízo grande à Previdência Social, porque o médico não 

cuidava da parte financeira. Tudo tem um custo, tem um orçamento prévio, tem um custo 

certo, tem uma taxa atuarial de seguro. A companhia de seguro é que come, ou então a 

impor esse prazo. Portanto havia incompatibilidade, inteira incompatibilidade entre a 

prestação de assistência médica por parte do hospital universitário, por parte da 

universidade, do hospital universitário, das universidades que mantinham hospitais. 

Havia uma coisa muito grande, por exemplo, aqui nós tínhamos ali aquele Guinle ali, que 

era uma ... 

LO - Gafrée Guinle. 

JD - Gafrée Guinle, que não funcionava de jeito nenhum, eu que dei recursos para ele 

funcionar direito. Eu fui lá com o senhor Carlos Guinle, e passei a fazer um acordo com 

ele, contra os médicos de lá, foi uma dificuldade danada para conseguir que os médicos 

de lá aceitassem. Com o hospital, aquele que tem hospital da Rua Moncorvo Filho, como 

chama? 

MC - Hospital Moncorvo Filho. 

JD - Moncorvo Filho, mas antigamente tinha outro nome, isso era uma universidade ali, 

ali era uma universidade. E havia uma dificuldade muito grande. Portanto, você tem que 

compreender que a assistência médica dada pela universidade, era uma assistência médica 

dada a indigentes, não a contribuintes, não era uma contra-prestação, era uma entidade 

assistencial, e por isso era impossível. 

MC - É. 

JD - Então, com a Lei 6.779, é que passou então a Previdência Social a dar uma assistência 

médica a todo e qualquer cidadão. 

MC - Sim. Seu José Dias, quando é que foi criada a DATAPREV? 

JD - A DATAPREV foi criada em 1975. 

MC - 1975? 

JD - É, no Centro de Processamento de Dados do IAPI. Eu fundei o Processamento de 

Dados do IAPI em 1965. Em São Paulo a primeira, [19]65, [19]65, em maio, eu e o 

Coronel Loureiro, fizemos uma lá em São Paulo e outra aqui. Foi aquela guerra que eu 

fiz com a IBM. A guerra, aquela guerra, guerrinha que eu tinha com a IBM eu fiz com 

(TI), foi os dois computadores. 

LO - É, esse Centro de Processamento de Dados do IAPI, então é a origem ... 

JD - É o remanescente, é o remanescente de um Centro de Dados, que existiu desde o 

tempo do Vital, Valentim Bouças. Quando o Valentim Bouças era um representante do 

Brasil da IBM, quando era eletrônico, não era, quando era mecânico, não era eletrônico. 
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LO - O Hollerith? 

JD - Hollerith. 

LO - Agora, quando é que se funda a DATAPREV? 

JD - A DATAPREV foi fundada como empresa pública, foi fundada na gestão do 

Nascimento Silva. 

MC - Em 1900 ... 

JD - É, e fui eu então aí nessa ocasião, que já fiz a lei que criou a DATAPREV, fui eu ... 

MC - Foi em que ano, mesmo? 

JD - 1960, 1975. 

MC - 1975? 

JD - É que criou a DATAPREV como empresa. 

MC - Sim. 

JD - Como empresa. 

MC - E quais foram as razõesda criação da ... 

JD - É dar... a empresa devia tirar o funcionário que trabalhava lá, do DASP. Porque a 

empresa, naquela ocasião, se criava uma empresa para poder tirar dentro do plano de 

classificação de cargos. Porque o DASP proibia de pagar médico, de pagar qualquer 

pessoa que tivesse nível superior. Quer dizer, tem um pagamento muito baixo para uma 

atividade que era muito cara. Então, se criou a DATAPREV para se sair fora do regime 

de funcionalismo público. 

MC - Sim, é ... 

JD - O aluguel que se fez em 1967, 1965, quer dizer, se fez o aluguel do (TI), com esse 

aluguel, que se fez a DATAPREV. 

LO - O senhor acredita que a DATAPREV tenha funcionado, num sentido de limitar os 

gastos, ou de evitar os desmandos administrativos, o desmando financeiro da ... 

JD - A DATAPREV foi empresa ligada ao instituto, e quando na sua origem, na sua 

concepção inicial, ela tinha essa função. Foi limitar os gastos, sim senhor. Porque até 

então, os institutos não tinham balanço, o balanço era feito a martelo. Você sabe como é 

que é o negócio? 

LO - Sei. 
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JD - Se fazia as contas todas do instituto. Quando chegava o fim do ano, se fazia um 

colosso extraordinário, para poder colidir a matéria de contabilidade, mas não dava jeito. 

Então, chegava lá e mandava o  presidente do Instituto a martelar. Pronto, fecha esse 

balanço. Então, fechava o balanço, a martelo. Só depois que se pôs aquela contabilidade 

dentro do computador, isso muito mais tarde, isso recentemente, é que a Previdência 

começou a ter uma contabilização perfeita. Se passou a ser computadorizado, e passou 

então a fazer a contabilidade sem contador. A contabilidade através de máquinas. 

LO - Agora, houve uma resistência à implantação da DATAPREV, à implantação desse 

sistema? 

JD - Não, nenhuma, nenhuma resistência, havia um grande interesse naquilo, porque a 

DATAPREV não era nada, ela não criava problema para... Agora, já criou problema para 

Previdência Social, porque ela cobra com fatura. Não foi essa a atividade de ela cobrar 

fatura, não. Foi ela receber uma percentagem de cada instituto, que era orçada por anos, 

para fazer todo o seu serviço. Depois é que através de interesses lá partidários, eles 

começaram a cobrar, a fazer faturas, e a cobrar o serviço que faz. Cada servicinho que ela 

faz, ela cobra esse serviço. Ora, isso desnatura a Previdência Social. Se ela auxilia o 

gerenciamento da Previdência Social, se ela é uma fonte auxiliar de gestão da Previdência 

Social, se ela dá elementos para que o gestor possa, ou o administrador possa gerir a 

administração, como é que você pode pagar serviço, é muito difícil isso. Então, ela passou 

a faturar. Daí é que ela passou a ser, e aí então começou a haver uma certa prevenção 

contra ela, porque as sociedades passaram a ter um salário muito mais elevado, e a receber 

benesses, que não estavam dentro do programa de criar. Hoje, por exemplo, eu acho que 

a DATAPREV já devia ser extinta. Ela devia ser uma repartição do governo. Que ela é 

hoje nada mais que uma repartição do governo. Que apenas não deve ser fora do seu 

regimento, do regimento público. Ela não deve ser empresa, porque empresa pública é 

uma, ela não tem atividade econômica, ela tem atividade de orientar a Previdência Social. 

Se ela tem atividade de orientar a Previdência Social, e prestar serviço à Previdência 

Social, ela não tem atividade econômica. Ela tem que cobrar aquilo, tem que fazer o 

serviço da Previdência Social como serviço, outro qualquer serviço, é um serviço de 

administração da Previdência Social, compreendeu? Então, ela não deve cuidar de 

nenhuma atividade, de outra atividade, de fazer outra atividade, que não seja para fazer 

isso. Mas ela fez muitas coisas, que não são da Previdência Social, ela já faz, a relação 

anual de salários, ela faz, ela pega serviços de terceiros, ela faz o serviço da justiça federal. 

Até bem pouco tempo não pagava nada, que era só para interesse da Previdência Social 

na Justiça Federal. Então, aquilo houve uma distorção ... Todas essas entidades, hoje eu 

acho que nós erramos quando fizemos o SINPAS todo setorizado, nós, eu acho que não 

devia haver nenhum setor que cuidava da assistência médica, nem o setor que cuidava da 

arrecadação, devia ser só o INPS, o INPS sozinho. A Previdência Social hoje, eu fazia 

dois institutos, um Instituto de Previdência Social e um Instituto de Assistência Social. 

MC - O que levou, qual..., o que levou ao SINPAS? 

JD - O que levou ao SINPAS, foi a dificuldade de se administrar uma instituição, de dar 

porte, de (TI) a prestação de serviços, ao serviço quando se tratava de várias atividades. 

Mas eles setorizaram muito, estabeleceram. Então, você ficou tendo seis institutos pelo 

Brasil afora. O SINPAS era para ter um Instituto Nacional, geral, e as atividades sendo 

feitas por atividades, sendo feitas por esse Instituto Nacional. Eles participaram, fizeram 

uma superintendência em cada Estado, então ficou, virou, em cada cidade tem um, tem 
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uma superintendência, tem um setor de planejamento, tem um setor de assistência médica, 

tem um setor de qualquer coisa. Qualquer cidade tem um, tem seis setores da Previdência 

Social. Então, você tem mais chefes do que tem propriamente funcionários. Então, você 

tem uma entidade com 400 mil funcionários. Isso é absurdo. E eu sou contra. Eu acho que 

hoje devia ser, a assistência médica devia ser um setor só de assistência médica, com a 

sua verba sanitária, e fazer assistência médica, seria um setor (TI), mas não precisava de 

ser um instituto, pode ser um departamento. 

LO - Doutor José Dias, o senhor tomou conhecimento do Projeto do INAMPS  nos anos 

[19]60? Era uma primeira idéia de fazer o INPS? 

JD - Tenho, conhece, todas essas  são uma das seis, das seis que eu disse, que foram 

tentativas de fazer Institutos, com todos os institutos. Por diversas vezes com o 

predomínio do instituto era feito, mas não lograva nada, aquilo não conseguia fazer 

porque havia pressão política, e pressão não deixava. 

MC - É... 

JD - Mas isso você tem, isso é mais, só no papel do que propriamente dito de ações. Você 

vê, mesmo depois de feito os institutos, o Serviço de Seguros Sociais, se tentou após a 

minha gestão, se tentou fazer uma reforma geral, não se conseguiu fazer. Porque só 

mesmo a Previdência, só o Instituto Nacional de Previdência Social com as normas PAPS 

é que conseguiu isso. Porque fez uma unificação das rotinas. Se fez um instituto só. 

LO - Trocando a fita. 

 

 

Fita 10 – Lado A 

 

 

 

JD - Brasil, indo mais longe, até a criação do INAMPS, do SAMDU que é a primeira 

tentativa de unificar SAMDU, do SAPS, de onde vem isso, vamos ver isso, vamos estudar 

isso. Vamos estudar isso, o que acontece? O que acontecia era o seguinte: é que as 

atividades da Previdência Social eram feitas por entidades autárquicas ou com autonomia 

administrativa e financeira mas que tinha um grande prestígio político porque elas davam 

emprego, elas serviam de muito, o sujeito não podia arranjar um serviço público, já havia 

muita dificuldade no serviço público, o DASP já era forte e esses institutos não estavam 

subordinados ao DASP, então daí, 1952, por exemplo, com o estatuto do funcionário 

público se fez uma classe funcionário público, o estatuto, os autárquicos ficaram de fora, 

só foram equiparados a eles pelo artigo 382 que criava os estatuários quando couber, só 

davam a esse direito, como esses funcionários eram funcionários que tinham mais direito 

que os outros, os políticos começaram a conseguir através das autarquias previdenciárias 

empregos aos seus apaniguados, então as instituições de Previdência Social vieram, ali 

naquelas dificuldades toda, sempre digeridas e gestionadas e administradas por políticos, 

era o PTB que nomeava em Minas, nomeava não sei onde, nomeava em qualquer lugar, 

um presidente em cada instituto e dava essa função para dar prestígio tal qual hoje o 

sujeito procura fazer, dizem que o Waldir Pires construiu não sei quantas agências lá no 

estado, estado da Bahia, agora está vindo à tona aí, fazendo sua campanha política. Então, 
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isto existia antes da Revolução, antes da Revolução de [19]63, havia muito disso, como 

essas instituições eram autárquicas e tinham administrativamente e financeiramente 

tinham autonomia e como elas eram financeiramente muito fortes porque havia uma 

contribuição que embora pequena era uma contribuição maior que os orçamentos da 

União, então elas tiveram sempre influência, mas os ministros respectivos não tinham 

muito prestígio político, tinham prestígio político mas um prestígio político que variava 

permanentemente, ficavam mudando constantemente, então não havia uma administração 

continuada até que lá, nós mais ou menos quando começou a haver o Departamento 

Nacional de Previdência Social começou a intervir nisso, quando foi se organizando o 

DNPS, estruturado, quando ele começou a ter uma atuação mais importante, também 

resultado de seus conselheiros, dos seus elementos que eram partidários, mas eram 

elementos que tinham um certo, tinham uma certa liderança, então eles começaram a dar 

normas de caráter geral para os institutos, essas normas eles tinham dificuldade em aplicá-

las, porque elas não tinham, encontravam sempre essa dificuldade dessa categorização e 

dessa contra-prestação, fazer uma correlação entre a contribuição paga e o serviço 

prestado. Como havia essa dificuldade de se estabelecer isso, eles foram melhorando até 

que resolveram a criar as chamadas comunidades de serviços, quer dizer, era um serviço 

que por ser comum, que por serem feitos, prestados, serviços prestados pelos vários 

institutos para se evitar essa multiplicidade e até uma concorrência de um com o outro, 

um pagando mais que o outro, o IAPI concorrendo com o IAPC, para evitar essas 

situações todas que esses elementos do Departamento Nacional da Previdência Social que 

já estava nessa ocasião, já tinha uma certa influência na Previdência Social, eram 

entidades que faziam uma supervisão da Previdência Social, eles começaram então a 

pensar em comunidades de serviço, daí que surgiu então como primeira comunidade que 

houve foi o SAPS. Era um grande setor que cuidava da alimentação, se tinha alimentação 

que era um grande problema, não se tinha refeição do trabalhador senão não se admitia 

que se desse através do imposto de renda, porque seja dito também de passagem que os 

ministérios das áreas econômicas, eram inteiramente contrários à Previdência Social, 

consideravam a Previdência Social uma arapuca, consideravam a Previdência Social 

falida, eram eles, se diziam mesmo os Ministros da Fazenda, Ministro do Planejamento, 

consideravam tudo isso desorganizados, incompetentes e verdadeiros; pega o dinheiro 

apenas do sujeito que vinha em complemento da União. Então eles começaram então a 

pensar em comunidades de serviços e surgiu o SAPS, então foi feita uma lei que criava o 

Serviço de Alimentação da Previdência Social, então a primeira coisa que surgiu foi fazer 

no Rio de Janeiro, se fez um prédio mediante doação do Instituto dos Industriários, era o 

Cristo para isso porque ele tinha dinheiro, então pegou o prédio da prefeitura, doação da 

prefeitura na Praça da Bandeira e lá se construiu o SAPS para todos os institutos e ele 

passou a dar aos comerciários, aos industriários uma refeição mais barata, porque era dos 

industriários, quem mostrasse a sua carteirinha de industriário tinha lá uma 

diferençazinha, depois o preço passou, foi generalizado, então passou a dar refeições. Mas 

este instituto passou a ser uma arapuca muito maior, isto lá, então todo o sujeito que ia 

para lá era um grande gangster, era um elemento que furtava, então essas compras, esses 

negócios que não havia como, a empresa, financiamento da produção, esse negócio de 

comprar alimentos, eles tinham lá um varejo, vendia varejo, ele tinha lá, a Previdência 

Social não só dava refeição mas vendia em bar, tinha um armazém e vendia aquele exame, 

aqueles produtos, arroz, feijão, e depois se passou a vender tudo, mas vendia mais caro 

que o comerciante, então isto tudo começou a ser uma grande arapuca, até que surgiu a 

idéia de se fazer, por grande seriedade nesta coisa e aí veio o Afonso Celso, Afonso Celso 

este que tem este livro aqui, Afonso Celso aqui, vocês vão encontrar isso aqui, esse foi 

um sujeito que fez muito pela Previdência Social, ele até hoje é consultor do Senado, está 
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em Brasília e faz sobre Previdência Social, Afonso Celso, Afonso Celso, ele é um grande 

sujeito, não pode esquecer tem uma grande função, grande liderança, ele era paulista de 

Guaratinguetá, alguma coisa assim, tinha até uns funcionários da Previdência Social que 

nasceram lá, o Homero Sena que vocês vão ouvir é também de lá, então ele pôs o Homero 

Sena lá e senti ele bem getulista, getulista da gema mesmo nomeado pelo Getúlio. 

MC - Homero Sena foi presidente do SAPS? 

JD - O Sena não, Homero Sena foi assistente, foi chefe de gabinete do Afonso César do 

IAPI. 

MC - Afonso César? 

JD - Afonso César. 

MC - César ou Celso? 

JD - Não, Afonso César, Afonso César que é hoje, tem uma empresa de consultoria no 

Senado, se tem lá, não pode deixar de ouvir e tem a Previdência Social, dois ou três livros 

dele, faz até hoje a Previdência Social e é sujeito que entende e conhece a Previdência 

Social. Então ele foi para o SAPS e lá ele procurou então, procurou evitar aquela, toda 

aquela roubalheira que tem lá, então fez uma pressão muito grande e como ele era do 

Getúlio, era getulista, ele conseguiu muita coisa através disto, então se fez a comunidade, 

essa comunidade que era o SAPS, dava alimentação ao social, passou a ser uma 

comunidade, como essa, como Afonso César, como isso deu resultado então, se procurou 

fazer, então o SAMDU, que era o serviço de urgência domiciliar, era em vez de dar a 

prefeitura para ir com um carro para apanhar, uma ambulância para apanhar o sujeito, se 

dava o serviço. E aí como isso tinha muita força política, todo prefeito tinha uma 

ambulância, ambulância do SAMDU e lá tinha: dado pelo prefeito, pelo sujeito fulano de 

tal, ambulância dada pelo sujeito de tal. Então ia buscar o sujeito, está morrendo, 

apanhava o sujeito e levava lá, então isso dava muita sensibilidade pública, então se fez 

o SAMDU e o SAMDU bem administrado, bem organizado, uma idéia, uma solução que 

seria, vamos supor o gérmen da Previdência Social, passou a funcionar, bem ou mal ele 

passou a funcionar em todo o Brasil, nas grandes cidades onde havia qualquer lucro 

político, precisava de lucro político, então esses políticos foram preservando e aí com a 

gestão dos médicos e aí, a gestão e a direção do Departamento Nacional de Previdência 

Social que ele tinha as contas pela Previdência Social e lá na Previdência Social, no 

Departamento tinha gente honesta e tinha também um elemento que vocês tem que ouvir, 

é o Doutor Fausto, o Doutor Werneck, Joaquim Fieiros Furquim Werneck, esse camarada 

fez muito pela assistência médica, a assistência médica deve muito a ele, como ele fez 

muita coisa no DNPS*, até a unificação da Previdência Social e mesmo depois. Então esse 

Werneck que era representante dos comerciários, ele conseguiu com sua atuação levar 

gente para cadeia, a criar problemas lá, enfim ele conseguiu que o SAMDU se projetasse 

no Brasil afora. Quando eu cheguei à Previdência Social eu encontrei o SAMDU, e o 

SAMDU naquela ocasião tinha um prestígio muito grande com o Ministro do Trabalho 

porque um dos elementos que era do SAMDU, eram amigos do Arnaldo Lopes Sussekind, 

então foi até em virtude de um bacanal que os dois fizeram lá em Porto Alegre que o SNI 

denunciou os dois, fizeram um bacanal lá em Porto Alegre, denunciaram ao Presidente 
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da República, é que o Castello Branco ficou, mudou o Arnaldo Sussekind do Ministro do 

Trabalho, pôs o Perachi Barcellos e então fez melhorar a Previdência Social, quis que eu 

unificasse então a partir dessa ocasião ele começou a dizer para mim que eu devia de 

cuidar, de fazer a unificação da Previdência Social, devia de pegar uma hegemonia muito 

grande no IAPI do canal Quatro para conseguir dominar através do canal Quatro, só com 

o canal Quatro, conseguir a unificação da Previdência Social, então eu descobri pelo norte 

do país auxiliado por esses elementos que eram com apoio do Presidente da República eu 

comecei a comprar agências enormes, só no norte eu comprei vinte ou trinta agências 

para o IAPI, o IAPI não tinha quase serviço lá, eu comprei tudo aquilo lá, muita gente 

ficava até perguntando por que eu estava fazendo aquilo, que parecia loucura total. Eu 

estava é claro, eu estava com o apoio do Presidente da República que dizia para mim: 

“Não, o senhor vai fazendo que tem meu apoio.” Tinha um outro, Marcondes Ferraz, era 

um presidente do IAPC, fazia uma onda muito grande e tinha dado um posto de 

pagamento de benefícios ao Ibrahim Sued, ao senhor Ibrahim Sued, aquele negócio todo 

e tinha muita ligação com o Presidente Costa e Silva, depois veio Costa e Silva. Então 

depois disso aí é que veio então a criar então o SAMDU e a criar então essas comunidades 

de serviços, começou o SAMDU a funcionar, só para a assistência médica e matéria de 

alimentação, só essas duas comunidades. 

LO - Não, o SAMDU funcionava, antes já? 

JD - Não, quem funcionou primeiro foi o SAPS, depois o SAMDU. 

LO - Sei. Mas antes do governo Costa e Silva? 

JD - Pois é, funcionou antes, não estou dizendo que o Afonso César estava lá, o Afonso 

César, o Afonso César já foi do governo de Getúlio. 

LO - Tudo bem. 

JD - Era Getúlio, getulista. 

LO - Não, o senhor falou do Ibrahim Sued, é o governador Costa e Silva? 

JD - Já tinha que seguir ao Castelo Branco. Qual é o que seguiu o Castelo Branco? Costa 

e Silva. 

LO - Está ok. Doutor José Dias... 

JD - Jarbas Passarinho Ministro do Trabalho, já era Ministro do Trabalho o Jarbas 

Passarinho, Perachi Barcellos já que o Perachi Barcelos tinha saído para ser governador 

do Rio Grande do Sul, o Jarbas Passarinho veio a ser Ministro do Trabalho, saiu, depois 

foi ser Ministro da Educação e o então doutor Luiz Gonzaga voltou ao Ministério da 

Previdência e ainda encontrou o Perachi Barcelos como governador lá no Rio Grande do 

Sul, eu ainda estive lá, tem várias fotografias, meu e dele aí, lá no Rio Grande do Sul, 

fazendo acordo com a Previdência Social. 

LO - Doutor José Dias, o senhor teve oportunidade de contar, de narrar aqui na semana 

passada sob esse período que o senhor fez junto com os outros presidentes dos demais 

institutos, num (TI) da Presidência da República através do país. 
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JD - Num DC 3, num DC 3 ... 

LO - Num DC 3 ... 

JD - DC 3, Esperança, e que foi, tinha sido alugado do Lacerda, estava parado, então eu 

aluguei esse avião, coloquei os seis presidentes dos institutos. 

LO - Parece que ficou faltando ... 

JD - Renato de Almeida, só um presidente, que foi o Paulo Sá, esse que eu falei que vocês 

tem que ouvir que era do IAPFESP, que ele não pode ir ... 

LO - Mas por que ele não pode ir, o senhor sabe? 

JD - Ele não pode ir porque ele estava, ele era muito franzino, estava meio adoentado 

naquela ocasião, não quis ir, então ele ficou aí. 

MC - O nome dele é? 

LO - Paulo Sá. 

MC - Paulo Sá. 

JD - Esse eu depois volto a falar sobre ele. Então esse ficou, o Renato de Almeida foi 

comigo, o Torres de Oliveira foi comigo e todos os demais presidentes, então eu com 

apoio disso fui até o Emílio Ibraim, era do IAPC, foi comigo, então com esses seis 

presidentes eu comecei a fazer as comunidades de serviço a partir do Amazonas e daí 

então que eu aplicando o SAMDU à Previdência Social e dando atribuições, dando já, 

englobando, fazendo uma comunidade muito mais completa foi que eu fiz então a idéia 

de fazer a unificação da Previdência Social. 

MC - Senhor José Dias, o senhor colocou há pouco que na época da gestão do Nascimento 

e Silva de certa maneira houve uma política de seguridade social, uma política da 

Previdência mais ligada à visão da seguridade, seguridade social... 

JD - Quando o Instituto, quando ... 

MC - Na época, nos anos [19]70. 

JD - Foi da segunda gestão, quando o instituto passou a ter a quase coletividade nacional, 

ser assegurado da Previdência Social, quando estava consolidada a Previdência Social, 

estável a Previdência Social e já os recursos eram suficientes para dar assistência a quem 

não fosse segurado, a ter, até então se tinha uma meta, você pode ver que em todos 

trabalhos meus naquela ocasião você vê uma universalização da Previdência Social e com 

muita influência do Pinto Lopes que achava que podíamos, nós podíamos fazer a 

universalização da Previdência Social porque pouca gente estava de fora da Previdência 

Federal. 

MC - O senhor acha que essa política de seguridade social ... 
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JD - Da Constituição de [19]67 já havia feito a Previdência Social como entidade ligada 

ao Ministério do Trabalho, quando era proibido a União, quando ela proibia o estado fazer 

criar contribuições, era só a União que criava contribuições. 

MC - O senhor acredita que essa política desenvolvida com a criação do Ministério da 

Previdência Social, essa política mais voltada para idéia de universalização de seguridade 

social tem alguma coisa a ver com a abertura política do governo Geisel? 

JD - Tem isso, ele pretendia isso. 

MC - O senhor poderia desenvolver mais essa idéia? 

JD - O que acontece é o seguinte: quando o Geisel foi ser presidente no discurso dele, de 

posse, ele já fez uma alusão à universalização da Previdência Social, a dar maior 

amplitude, a de tratar todos iguais, a cuidar da paz social, havia o primeiro Plano Nacional 

de Desenvolvimento Econômico, você pode ver a estrutura, você vê a gestão do Geisel 

você tem que ver o primeiro PNDE, primeiro PND. Este primeiro PND já diz que ele 

tinha que cuidar da parte econômica, fazer o bolo crescer. 

LO - Segundo PND. Segundo PND ... 

JD - Não, tem o primeiro, o primeiro foi antes desse, o primeiro é mais importante. Então 

nesse primeiro ela já criava a idéia de se criar então a distribuição da renda nacional, ele 

já queria fazer, já havia muita preocupação com esta diferenciação, se você tem uma 

empregada que ganha um salário mínimo e outra ganhando 200 salários mínimos, então 

se queria atingir,  diminuir as regiões do salário mínimo, a dar maior distribuição da renda, 

a pagar, a fazer com que dar mais apoio ao pobre do que ao rico de maneira que a 

Previdência Social pudesse ser um elemento de distribuição dos recursos nacionais, como 

havia, como o estado, o município arrecadava pouco, tinha pouca gestão e era através 

somente dos fundos mútuos, do fundo de participação dos municípios, do Fundo Estatal 

e de algumas participações do IAPI, no ICM ou então no Fundo de participação do 

município que se podia fazer isso, então se começou a ver que havia uma grande diferença 

entre o sujeito que era pobre e o sujeito que era rico, havia, já se consolidara, as entidades 

bancárias, já se tinha uma capitalização muito grande, já havia uma noção de capitalização 

e havia uma grande diferença e havia o êxodo rural, o estado não dava apoio à agricultura 

como a indústria, dava apoio à agricultura como meio de manutenção ou apenas era 

cultura que se pensava naquela ocasião que o seu agricultor deveria produzir para atender 

a sua coletividade em sua volta, não havia noção de prestar alimentos através da União, 

tanto, prestando Assis então devia o seguinte: cada cidade tinha ao seu redor tinha uns 

certos agricultores que tinham ali fazenda e que tinham certos moradores e a fazenda 

propriedade começou a ter muita força, começaram então a tirar os empregados das 

fazendas e passarem eles a serem bóias frias, aí começou o bóia-fria, é que começou então 

através dessa utilização, deste serviço, desse serviço do trabalhador, para você ter uma 

idéia você tinha 11 milhões de trabalhadores na agricultura de enxada, no amanho e 

preparo da terra e só outra, outra minoria talvez uns 700 mil trabalhadores rurais é que 

cuidavam de processos técnicos, então a agricultura era uma agricultura incipiente, era 

uma agricultura não técnica, uma agricultura que tinha da terra tudo aquilo que ela 

pudesse dar, então você tinha culturas que duravam anos, hoje você faz culturas de seis 

meses, faz cultura que ao lado complexa, ao lado de uma você planta o outro, você faz 

uma cultura, não é unificada é diversificada. Naquela ocasião se fazia culturas unificadas, 
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então você tinha o norte plantando algodão seridó, você tinha o sul plantando o trigo 

através das cooperativas, porque lá no Rio Grande do Sul, era bem organizado de 

cooperativas, você tinha através das cooperativas, você tinha uma agricultura nessas 

condições, incipientes. Uma agricultura muito tênue, é isto, então gerava cada vez mais 

uma grande diferença social, você tinha o sujeito que era pobre e outro sujeito que era 

remediado, mas você não tinha um sujeito que morresse de fome, não havia isso, eu nunca 

tinha ouvido falar que o sujeito morresse de fome e quando eu ouvia isso a igreja católica 

reza várias orações da igreja católica, “Livrai da fome, da peste...” eu achava isso uma 

utopia, porque o Brasil não tinha ninguém que morresse de fome, porque todo sujeito 

tinha uma casinha mora, ao lado tinha um porquinho, tinha uma galinha, tinha o milho, 

tinha água, tinha tudo ali, então ele não precisava de ter nenhum auxílio, não morria de 

fome, ele quando não pudesse nada, ele ia, ele ficava lá na fazenda dele cuidando, ele 

trabalhava colono, era meeiro, era não sei o que lá da fazenda, parceiro lá da fazenda, mas 

ele estava lá, não havia ainda o estatuto do trabalhador rural, só com o Estatuto do 

Trabalhador rural, com essa campanha da reforma agrária, como você vê já foi da época 

do Milton Campos e do Geisel, não é isso? A reforma rural vem desde o Castelo Branco, 

o Castelo Branco já existia isso, foi então, quando criou, mas foi o Júlio Barata foi quem 

criou o Estatuto Rural através daquele processo, daquele projeto da lei 8.700, 3.700 e 79 

(3.709), lei do trabalhador rural, essa lei que gerou todo o problema, criou o bóia-fria. É 

que se estabeleceu normas diferentes, separadas para o trabalhador rural e o trabalhador 

urbano até aquela idade, até aquela época não havia distinção de trabalhador rural e 

trabalhador urbano, essa lei porém criou esta distinção. Então essa aí, foi aí é que veio, 

essa lei aqui, estou com o decreto aqui de março de [19]76, março de [19]76, esse é 

[19]77, mas a lei é 3.789, o decreto 3.000, a lei 3.789 é que veio criar este problema 

grande de dar justiça para o trabalhador rural, então começou a existir, então aí começou 

a haver esta grande distinção entre o trabalhador rural que era o trabalhador rural 

propriamente dito e o trabalhador urbano. 

LO - O senhor está falando da consolidação das leis da Previdência Social? 

JD - Não, eu estou falando do 3.000 do 3.789 uma lei, é uma lei que cria o estatuto do 

trabalhador rural, estou falando do Estatuto do Trabalhador Rural. 

MC - O Estatuto do Trabalhador Rural é do Castelo Branco? 

JD - Do Castelo Branco, não, mas tem um que criou foi do tempo do Júlio Barata, é do 

Júlio Barata. Eu vou dar o número a você aqui, está aqui, do Castelo Branco ainda, você 

tem razão é do Castelo Branco. 

LO - [19]73, [19]74 não, é o Geisel. 

MC - O Estatuto do Trabalhador Rural foi aprovado no governo do Castelo Branco... 

JD - Não, mas esse é o primeiro Estatuto, Lei 4. 222, mas eu estou dizendo esta daqui, 

Trabalhador Rural, espera aí, deixa ajudar aqui, ajudar aqui a cabeça um pouco, um 

minutinho só. A lei de Fernando Ferrari criou um estatuto rural dando, cuidando dos 

problemas do trabalhador rural mas dando direitos ao trabalhador rural, dando muitos 

direitos ao trabalhador rural, então os fazendeiros começaram a perseguir o trabalhador 

rural e expulsaram das suas terras os trabalhadores rurais que passaram a ter direitos, 

expulsaram e então eles foram morar então nas imediações das grandes cidades e daí que 
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começou a haver a alfabetização e essa parte do sujeito que mora na beirada de uma 

grande cidade que sai lá do norte e vai cuidar da migração. Era o problema maior, você 

pode ver isso no PND, no primeiro PND, no segundo PND que fala das migrações, é um 

problema seríssimo, São Paulo, por exemplo, recebia por dia uma quantidade, milhares 

de empregados iam para lá sem ter nenhuma possibilidade de comer sequer, então se 

começou a ir pela pobreza mas a pobreza mesmo, vital, o sujeito não teve nem dinheiro 

para comer, aí começou então a haver esta distância. 

MC - Aí o senhor acha que a Previdência Social neste período no governo Geisel teve 

uma atenção maior? 

JD - Não, nessa, quem criou o problema foi o Júlio Barata através do Estatuto Rural que 

é o segundo Estatuto Rural que é a Lei 3.789. 

MC - Sei... 

JD - E do dia, é do dia, é de [19]73, em 1973 essa lei, Estatuto Rural de 1973 é que criou 

essa situação, então o Júlio Barata começou através do Ministério do Trabalho a fazer 

uma grande campanha por esse, dar proteção ao trabalhador rural, daí então a gerar essa 

grande diferença de classe, então você tinha em 1973 você tinha por ocasião do Júlio 

Barata, justamente o Geisel, quando o Geisel entrou ele cita no discurso dele, se 11 

milhões de trabalhadores de enxada que não tinham condições de fazer nada e tinha 

sujeito que era rural e que era dono, que era fazendeiro que tinha, que era dono da terra, 

portanto comprava terra porque a terra se valorizava com a inflação, a inflação estava já 

grande coisa, isso aí foi crescendo, foi, cada vez mais a terra começou a se valorizar, o 

terreno não tinha valor nenhum, então você tem um grande fazendeiro que tomava a terra 

e fazia uma grande propriedade lá deixando a terra improdutiva, mas não deixava ficar lá 

o trabalhador rural, o trabalhador rural não podia ficar lá então se começou a ter essa, e 

isso então começou a surgir problemas, por exemplo, em Recife havia na hora de Recife, 

havia em Fortaleza, havia o padre um padre que tem lá, um padre memória que tinha lá, 

que cuidava justamente desses pobres, pobreza mesmo, sujeito que vive naquelas, 

Marcos, aquelas palafitas, aquela coisa toda, em Jequitinhonha, Vale do Jequitinhonha, 

então, o Geisel muito impressionado com isso, ele ficou muito impressionado com essa 

questão e começou então a querer criar uma proteção, daí é que veio a Previdência Social 

a cuidar desta parte por imposição do Geisel, porque o Geisel achava que se devia de dar 

a essa pobreza absoluta que é o nome que se dava naquela ocasião, a dar apoio à pobreza 

absoluta, então veio a lei, a manifestação principal da Previdência Social foi a Lei 6.177, 

daí é que a Previdência começou a pobreza, começou a ser cuidada pela Lei 6.177, de 

amparo a idosos e velhos. 

MC - O senhor não acha que de certa maneira isso foi uma resposta a um certo desgaste 

que a Revolução teve? 

JD - Teve e também tem o seguinte: talvez o governo Médici é que tenha feito mais esse 

problema criando então o PTR* em 1973, foi o Médici que criou, então o Médici é 

responsável por grande apoio ao trabalhador rural daquela época, para ele combater um 

pouco, para ele diminuir um pouco aquela diferença que ele fazia grande, aquela 

perseguição que ele fazia muito forte, porque ele foi muito autoritário,  foi talvez o 
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governo mais forte que teve aí, do Médici, Emílio Garrastazu, Emílio Médici, então ele 

criou então a assistência, assistência social através da Lei Complementar nº 11, problemas 

de impactos. 

LO - Dar assistência social ao trabalhador rural? 

JD - Rural, são os programas de impacto, ele criou várias vezes, é o Golbery, o autor disso 

tudo é o Golbery Couto e Silva e o Júlio Barata, eles que fizeram isso, através de leis 

complementares, é a Lei Complementar nº 11, a Lei Complementar nº 15, Lei 

Complementar nº 10, Lei Complementar nº 7, são leis que criou o Plano, porque durante 

o governo do Costa e Silva havia muita preocupação em distribuição de lucros aos 

empregados, eu andei por exemplo, várias vezes com o Juarez Távora e o Nascimento de 

avião aqui, daqui para o Rio, para cuidar da distribuição de lucros das empresas porque 

havia um dispositivo da constituição de lucros aos empregados. Não se encontrava 

solução, a União dava a distribuição de lucros aos empregados, não havia dissolução. 

Então, o Júlio Barata criou isso através do Golbery, ele criou o Plano de Integração Social, 

o PIS, o PIS, depois ele misturou com o PASEP que é o plano de formação do servidor 

público, então pela Lei Complementar nº 7 ele criou o Plano de Integração Social e Lei 

Complementar nº 11 ele criou o Pró-Rural, criou o plano de Assistência Rural que já era 

um programa que vinha desde o Castelo, mas como um programa só, era um programa 

que existia, Lei 200 era o Decreto 226, Decreto Lei 226 do Castelo, eram leis de 1964. 

LO - Era o Pró-Rural? 

JD - Pró-Rural. Era o rural, rural mas sem uma estrutura, era o rural feito pelos 

industriários, pelo Instituto dos Industriários, como apenas como uma entidade que dava, 

entidade que tinha recursos dados pelo IAPI, o IAPI que dava aí, isso quem criou foi o 

Geisel em fevereiro de 1967. 

LO - Foi o Castelo? 

JD - Foi o Castelo, quero dizer, então isso foi melhorando, chegou o Médici, o Médici fez 

o Pró-Rural e quando veio o Geisel, o Geisel então quis fazer o Plano, aí na época do 

Geisel o Pró-Rural já estava falido, o Pró-Rural dava um prejuízo enorme e era pago pela 

União e a União não tinha recursos para isso, então qual era a solução? Como o Funrural 

era político, existia uma grande influência partidária porque tinha as grandes organizações 

rurais, são muito mais fortes do que você pensa, ele se organizam muito mais, não sei 

porque eles estão lá muito isolados, então quando eles se organizam são através de 

grandes massas, então quando eles passam a reivindicar dessa força eles passam a ter uma 

força muito grande, então aí é que começou então a haver através do Geisel, começou a 

sentir que isso aí estava assim, então ele começou a tentar um apoio da Previdência Social 

para dar assistência social, porque esta assistência social é uma entidade, é paralela, é o 

mesmo benefício para todo mundo, dar a todo mundo uma assistência médica, chama-se 

serviço de saúde. Não, olha, não tem, não trata do trabalhador rural como um empregado, 

dá para o empregado trabalhador rural não apenas um status. Ele tem status do sujeito que 

deu ao trabalhador rural como se todos ganhassem um salário mínimo, então deu todos 

benefícios como salário mínimo todos, até hoje, todo fundo do trabalhador rural 

propriamente dito só tem como benefício um auxílio de meio salário mínimo, então a 

necessidade era de quê? Levantar o salário mínimo, de fazer com que o salário mínimo 

fosse levantado, cuidar da distribuição da riqueza, por isso que aqueles americanos vieram 
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aí perguntar a mim por que a Previdência Social dava no estado da Paraíba, pagava 26 

vezes o que arrecadava lá, então eu sustentava que como na Paraíba pagava 26 vezes o 

que arrecadava e em São Paulo só dava somente parte do que arrecadava, porque nós 

arrecadávamos 42% da receita total em São Paulo, mas não dávamos benefício nenhum 

e às vezes eu achava que a Previdência Social era a primeira entidade brasileira de 

distribuição de recursos. 

LO - E que americano era esse? 

JD - Mally, Malloy 

MC - Malloy. 

LO - Malloy. 

JD - Eu sustentei para o Malloy que a Previdência Social era uma entidade de distribuição, 

primeira entidade de distribuição da receita nacional. Eu sustentei para o Malloy, eu 

provei a ele, provei a ele que naquela ocasião a Previdência Social era a única entidade 

federal que ia até a extremidade, até a ponta para dar a todo sujeito uma assistência, 

pequena que seja, dava uma assistência considerada mínima padrão, o serviço de saúde. 

 

Fita 10 - Lado B 

 

JD - Sobre a questão rural eu tenho muita coisa a dizer para mostrar como aquele, a Lei 

Fernando Ferrari criou um problema extraordinário, é responsável por esses conflitos 

todos que existiram e existem até hoje, a Lei Fernando Ferrari. Por ela ser muito 

ambiciosa e ela não cuidar da parte justamente a parte com prática, bastante substância, 

ter objetividade, ela gerou um problema muito grande para essa diferença grande entre o 

rural e o urbano que existe até hoje, ela é responsável por isso, a Lei Fernando Ferrari. E 

os intérpretes da Lei Fernando Ferrari que é o senhor, tão falado Ministro Marcelo 

Pimentel, muitas vezes falado, eu acho que esses são os grandes criadores de casos que 

agora, estou sabendo ontem que o presidente havia mandado um projeto da lei para dar 

ao trabalhador rural o mesmo “status”, mesmo “status” que o trabalhador urbano porque 

não há possibilidade, não existe essa distinção entre o trabalhador urbano e o trabalhador 

rural, a constituição não dá isso, isso foi criado pela Lei Fernando Ferrari, ela é que criou 

isso e que gerou essa grande diferença, quer dizer, o Brasil viveu devendo aos 

trabalhadores rurais toda uma distribuição, uma assistência, um amparo durante este 

tempo todo por causa dessa lei que eles tiveram, foi muito ambiciosa. 

MC - Seu José Dias, eu queria perguntar o seguinte ao senhor: é o mesmo tempo que, na 

gestão do Nascimento Silva a partir da criação do Ministério da Previdência Social, que 

foi uma gestão que teve uma política mais ligada a Seguridade Social no sentido até de 

uma preocupação do governo Geisel de tentar se legitimar ou então ampliar sua 

legitimação, porque agora temos um certo desgaste da revolução nessa época, então o 

governo Geisel veio no sentido de tentar se legitimar. 
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JD - Justamente, o que se considerou que a assistência, a Previdência Social era o grande 

trunfo de apoio da nação, da nacionalidade, era o ponto de coerção, de colisão, quer dizer, 

de colisão não, de coesão todo, é que através da Previdência Social ele, aliás ele se valeu 

sempre da Previdência Social, você pode ver que ele teve durante, na vida dele, na gestão 

dele que ele tem vários discursos em que ele, eu tenho todos discursos dele aí, você pode 

ver, nestes discursos ele diz, sempre diz que a Previdência Social é base da nação. É, ele 

conseguiu o apoio do povo passando por cima do sindicato, passando por cima dos 

políticos, através da Previdência Social. 

MC - O senhor poderia mencionar alguns, algumas políticas que foram desenvolvidas 

nesta época que o senhor era assessor direto do Ministro Nascimento Silva? 

JD - Políticos? 

MC - Não, algumas medidas que o senhor acha de grande importância neste período, 

[19]74, [19]79.  

JD - A criação do Plano de Idosos, a Lei 6.769 e que dava apoio aos idosos, que dava a 

generalidade e a grande interiorização da Previdência Social, a criação de muitas 

assistências no interior, a interiorização, muita preocupação com dar aos médicos a 

interiorização da Medicina, a regulamentação da Medicina, a estabelecer o currículo da 

Medicina mais de acordo com a Previdência Social, a dar à Previdência Social, a dar ao 

ensino médico uma necessidade de pensar na Previdência Social, a fazer a Medicina com 

apoio da Previdência Social, uma parte da Previdência Social, reconhecimento de que 

através do Ministério da Saúde não era possível dar assistência à saúde, não havia meios 

de fazer, por quê? Enquanto que a União dava uma parcela grande para a Previdência 

Social, não podia dar mais para a saúde pública, a saúde pública tinha uma parte, uma 

parte o orçamento da saúde pública naquela ocasião era 4%, me parece do orçamento da 

União. Então não dava para poder cuidar a saúde pública só através de campanha, só 

campanha não dava para fazer projetos permanentes de combates a doenças endêmicas, a 

essas doenças que a saúde, regiões que são é, que são regiões contaminadoras, 

contaminação. Então isso, essa solução veio do governo Geisel, ele que foi dando esta 

coisa e foi o Gonzaga com auxílio do Hugo Alqueres, aí tem o papel relevante do Hugo 

Alqueres, o Hugo Alqueres teve uma participação muito, força, foi aí veio a participação 

do nosso amigo Murilo Bastos com auxílio do Torres de Oliveira e do Sthefani*, pode 

dizer o Sthefani contribuiu muito bem. O Sthefani tinha sido Secretário da Agricultura do 

Paraná, então ele vinha de lá com noção de trazer isto daqui. E aí então nós fomos fazendo 

também muito, muita parte da assistência social, foi criada uma secretaria só da 

Assistência Social, então se passou a confundir um pouco a assistência social com uma 

atividade pré-médica, anterior ao médico, você cuidar da saúde das pessoas através da 

assistência social, era menos cara, era mais barata. 

MC - E como que era desenvolvida? 

JD - Era dar, ir à casa do sujeito verificar que ele estava doente, quais eram os problemas, 

era fazer, resolver certos problemas que poderiam influenciar a saúde das pessoas. 

                                                           
* Transcrição aproximada do nome. 
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MC - Mas parece que neste período, também a política de convênio se ampliou, não? 

JD - Não, aí o governo começou a ser muito combatido pelo Sthefani, ele passou, ele foi 

combatido, mas eu tinha, nós tínhamos ainda um certo apoio porque eu estava lá por cima, 

então eu fazia muita pressão através do Raposo, através da Marisa, através do Lobo, eu 

fazia muita pressão em cima do, fazia uma campanha muito grande com o Sthefani, 

passou a ser meu inimigo por causa dos convênios. 

MC - O senhor poderia explicar melhor? 

JD - Nós tentamos até tirá-lo da presidência do IAPI, do INPS. 

MC - O senhor poderia detalhar mais esse conflito que ... 

JD - É que havia o seguinte: é que eles queriam transformar a Previdência Social numa 

entidade justamente que fosse uma entidade para prestar uma assistência que não era só 

de Previdência Social, era uma assistência social total, criar uma saúde pública através 

dos secretários de saúde dos estados. Havia então intromissão da CEME, havia grande 

dificuldade pelo remédio não é, havia até a necessidade de fornecer drogas, medicamentos 

para aqueles que estavam doentes, você não podia, houve uma época em que se começou 

a notar que assistência médica sem o remédio era impossível fazer, porque se tratava do 

doente, mas não tinha como dar remédio. Então você dava uma receita a ele, o médico 

via o que ele tinha doente mas ele não podia se tratar porque ele não tinha remédio, então 

começou a ter uma grande influência a parte médica, passou você ter uma grande, para 

dar uma solução ao problema da assistência médica farmacêutica. O problema da 

assistência farmacêutica, quer dizer, a Medicina, só ela não dava solução à saúde, porque 

o médico dava, atendia ao cidadão, mas não tinha remédio para dar, então não podia dar, 

o sujeito não podia comprar, ele era pobre, como é que ele podia fazer, o médico ainda 

fixava caro, naquela ocasião o remédio era então muito entregue às multinacionais com 

os laboratórios não tinham estrutura, os laboratórios nacionais representavam apenas uma 

minúscula parte, uma parcela de 5% dos remédios, que se tinha aqui, se tinha 5.000 

rótulos de remédios e apenas uns 100 produtos em que você tinha médicos brasileiros, 

nacionais, laboratórios brasileiros que forneciam, então o remédio custava muito caro, 

então a assistência médica sem o remédio era quase que impraticável, compreendeu? 

Você na assistência médica, o médico, a universidade receitava lá, o médico, mas se não 

tivesse o remédio o médico não podia fazer nada, como é que ia fazer, tratar sem Medicina 

se naquela ocasião cada vez mais se exigia o remédio para dar o tratamento ao doente, se 

você não tinha o remédio como é que se podia fazer, então se criou a CEME, a CEME 

era da Presidência da República, era uma entidade da Presidência da República que o 

Geisel levou para o Ministério da Previdência Social, você veja bem, como ele deu ênfase, 

talvez seja essa uma grande manifestação de seguridade social, ele tirou a Central de 

Medicamentos da Presidência da República e passou a CEME, que era entidade que 

prestava remédio para dar remédios para as campanhas endêmicas, para campanhas do 

Ministério da Saúde, todas estaduais, todas custeadas pela Previdência Social. A CEME 

já era uma entidade custeada pela Previdência Social com recursos da Previdência Social. 

LO - Posteriormente ela volta para o Ministério da Saúde? 

JD - Não, não voltou, não, até hoje ela continua na Previdência Social, apenas o seguinte: 

ela tinha uma grande atividade de pesquisa e essa entidade de pesquisa é que o Baptista 
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Vidal, João Baptista Vidal é que conseguiu com o Ministro de fazer um decreto e de 

transferir tecnologia do Ministério da Indústria e Comércio para fazer pesquisa lá, 

pesquisa de medicamento. Para plantas nacionais, essas coisas todas, pesquisa passou a 

ser feita lá. É que passou a cuidar também da parte com convênios, sindicatos a parte de 

médico, de dentista, porque o SESI passou a dar, o SESI arrecadava muito dinheiro, 

arrecadava mais dinheiro que necessitava, então passou a dar muita assistência 

odontológica, então através disso se pode ver que a Previdência foi se envolvendo a uma 

seguridade social, a cuidar do cidadão, todo sua vida dele, a dar amplitude ao cidadão 

sem saber se ele era segurado da Previdência Social, em todas as suas necessidades de 

saúde. Que a saúde não é simples, é complexa, você tem o dentista é uma entidade de 

saúde, você tem Medicina, o remédio e a entidade ... você ... 

MC - Senhor José Dias, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa retomada de uma 

política de contratos, de convênios com terceiros porque parece que houve um momento 

de retração na época do Luiz Seixas, dessa política, mas depois ... 

JD - Ele foi à minha entrada, aí eu fiz diversas vezes, levei o Ministro Nascimento a 

diversas, fez convênio em São Paulo com grande programação publicitária, essa coisa 

toda. Nascimento me deu apoio e eu contra alguns desses elementos que eram contrários, 

por exemplo, o Júlio, o Torres de Oliveira era contra, como é que chama ele? O Murilo, 

Murilo era contra. 

MC - Era contra o quê? 

JD - O convênio, era contra essa solução, o Adolfo, o Gentil, o Carlos Gentile era contra 

o convênio. Eram radicalmente contra, eu fui conseguindo captá-los até para uma certa 

tolerância para isso, com a solução econômica eu consegui o apoio deles, até do próprio 

Gentile de Melo, eu consegui um certo apoio aos convênios para conter um pouco, para 

(TI) mitigar um pouco o custo da assistência médica porque aí foi estourando o orçamento 

da Previdência Social, nessa ocasião coincide com essa situação, quando a Previdência 

Social foi deixando os convênios ela começou a ficar descompensada. 

MC - Por que, por que razão? 

JD - Porque os convênios limitavam os gastos e a abolição do convênio passou a deixar, 

a fazer São Paulo, por exemplo, é o carro chefe, não é verdade. Se você não tinha uma 

limitação, se você não tinha uma limitação dos gastos você começou a dar prejuízo, a 

Previdência Social começou a consumir o dinheiro que já tinha, que estava arrecadado. 

MC - Então o senhor acha que uma das razões que levou a Previdência a perder seus 

recursos foi a limitação da política de convênios? 

JD - Claro, eu sustentei isto durante muito tempo, até recentemente sustento, até hoje 

sustento até hoje que o convênio de empresas, fiscalizado, o seguro saúde fiscalizado 

como está na Lei de Seguro que é uma lei que é de [19]66, [19]66, Decreto 7, Decreto-

Lei 73, por não ter sido regulamentado o seguro de saúde por falta desse departamento 

Nacional de Seguros de Capitalização, por falta de regulamentação do Seguro Saúde é 

que isto tudo existe aí. Existe essa coisa toda. Se não isso não existia, Golden Cross, não 

existia nada disso, se houvesse seguro de saúde regulamentado se tinha seguro saúde, não 

o seguro saúde que o Banco Itaú faz hoje, Bradesco faz hoje, mas um seguro saúde em 
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outra posição completamente, um seguro de saúde fiscalizado pela Previdência Social. 

Hoje você vê o seguinte: uma entidade de seguros saúde cobram tanto e fazem o seguro 

total, não te contei a você que o Paulo, o Figueiredo esse, esse ator faz por 180 cruzeiros 

e tem uma assistência total permanente e como a Previdência Social não tem isso, nem 

com 2% para os funcionários porque a assistência patronal do instituto não presta, porque 

não tem condições de fazer justamente porque o custo disto é muito grande, porque o 

seguro de saúde não é fiscalizado, fiscalizado que faz essas companhias de seguro saúde 

fazem? Empurram os casos crônicos para o INPS, todo caso é que tem internação passa 

para o INPS, então faz, ela apenas faz o papel de “magrinho”, papel daquela empresa de 

convênio, essas todas entidades de seguro que tem aí são nada mais nada menos do que o 

convênio de empresas. Que é hoje o convênio de empresas que só faz arregimentar o 

segurado para a Previdência Social, o resto cobra da Previdência Social, fatura à 

Previdência Social na conta médica. Tem limitações nos seus planos, ela tem limitações, 

Montepio não sei de que, esse negócio todo tem limitações, então debita a Previdência 

Social o resto, Santa Casa debita à Previdência Social, os hospitais universitários debitam 

à Previdência Social, então eles ficam apenas como sendo corretores da Previdência 

Social. 

MC - Eu queria deixar claro uma situação que é a seguinte: uma coisa era os convênios 

com empresas, que parece que não era o grosso do atendimento da Previdência, quer 

dizer, o grosso ... 

JD - Foi durante muito tempo o grosso ... 

MC - O grosso? 

LO - Não eram os contratos, não? 

JD - Grossíssimo. 

MC - Eram os contratos, não eram? 

JD - Eram os contratos, eram os convênios, que eram, os convênios. Não eram os 

convênios só com empresas, mas convênios com entidades médicas. 

MC - Então com hospitais? 

JD - É, exatamente convênios com terceiros, com hospitais, esse que era o grosso, era 

quase que toda a Previdência Social, quase toda. Se você prestava, vamos supor, 90% 

através dos convênios, dos convênios com as entidades, convênios com os hospitais 

diretamente convênios da Previdência Social com os hospitais, todos eram isso que dava 

o grosso da assistência, convênio com a entidade privada, vamos supor, tinha formada 

uma estrutura de assistência médica dos hospitais privados, eram mais ... 

MC - Mas aí, o senhor, repetindo a questão, o senhor ... 

JD - Você faz a pergunta que eu respondo. 

MC - O senhor acha que realmente esta política de contrato com terceiros ela de certa 

maneira, ela diminuía os prejuízos da ... 
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JD - Não, eu falo aquele contrato com a empresa, não o contrato com o hospital só, com 

o hospital só, o que deteriorou essa Previdência Social fazer com que a assistência médica 

passou a custar um custo absurdo, foi a falta de controle, fiscalização do instituto. É o 

grupo hospitalar Conceição no sul, o sujeito construiu quatro hospitais com dinheiro a 

mais que ele recebia de super faturamento não é, que fui lá e fiz a intervenção dos 

hospitais e tomei os hospitais para o INPS, estão lá até hoje, eu sou o autor da intervenção 

que tem lá, eu fiz a intervenção lá no grupo hospitalar Conceição, tomei os hospitais e 

fiquei com os hospitais para a Previdência Social. Verifiquei, apurei lá que havia um super 

faturamento, mas o que eu falo é convênio com a empresa e com a sociedade pré-

pagamento, essas é que eram aquelas, são entidades que deveriam colaborar até hoje com 

a Previdência Social. Era em vez do instituto fazer convênios diretamente com os 

hospitais fazer através das empresas e colocar como ser empresas como entidade principal 

prestando assistência médica. 

LO - Mas, Doutor José Dias esse médico que está dentro da empresa não seria encargo 

da própria empresa? 

JD - Encargo da própria empresa que podia ter uma participação na Previdência Social, a 

Previdência Social deduzir um pouco para ele dar assistência mais completa porque o que 

ele faz, o que a empresa faz hoje é mandar o empregado para o INPS, tem um médico lá 

para selecionar o médico e dizer, o médico dele que é colega do hospital tal, manda lá 

para fazer a operação, então dá para ele ter o consultório no lugar tal manda para lá. Então, 

o médico da empresa, este do serviço médico criado pelo Júlio Barata, serviço de 

segurança, criada através daquelas portarias em que ele criou médico de segurança do 

trabalho que ganha duas vezes porque trabalha oito horas, trabalha esse médico, o que ele 

faz é um angariador de clientes para a iniciativa privada. Ele faz o seguinte: o médico 

indica então através desse médico que trabalha na empresa, médico não atende, o médico 

faz apenas aquele papel de perícia, faz o papel de mostrar que o sujeito está doente, faz o 

interesse da empresa, segurança da empresa, segurança do trabalho que é outra atividade 

do Ministério do Trabalho que hoje acidente do trabalho está ligado ao Ministério do 

Trabalho através de uma outra lei própria, a lei de acidente do trabalho, então esse médico 

cogita de fazer aquela assistência, como perito da empresa para prestar assistência médica 

para cobrar acidente do trabalho só isso. Então você vê o seguinte: foi desvirtuado, porque 

se o Júlio Barata criou o serviço de segurança e a empresa passou a ter o médico lá dentro, 

esse médico passou a empurrar para a Previdência Social todos os casos, em vez de ele 

atender com a empresa para a empresa pagar alguma coisa, da empresa cobrir alguma 

coisa, ele passou a aproveitar daquilo da assistência médica dada pelo instituto. O instituto 

passou a responder sozinho por isso e antigamente parte desses recursos vinham da 

empresa, a empresa contribuía com assistência médica, ela não contribuía, não havia uma 

contribuição específica para prestação de assistência médica, mas havia uma prestação 

em serviço, em espécie. A empresa contratando com a entidade médica que ela fazia, ela 

pagava uma parte do custo da assistência médica, então o meu convênio empresa, a 

virtude que eu sustento até hoje é que uma parte da assistência médica é ônus empresarial, 

é patronal, eu sustento que aquele que é ativo tem toda atividade dele manter, se ele 

funciona bem,  classe média e o sujeito da ativa é como automóvel, tem que fazer revisão, 

você tem que fazer uma revisão permanentemente para ele funcionar bem, então você tem 

que ter a empresa contribuindo para o ativo, eu não quero saber, então ele paga, ele não 

paga a contribuição porque essa contribuição seria de um valor que a empresa não tem, 

mas se a empresa aproveita para aumentar sua produtividade, se a empresa trata do 

empregado como sendo unidade de produção e já por diversas vezes, vocês não prestaram 
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atenção, eu tratei do trabalhador como unidade de produção. Sendo unidade de produção 

ele é um automóvel que tem que ter aos 1.500 uma revisão, tem que ter aos 3.000, 3.000 

uma revisão, então o operário não é nada mais, a empresa tem que cuidar dessa parte para 

dar e hoje isso foi reconhecido, tanto assim que você vê o serviço de alimentação, que o 

imposto de renda faz isso e você tem médico, o que você paga do médico tira 50%, você 

tira e a entidade patronal desconta um tanto das despesas médicas, desconta até 30% para 

descontar da assistência patronal, então ficou deturpado, ficou então aí tríplice assistência 

médica, você tem assistência médica dada pela saúde pública, você tem assistência 

médica dada pela  Previdência Social e tem assistência médica dada pela empresa, tudo 

sempre nas costas da União e do empresário, por isso é você vê que isto não funciona, 

está errado, tem demais aí, esses que são os defensores dessa assistência médica perfeita 

não pensaram nisto, não pensaram nisto, é que a empresa é que faz, que dá ao sujeito 

trabalhador, é que faz o sujeito trabalhador ficar preocupado com o serviço, que paga ele 

bem, que faz com que ele produza, que incentiva ele a trabalhar, que treina ele, que faz 

essa coisa toda, e que durante 30, 40 anos, atira, apura toda sua atividade, seu final 

resultado da atividade, no entanto a Previdência Social que fica isso, porque isso então 

está errado isso, está havendo tríplice custeio, e o sujeito tem ainda as empresas, ainda 

que pagam a Golden Cross, eu trabalhei numa empresa técnica em que todos os 

empregados tem Golden Cross, tem um plano Pai, não sei o que, o plano empresa não sei 

o que em que a empresa paga mais ao Golden Cross do que ao INPS para dar assistência 

médica, no entanto quando o cidadão que se trata não vai à Golden Cross agora, vai tratar 

na Previdência Social que tem muito maior amplitude, a prefeitura tem empregados, tem 

que dar, a prefeitura tinha que dar a assistência médica, o que ela faz, ela manda seu 

empregado tratar na Previdência Social, então ele não trabalha, então quem paga a 

Previdência Social, o estado tem, o instituto pagou, a Previdência Social Federal pagou o 

Hospital Pedro Ernesto, o hospital da municipalidade, no entanto ele é quem custeia, 

então está errado, se você verificar, se está pegando um ponto que é um ponto muito 

importante que eu sustento até hoje é que está errado, isso está errado, não pode isso, a 

empresa tem que pagar a assistência médica, assistência médica previdenciária, do ativo 

é, do ativo é que tem que custear as atividades deles, todas devem ser, estas atividades 

devem ser tiradas, a Previdência Social deve se tirar a parcela para dar outra assistência, 

não a assistência médica, a assistência médica é dada pelas empresas do ativo, o inativo 

é que é a Previdência Social é que receberam no passado e vai ter no futuro, portanto não 

pode contribuir nada para a assistência médica dada pela União, pelo governo, que afinal 

pelo estado que afinal usufrui do benefício do cidadão que trabalha 30 anos, depois de 30 

anos ele como o que um prêmio pago, então ele passa a ter assistência pela Previdência 

Social, sem pagar nada, mas enquanto ele é ativo quem tem que cuidar da alimentação 

dele, quem tem que cuidar do transporte dele, quem tem que cuidar da assistência médica 

dele é a empresa, por quê? Porque a empresa é que tira partido dele especialmente, as 

empresas grandes, empresas com mais de 100 empregados, mais de 50, mais de 60 tem 

estrutura para isso então essas empresas é que tem que cuidar da assistência médica, então 

se você tivesse uma assistência médica perfeita, para os ativos custeado pela assistência 

patronal a Previdência Social só teria que dar aos dependentes e aos inativos da 

Previdência Social, isso era universal, ela tinha uma parcela reduzida, se nós temos 75% 

da população é filiada à Previdência Social, ao Instituto Industrial, você tinha 25%, se 

você tirar a assistência, a Previdência estadual, se você acabar com a Previdência Social 

que eu acho que deva acabar, que cultura industrial vai acabar, a Previdência estadual e a 

Previdência municipal se ela acaba porque ela não tem mais sentido, não pode nem fazer 

contribuição, não pode mais nada, os próprios empregados são empregados trabalhistas, 

se eles todos são hoje segurados da Previdência Social como entidade federal, se a 
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Previdência Social hoje é universal e federalizada, se ele é federal, ela é universal, e 

federal, se a Previdência Social hoje é universal e federal, então o estado não tem que ter 

Previdência Social, o município muito menos e o estado só deve cuidar do cidadão como 

cidadão mas quando este cidadão for ativo quem tem que cuidar da saúde individual dele, 

de acordo com o sistema nacional de saúde é a empresa, a empresa que tem que custear, 

é que corre o risco, pois se aproveita dele durante 30 anos, durante 30 anos ele fez, não é 

só o salário que ele tem que dar, tem que dar a ele, (TI) completamente tem que dar óleo, 

tem que dar revisão, conservação, tem que dar tudo a esse organismo, tem que dar férias, 

tem que dar todo regime trabalhista e proteção. O risco hoje, o que é o risco de acidente 

de trabalho hoje, é o risco social, o acidente de trabalho hoje não é só acidente de trabalho, 

é aquele, é o acidente é social, não é acidente mais trabalhista, é acidente social, o sujeito 

não sabe se o sujeito teve culpa ou não teve culpa, é culpa objetiva, isto é o sujeito se 

acidentou tem que o estado dar proteção a ele, se acidentou então é um risco social, se é 

um risco social então você tem que (TI) disso, então está errado esse pessoal que quer ser 

só do Ministério da Saúde, um pessoal que só quer ter da sociedade, dessa Medicina, 

desse seguro saúde, estão todos errados porque isto é superposição de contribuições, é 

sobrecarga da produção nacional, o dia que você quiser ter uma empresa que tenha maior 

produtividade você tem que responder pela saúde do cidadão que trabalhava lá, do 

cidadão e de seus dependentes, de dar a ele completo apoio, até espiritual, de ele ter 

tranqüilidade, segurança para trabalhar, então a nova constituição tem que cuidar disto. 

A nova constituição certamente cuidará de dar ao cidadão que trabalha, seja ele o cidadão 

e o mesmo, a mesma assistência ao cidadão que trabalha como cortador de cana e o 

cidadão que não deve existir porque hoje tem máquina para cortar cana, só não se põe a 

máquina para cortar porque se tem medo de que a máquina cubra o lugar do homem, mas 

até esse sujeito que trabalha lá fiscalizando o equipamento, o robô lá da Volkswagen tem 

que ter a mesma assistência como tem que ter outro qualquer, o robô que trabalha na 

agricultura, então, a assistência médica tem que dar através da empresa, deve ser um ônus 

da empresa, a empresa tem uma parcela de suas despesas que o estado participa, tem isto 

e tem correspondente desconto da Previdência Social, então o estado contribui para aquilo 

que ele não tem responsabilidade que é aquilo que a empresa não tem responsabilidade, 

é responder pelo empregado, pela sua estabilidade, porque é preciso dar estabilidade, 

porque é preciso ter estabilidade no emprego, agora a constituição vai dar estabilidade ao 

trabalhador além do Fundo de Garantia, você vai ver que vai ter na Constituição, na futura 

Constituição vai cuidar da estabilidade, então, essa estabilidade é dada pelo estado e por 

isso o seguro desemprego é um seguro social, é um seguro, é uma seguridade social, é um 

negócio de seguridade social, é dado ao trabalhador que tem o infortúnio de trabalhar para 

uma empresa que sofreu um processo de descapitalização por isso ou por aquilo, que teve 

seu preço congelado, que teve sua produtividade fracassada, que não foi bem 

administrada, não foi bem gerida, então você, porque não compete, não entra no mercado 

competitivo, então você tem que ver isto. Então você tem o seguinte: que você tem uma 

superposição de pagamentos e a saúde pública é uma outra coisa, então você vai cuidar 

do dengue, você vai cuidar da febre amarela, você vai cuidar da tuberculose, você vai 

cuidar dos doentes que não tem, sofre influência de terceiros vinda de doenças que 

passam, que são transmissíveis, você tem uma outra verba, que é verba nacional, não é da 

empresa, mas a saúde é da empresa. Eu durante o tempo que fui ativo, durante o tempo 

que eu tive atividade, quem cuidava de mim e da minha família era o IAPI, que me dava 

amplo apoio. 

MC - Era patronal do IAPI? 
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JD - Patronal do IAPI, então você deve ter a patronal em toda empresa, atividade, uma 

das atividades dela, hoje uma empresa não tem, tem atividade finalística dela, toda 

empresa, qualquer sociedade anônima, pela lei de sociedade anônima, qualquer empresa, 

não sei se você sabe disso, qualquer empresa tem uma atividade finalística, de cumprir 

esta atividade dela, mas ao lado, ao lado disto ela tem atividade social, ela tem que cuidar 

daquele que trabalha como cidadão, tem que ver as necessidades dele, não só como 

trabalhador, não só as relações de trabalho, mas também as relações que envolvem o 

trabalho, que dão ao trabalho essa força, que dão ao trabalho essa segurança, que dão ao 

trabalho essa tranqüilidade. Se eu tenho tranqüilidade. Se eu tenho saúde, se eu tenho a 

barriga cheia eu posso trabalhar, bem se eu ... pouco ... serviço ... trabalho, se eu não 

tomei um café da manhã, então está provado através de processos que mostram de 

administração, provam, mostram que realmente o sujeito que não come direito, o sujeito 

que não está bem alimentado, ele não produz, é o cansaço, vem a exaustão como a 

máquina, mesma coisa, como a máquina, a máquina também tem que receber, até o 

próprio robô tem exaustão, ele chega numa situação em que ele pára e pára porque foi a 

grande quebra de braço que faz tudo isso, o empregado tem a mesma coisa, então você 

tem que trabalhar no cidadão como cidadão gerador de riquezas, o trabalho não é uma 

obrigação social, você tem que trabalhar, todo cidadão tem que trabalhar, tem que pagar 

impostos, tem que pagar. Então quando ele paga o imposto ele pára para ter isso, isso faz 

parte do direito dele, o direito de assistência médica, agora o direito que decorre do 

trabalho quem tem que pagar é a empresa, ela é que é a responsável, ela que é aquela parte 

da nação que gera uma atividade econômica, que gera lucro dentro de uma atividade que 

se cuida de preservar o seu lucro, o seu resultado final, então é para aquilo. 
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MC - São 14:30 hs do dia 4 de setembro de 1986, estamos mais uma vez na residência do 

Doutor José Dias Corrêa Sobrinho, pesquisa Memória da Previdência Social, FIOCRUZ, 

INAMPS, Casa do Oswaldo Cruz com os pesquisadores Marcos Chor, Luiz Octávio e o 

estagiário Ricardo. Doutor José Dias, eu gostaria de saber mais detalhadamente quais 

foram os cargos que o senhor teve a partir da sua saída da presidência do IAPI em [19]65? 

JD - Só o cargo de assessor do Ministro da Previdência e Assistência Social, doutor Luiz 

Gonzaga do Nascimento e Silva, quando eu deixei a Previdência Social após 1964 no 

governo, que entrava o governo, o doutor Jarbas Passarinho eu passei, voltei à atividade, 

minha atividade de advogado, eu tinha um escritório de advocacia para ser advogado, em 

1970, 1971, 1972 eu vi um anúncio de uma empresa, procurava um elemento que 

conhecesse matéria de Previdência Social, um consultor, da COAD, Atualização Ltda, na 

Rua Souza Barros nº 9, COAD, doutor Souza, então eu fui lá, fiz um concurso lá para ser 

o consultor da empresa, mas eles procuravam pessoas jovens, e eu naquela idade, já tinha 

bastante idade mas como eles me deram a prova e essa prova era um pouco complexa, 

era uma prova que abrangia não só Previdência Social, mas todo o Direito Tributário, 

Fiscal e escrever aquilo tudo, como eu fiz aquela prova, ele tinha lá um desses 

interessados em conseguir pessoas, achou que eu tinha possibilidades de ser o consultor 

da empresa. Então eu durante dois anos ou três anos, passei como consultor dessa 

empresa, que eu sou até hoje, que é a COAD, que expede toda semana e atualiza a 

legislação, é um ótimo livro de atualização da legislação, hoje toda legislação federal, 

além disso especificamente a de Previdência Social, trabalhista e além disso agora tem 

um outro, outra revista chamada ADV* que seleciona jurisprudência dos tribunais, eu 

presto assistência até hoje ao boletim que eles publicam, sou do conselho editorial, 

advocação trabalhista, advocacia trabalhista ADT, então por isso eu estou um pouco 

atualizado até hoje, porque eu me dedico a essa atividade, a atualização da legislação 

previdenciária, me dediquei a isso e dei aulas até lá em Brasília, durante o tempo que eu 

estive em Brasília, eu fui selecionado e dei aulas sobre Previdência Social, no CEUB. 

MC - O senhor depois o senhor voltou na gestão, quando houve a criação do Ministério 

da Previdência Social? 

JD - Previdência Social e já não fui presidente do instituto, o primeiro presidente do 

INAMPS é o Nazaré Dias, eu fui presidente do Departamento Nacional da Previdência 

Social, não é, durante algum tempo, até março, até no governo ainda no Castelo, até março 

de 1970, 1965 aí ingressou outro, outro governo não é, que sendo Ministro do Trabalho 

o senador Jarbas Passarinho, daí eu deixei, mas voltei a ser, apenas tive uma passagem 

mais tarde, muito mais tarde durante o governo de Jarbas Passarinho como o Celso 

Barroso Leite ainda continuava lá no gabinete e me convidou para ser da comissão de 

(TI) do Trabalho e eu dei alguns assessoramentos assim avulsos ao Ministro Jarbas 

Passarinho, me tornei conhecido dele e dei alguns auxílios, principalmente porque 

naquela ocasião havia muita dificuldade das empresas com os empregados, empresas que 



 

193 

 

mais de situação financeira, eu então auxiliei para resolver alguns problemas sociais e 

então fiquei ali. E aí depois entrou o governo Médici, no governo Médici o presidente, 

Ministro do Trabalho foi o doutor, o Ministro Júlio Barata e eu fui então, a convite do 

Walter Borges Graciosa que era presidente do INPS, eu fui ser procurador geral do INPS, 

cargo que eu estive dois meses ou três meses só, mas sempre trabalhando na iniciativa 

privada, quer dizer, como liberal, como profissional liberal, advogado, naquela situação 

que eu disse a vocês, minha especialização na vida profissional era ser advogado, 

consultor de empresa, assessor de empresa. 

MC - E o senhor com a criação do Ministério da Previdência de Assistência Social em 

[19]74 o senhor voltou? 

JD - Voltei nos primeiros dias com o Ministro Luiz Gonzaga, mas ele não me deu 

nenhuma função, ele me deu apenas o cargo de assessor dele, eu permaneci durante a 

gestão dele no Ministério da Previdência Social como assessor, primeiro aqui no Rio e 

em junho de 1975 eu fui para Brasília e aí passei a mais diretamente a dar um apoio a ele, 

um auxílio a ele, muito direto como uma espécie de um consultor de Direito 

previdenciário, eu passei a cuidar das causas em que havia algum conflito, alguma coisa, 

eu passei a funcionar nestas causas e ajudei então na elaboração do projeto do SINPAS, 

que se transformou no SINPAS, eu ajudei, fui da comissão, ele fez, nomeou uma 

comissão para estudar isso, essa comissão era composta do Francisco Luiz Torres de 

Oliveira, do procurador da República Inocêncio Martins Coelho e do Hugo Alqueres, que 

deu grande participação na parte de assistência médica, do Murilo Bastos, mas 

especificamente do Francisco Torres de Oliveira, eu e do Inocêncio Martins Coelho, nós 

estudamos isso, também o Celso Barroso Leite fez parte da comissão, mas não tinha 

função, no princípio o secretário geral do Ministro era o doutor Godofredo Leão, hoje 

está doente, mas depois passou a ser o Luiz Assunção Paranhos Veloso a quem você, 

acho devem ouvir porque ele também tem uma certa memória na Previdência Social, ele 

sempre funcionou na Previdência Social desde o princípio, primeiro como chefe de 

gabinete, como funcionário daqui, da Superintendência da Delegacia Regional do Rio de 

Janeiro, depois como chefe de gabinete do Ministro Hélio Beltrão, Ministro não, 

Presidente Hélio Beltrão, depois eu o convidei para a função e ele não aceitou e aí ele foi 

ser auxiliar do ministro, foi ser assessor do Ministro Hélio Beltrão na Secretaria do 

Planejamento, mas sempre cuidando muito da Previdência Social, ele aliás tem um livro 

ótimo em parceria com o Celso, porque ele fez, ele teve uma bolsa de estudos na Europa, 

na Inglaterra e ele escreveu sobre isso e tem um livro aí que é Previdência Social, está aí. 

MC - O senhor ficou neste cargo de assessor do Ministro Nascimento Silva até que ... 

JD - Até o dia em que ele deixou, até o dia em que ele saiu do Ministério da Previdência, 

no dia 15 de março de 1979, quando entrou, que me chutou em plena forma, o Jair Soares, 

esse mentecapto do Jair Soares, esse que é governador agora no Rio Grande do Sul, não 

entende nada de Previdência Social e fez uma má administração na Previdência Social, 

quase levou à falência. 

MC - O senhor poderia falar dessa gestão do Jair Soares? 

JD - Do Jair Soares? A mais danosa possível, porque ele trouxe gente nova do estado do 

Rio Grande do Sul e não aproveitou nada do que existia antes, ele aboliu toda e qualquer 

pesquisa em relação ao passado e aí fez os maiores descalabros que vieram a gerar uma 
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crise muito grave para a Previdência Social, a ele nós devemos a crise maior da 

Previdência Social, o descrédito da Previdência Social, uma grande fase negra da 

Previdência Social, foi o governo, foi a gestão do Jair Soares. 

MC - O senhor poderia dizer por que, quais foram os elementos que compuseram esta 

crise? 

JD - Compuseram esta crise, foi o seguinte: foi ele ter feito o seguinte: ele ter ingressado 

com a política partidária dentro da Previdência Social, ele elegia desde que o sujeito fosse 

do PDS, naquela ocasião ele elegia para diretor sem conhecimento da Previdência Social, 

e a muitas funções dentro da Previdência Social que tem uma certa influência na 

concessão de benefícios, na concessão de favorecimento como o INPS tinha uma 

administração muito descentralizada, esta administração dele foi muito danosa porque ela 

se espalhou pelo Brasil afora e aí deu realmente um desequilíbrio porque ele realmente 

criou um problema muito grave, foi a gestão negra da Previdência Social, ela só não foi 

à falência porque ela estava muito capitalizada, ela estava altamente capitalizada. A 

Previdência Social era proprietária de 1/3 do patrimônio nacional de imóveis, era abaixo 

da União, a primeira maior proprietária do Brasil e tinha um grande patrimônio, mas o 

Jair Soares, Jair Soares e agora ele está dando mal exemplo lá no Rio Grande do Sul, lá 

ele está levando o estado à falência, aqui ele quase que ele leva a Previdência Social à 

falência. Aí criou um tal de conselho lá que é um conselho de sujeitos que não entendiam 

nada daquele negócio, que fizeram uma Medicina também aí que é o CONASP, não é, 

mas como a direção dele era um elemento político, também foi um negócio mal, não deu 

nenhum resultado, resultado eu acho que aí foi a maior crise que nós tivemos. 

MC - Mas eu queria entender o seguinte: nomear pessoas ligadas a partidos políticos é a 

principal razão de uma crise da Previdência? 

JD - Não, desde que você escolha os elementos políticos para que eles façam política da 

Previdência Social, é danosa para a Previdência Social porque a Previdência Social tem 

muitos meios de conceder, ela é quem concede, assim como o juiz decide qualquer coisa 

é a Previdência Social quem decide o caso de uma pessoa, esse caso de uma pessoa tem 

diversas particularidades, peculiaridades próprias, depende muito do administrador, 

daquele que está à frente daquele órgão, aquelas instruções todas que a Previdência Social 

tinha muito rígidas, muito meticulosas, muito minuciosas, eles fraudavam aquela, 

desobedeciam aquelas normas todas e concediam benefícios a torto e a direito. Depois 

começou a haver muita fraude na Previdência Social, ele abandonou toda parte realmente 

que tinha de segurança para a Previdência Social e foi abrindo de maneira que gerou uma 

grande fraude, aquilo que parecia até impossível que tivesse tanta fraude assim, que essa 

fraude fosse tão danosa, fraude nos programas de concessão de acidentes de trabalho e 

fraude principalmente na concessão de benefício ao trabalhador rural, todo e qualquer 

trabalhador rural que nos últimos 20 anos tivesse trabalhado na agricultura, todos parentes 

de pessoas (TI) vinculado a esses trabalhadores pleiteavam e obtiveram na justiça um 

grande benefício com atrasados de muitos anos, porque ele gerou problemas sérios, ele 

criou problemas para a Procuradoria, defesa da Procuradoria, porque ele tirou todos 

aqueles elementos capazes de segurar esta coisa, passou o descalabro total por falta de 

interesse pela instituição, e gerou isso, todos os controles foram quebrados, além disso 

ele fez, tomou atitudes muito falhas para administração, eu combati tenazmente essa 

administração. 
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MC - E como é que o senhor combateu? 

JD - Combati através de artigos que escrevi contra isso, eu escrevi artigos mostrando que 

ele estava errado, especialmente na interpretação que ele havia dado ao reajuste de 

benefício. Ele passou a conceder o reajuste benefício de acordo com a política salarial do 

governo, quando não era a política salarial que ele tinha que aplicar, ele tinha que aplicar 

apenas os índices da correção monetária e ele aplicava, ele mandou aplicar na Previdência 

Social os índices da correção salarial e com isso pagou benefício a mais a uns e benefícios 

a menos a outros, eu combatia muito isso. Ele tem uma série de portarias, eu tenho isso 

tudo colecionado, tudo isto feito em artigos combatendo essa forma de aplicação da 

Previdência Social, isso gerou muita dificuldade até que ele foi tirado da Previdência 

Social, o governo percebeu que ele estava agindo mal e colocou lá o Hélio Beltrão que 

passou, tentou melhorar isto, também teve pouco tempo e também foi muito, ele ficou 

muito preocupado com outros afazeres, então entrou o Jarbas Passarinho que passou a 

melhorar alguma coisa, mas era muito difícil isto, foi um período mal, só agora é que a 

Previdência Social melhorou um pouco aquela imagem que ela tinha de falida, eu mesmo 

escrevi vários artigos sobre a crise da Previdência Social. 

MC - Eu gostaria que o senhor nos desse assim outros dados, assim que levaram à crise 

da Previdência Social. 

JD - Os dados que levaram à crise da Previdência Social, a má administração, a má gestão 

penetrou dentro da Previdência Social e fez muito descalabro total na aplicação das regras 

de segurança e estabilidade da Previdência Social. 

MC - Então o senhor considera que a gestão Jair Soares é que levou à crise? 

JD - É, a gestão mais perniciosa que a Previdência já teve, essa foi a gestão que se 

demorasse mais, realmente levava a Previdência Social a elevados déficits, devia a todo 

mundo, ao banco, pagava juros, era um descalabro total, porque as pessoas que estavam 

à frente de tudo isso não entendiam nada disso, ele era inteiramente neófito nisso, não 

sabia que a Previdência Social, para que possa fazer bem uma administração da 

Previdência Social tem que ter muito conhecimento de Previdência Social e ter dados e 

elementos para a DATAPREV e a DATAPREV passou a ficar alheia a tudo isso e ele 

passava a fazer medidas que eram altamente danosas à Previdência Social e claro que 

aquelas medidas criaram um descompasso na Previdência Social, um desequilíbrio 

financeiro, desequilíbrio este que só ultimamente, ademais começou a haver uma recessão 

também, uma recessão, uma crise também brasileira da própria parte econômica 

brasileira, isto tudo com a falta de criação de emprego, desemprego, quer dizer, que não 

é só ele que é só responsável, também a crise porque que passou mas ele é o causador, 

porque ele poderia ter coberto isso, como eu fiz isso, quando eu peguei a Previdência 

Social ela estava com déficit, déficit até abril de 1964, ela tinha um déficit de quatro 

milhões naquela ocasião, era quatro bilhões de cruzeiros, só no mês de outubro de 1964, 

no mesmo ano ela passou a ter um superávit, eu consegui equilibrar a Previdência Social 

porque é evidente a maior parcela, o que pesa mais dentro da Previdência Social é a 

concessão de benefícios, esta é que representa quase 2/3 da arrecadação da Previdência 

Social, é o benefício, é a parcela ponderável disso, se você tem essa parte desequilibrada 

você desequilibra a Previdência Social. É a falta de regramento na concessão dos 

benefícios, concessão adequada e aí então aquela fraude que havia, que não tinha 

expressão passou a ter muita expressão, porque não houve mudança também, ele não fez 
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nada de novo, a Previdência ficou durante toda a gestão dele sem tomar qualquer 

providência, só providências que podiam prejudicar a Previdência Social, então isto tudo 

gerou um problema grande, começou ele tendo déficits pequenos, depois foram déficits 

totais, a um descalabro total e até uma certa desconfiança de todo mundo até do próprio, 

eu me lembro que na posse do Beltrão foi preciso dele dizer claramente que a Previdência 

não estava falida, ele dizia, disse isso mesmo no discurso dele de posse, que a Previdência 

não estava falida. 

MC - O senhor estava presente? 

JD - Estava presente. 

MC - O senhor voltou a trabalhar com o Hélio Beltrão? 

JD - Não, nunca trabalhei com o Hélio Beltrão. 

MC - Mas o senhor estava ali fazendo o quê? 

JD - Eu fui lá porque eu gostava, achava que o Beltrão, que tinha, dava pelo menos, tinha 

base suficiente e tinha pessoal adequado, como ele fez realmente, ele levou de novo para 

a Previdência Social alguns cardeais e com isso ele conseguiu salvar a Previdência Social. 

MC - Que cardeais ele levou para a Previdência? 

JD - Ele levou o Walter Borges Graciosa, ele levou o Augusto Portugal que foi consultor 

jurídico do Ministério do Trabalho, ele levou aqui para os institutos daqui ele colocou 

várias pessoas que tinham competência para tomar conta da Previdência Social, 

especialmente da parte de benefício, dessa por exemplo voltou o Santiago, voltaram, todas 

essas pessoas voltaram ao benefício e com isto se restabeleceu de certa maneira  aquele 

equilíbrio que havia, porque você sabe, já disse a vocês que a Previdência hoje em dia 

não vive de capital, ela vive de distribuição daquilo que ela arrecada, o que ela arrecada 

em um ano ela paga aquilo em benefício, deve pagar o mesmo valor daquilo diante, faz 

um orçamento que não pode prever muito quanto vai gastar, tem uma verba só, só tem 

verba fixa só para assistência médica, o resto não tinha verba fixa, gastava tudo aquilo 

em benefícios, se não tinha limites ela gastava muito mais, não era a assistência médica 

que estava levando à falência não, era o benefício, assistência médica nunca saiu daquele 

limite, pelo contrário, não conseguia gastar aquilo  que dava porque aí já tinha uma 

organização já forte, tinha os hospitais recebendo muito mal, ele começou a se deteriorar, 

a prestação da assistência médica começou a ter um tratamento muito difícil, muito 

desmoralizante mesmo para a Previdência Social. 

MC - O senhor considera a política de repartição a política certa? 

JD - De reparte como? 

MC - De distribuição como o senhor está dizendo. 

JD - Não. Eu considero que a política, a assistência médica dada pelos cofres da 

Previdência Social jamais poderia ter uma assistência médica boa, porque ela está ligada 

a um parte burocrática que não pode existir para uma atividade inelástica que depende 
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muito dos profissionais, depende muito, hoje a assistência médica ela é muito setorizada, 

é muito especializada, é muito específica, ela tem vários padrões, padrão de qualidade. 

Então se você faz uma assistência médica do padrão dessa Golden Cross, dessa aí, essa 

Previdência não vale nada porque essa Previdência que faz apenas dá consulta, o sujeito 

pode consultar, não tem nada, não tem limite, mas ele não dá uma assistência médica 

total, quem dá mesmo é o INPS, é a assistência hospitalar, através da rede hospitalar 

pagando mesmo mal, pagando aqueles eventos, ela pode dar uma assistência médica 

integral através de contrato com a rede hospitalar particular. Forma de pagamento 

depende muito de se estipular isso e de se racionalizar essa apuração dessas contas 

hospitalares, não é? Hoje a Previdência Social tem sistema eletrônicos para quantificar 

essa prestação da assistência médica, portanto ela seria capaz de fazer isso através dos 

hospitais, muito bem, através da prestação dada através dos hospitais, nos hospitais hoje 

tem, tiram contas, não é isso, tiram contas do particular mas deviam ter a participação do 

usuário, que nós incluímos a participação do usuário no pagamento da assistência médica 

para mitigar um pouco a assistência médica, ele participa do custeio da Previdência 

Social, eu acho que o usuário deveria participar da assistência social através da firma que 

ele trabalha, só quem deveria contribuir era quem tivesse dentro da empresa, a empresa é 

quem deveria pagar por ele, há uma disposição na Lei do SINPAS que autoriza a 

Previdência Social a cobrar uma parte do usuário, essa era uma necessidade, era cobrar 

esta assistência, eu acho que isso poderia ser feito obrigando as empresas a custearem 

parte da assistência médica dos seus próprios empregados, das contas hospitalares ele 

participar disso. 

MC - O senhor poderia dizer quais foram as razões que levaram à criação do SINPAS? 

JD - Foi a má gestão do Funrural, o Funrural começou a dar um prejuízo muito grande à 

Previdência Social e depois a Previdência Social tinha um campo vastíssimo em todo 

Brasil, tornou-se uma estrutura muito complexa, muito difícil de ser governada, então os 

seus funcionários não tinham status porque o sujeito para hoje, para poder, tinha muitas 

ligações com outras atividades, então tornou-se preciso fazer uma certa divisão pelas 

atribuições, então os benefícios eram concedidos por um instituto, isso foi o que nós 

achamos melhor na ocasião, a arrecadação ser feita por outra entidade para dar-lhe maior 

apoio, entrar em contato melhor com a rede bancária, possibilitar maior fiscalização, mais 

assistência ao contribuinte que é aquele que é a mola mestra, porque a União participa 

muito pouco para Previdência Social apenas com a cota de Previdência, com a 

contribuição previdenciária, então se fez o INPS para cuidar dos benefícios, o INAMPS 

para cuidar da assistência médica porque já então se entendia que a assistência médica 

devia ser universalizada e tinha-se em mente naquela ocasião, a execução do sistema 

nacional de saúde que era o instituto, a Previdência Social cuidar especificamente da 

saúde das pessoas individual. Então para dar essa assistência e também inclusive a 

assistência do homem do campo, porque o homem do campo estava tendo uma assistência 

muito difícil de ser controlado o serviço saúde e o Funrural estava dando um prejuízo 

muito grande à arrecadação do Funrural, não cobria parte das despesas com tudo aquilo, 

então se precisava obter também a participação da União porque a criação do SINPAS 

teve uma vantagem extraordinária, não sei se o senhor percebeu, é de colher a 

contribuição da União também para a assistência médica, para o pessoal que prestava 

assistência médica e para o pessoal que estabelecia prestando assistência ao trabalhador 

rural, porque a contribuição da União só era dada ao IAPI, ao INPS, não era dada às outras 

instituições, a LBA não tinha e as outras instituições assistência social, o governo tinha 

dado uma ênfase muito grande à assistência social então precisava também de uma 
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entidade que cogitasse de assistência social. Infelizmente nós não criamos uma instituição 

para isso, nós aproveitamos a LBA no que nós saímos mal porque ela começou também 

a ter muita intromissão política e começou então a fazer programas que a gente tinha 

dúvidas, começou a fazer uns tais de, eram determinados ambulatórios em vários, como 

é que chamavam aqueles, aqueles negócios que eram feitos em cada cidade, como era 

aquilo? Centros médicos em cada cidade um negócio criado pelo Marcos Villaça 

atualmente é o presidente da LBA, ele tinha umas entidades que faziam isso em cada 

localidade, criadas pelo Ministério do Planejamento e que estava na LBA, a LBA estava 

fazendo aquilo então, isto dava muito, a Previdência precisava de (TI) para isso daí, feito 

o SINPAS, gerou uma instituição que nós não conseguimos, o Ministro Nascimento, nós 

da gestão Nascimento não conseguimos segurar porque ela não era para ter a expansão 

que ela teve, desordenada e muito complexada, por isso que o Celso é muito, foi muito 

contrário a isso, o Celso Barroso Leite foi muito contrário ao SINPAS, ele achava, ele 

toda vida foi contrário ao SINPAS. 

MC - Por quê? 

JD - Porque ele achava que o negócio de assistência médica não servia nunca, reuni com 

a Previdência Social, vocês vão ver com ele. Então ele achava que isso tudo levava a 

Previdência Social a ser desequilibrada, e foi o que se deu realmente com a gestão Jair 

Soares (TI) ele passou, fez realmente a aproveitar-se disso e aí então gerou o 

empreguismo, hoje a Previdência Social tem um número talvez quatro vezes superior 

àquilo que ela necessita de empregados, talvez, quatro vezes. Se você enxugar a estrutura 

do INPS, do SINPAS, a estrutura do SINPAS, você reduz a um quarto porque há muita 

coisa que não precisa, você tem quatro superintendentes, chefes superintendentes (TI,) 

tal, se tem quatro espécies disso, porque você tem quatro entidades fazendo isto, essas 

entidades não são do mesmo porte, mas não tem nada para fazer, só o serviço duplicado. 

Então isto tudo ficou aí uma excrescência, eu lamento isso profundamente porque nós 

não conseguimos segurar isto, nós tentamos fazer mas quando nós chegamos no final da 

nossa gestão nós não tivemos mais meios de fazer isto, o Ministro Nascimento já não quis 

mais fazer nada, porque o próprio Geisel não queria fazer, era muito tarde demais para 

nós fecharmos essas portas que foram abertas, então a Previdência Social, quer dizer, o 

SINPAS se espalhou de uma maneira tal que gerou um cabide de empregos, hoje é um 

cabide de emprego, tem muito empregado além daquilo que necessita, se hoje eu tivesse 

alguma influência na Previdência Social, a primeira coisa que eu fazia era acabar com o 

IAPAS, era acabar com o SINPAS, jogar o SINPAS através do Ministério da Saúde para 

trabalhar para o Ministério da Saúde. 

MC - E o senhor acha que a medicina preventiva e curativa deviam ficar no Ministério da 

Saúde? 

JD - Ministério da Saúde, porque ela está universalizada, é diferente daquela situação que 

eu opinava por ela, porque naquela ocasião a assistência médica não era universalizada, 

eu dava assistência médica apenas ao segurado daquele Instituto ou do INPS*, hoje não, 

hoje se considera a saúde um direito do cidadão, então não há mais como eu cogitar isso 

em Previdência Social, compreendeu? Em cima do bem estar do cidadão, bem estar 

social, então eu acho que hoje a Previdência Social devia ser situada num Ministério de 

Bem Estar Social, como há em outros países, quer dizer, acabar com essa setorização da 

                                                           
* Instituto Nacional de Previdência Social. 
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Previdência Social. Porque o INPS e o IAPAS, não há razão mais, arrecadação hoje é 

feita através de bancos e através de processos eletrônicos porque o INPS tem que fazer,  

se também o benefício é dado eletronicamente, se a concessão do benefício hoje é dada 

eletronicamente, você não pode nunca confundir o tempo em que eu trabalhava na 

direção, na execução desses e que propugnei por essa divisão toda com o tempo atual, 

hoje se faz, todas essas tarefas são feitas através de computador, você tem programas que 

podem ser computadorizados, você tem muito menos, tem muito menos, se dá muito 

menos, muito menos liberdade àquele que concede benefício, você enquadra mais o 

benefício, você iguala mais em todo o Brasil através de programas, eu posso estabelecer 

programas para cada benefício, cada um dos benefícios que o computador, a máquina 

periférica pode pesquisar isto, depois você tem a transmissão. No meu tempo não tinha a 

transmissão de dados, você não podia ter uma prestação atual, uma atuação, uma 

prestação sempre presente na Previdência Social, se você não tivesse tudo sendo resolvido 

lá na esfera, lá na porta, hoje não, hoje você pode ao mesmo tempo que computa dados 

lá, você computa os dados aqui, por exemplo, remédios, por exemplo, o remédio hoje 

podia ser dado através de sistemas computadorizados, através daquela etiqueta se aplica 

o remédio, no fim o fornecimento de remédio, tudo é feito através de sistemas de 

computação para a CEME. Então a CEME sim, ela poderia funcionar mais, funcionar na 

distribuição de remédios em vez da distribuição ser feita por laboratórios, por 

intermediários, ser feita diretamente, compras em grande escala através do computador, 

através de suprimentos, suprimentos automáticos. 

 

Fita 11 - Lado B 

 

JD - As minhas idéias de hoje são muito diferentes das que vigoraram no tempo em que 

eu era dirigente, porque o Brasil tem hoje meios de comunicação, naquela ocasião não 

tinha, eu fazia este meio de comunicação até pelo rádio, eu usava malotes, eu usava enfim, 

tudo aquilo que podia, o Correio não funcionava, o correio só passou a funcionar muito 

mais tarde, então você imagina a dificuldade que se tinha para fazer isto, então todas essas 

tarefas se você, se eu fosse atualmente, eu atualizaria tudo isso porque eu acho que o 

administrador tem que fazer programas de acordo com a estrutura que pode dispor, com 

a própria estrutura do Brasil, você não tinha estabelecimentos hospitalares com estrutura 

possibilitados, estabelecimentos adequados, hoje você tem, então, hoje pode-se dar uma 

prestação de assistência médica individualizada perfeitamente igual àquela que é feita 

cidadão por cidadão, porque eu tenho a conta do cidadão, o cidadão participa daquilo é o 

próprio fiscal, ele entra lá e pode ter uma correção total através de processos eletrônicos. 

Hoje eu não faço a conta lá, hoje a conta não é tirada na hora de saída do sujeito que sai 

do hospital, então podia tirar a conta lá e ele participa daquilo e a empresa participa, 

especialmente eu considero que a empresa que devia participar, ao invés de você dar a 

outras coisas, atender aquela reivindicação dos trabalhadores que é a reivindicação de 

uma assistência médica àquele que trabalha, uma assistência médica diferente daquele 

que não trabalha. Porque veja bem, assistência médica curativa, quer dizer, uma 

assistência preventiva e curativa para aquele que trabalha de maneira a tornar sempre mais 

capaz, dar-lhe mais remédios, mais adequados, mais eficazes, dar-lhes tratamento mais 

apressado para que ele fique mais pouco tempo fora do trabalho. 
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MC - Já que o senhor está voltando a colocar a questão da Previdência, da assistência 

médica dentro das empresas, eu gostaria de colocar para o senhor que quando a gente lê 

a literatura sobre Previdência Social, alguns livros que a gente leu, parece que a coisa não 

era tão eficiente como se coloca, quer dizer, havia várias reclamações de sindicatos de 

trabalhadores quanto à assistência que era dada dentro das empresas. E havia também 

uma ... 

JD - Olha, acho que esses livros todos foram feitos por funcionários que nada entendiam 

da Previdência Social, são esses mocinhos que entraram para a SEPLAN que tinha lá, 

dois ou três ou quatro empregos que faziam essas pesquisas todas e que chutaram isso 

nos livros, mas isso é verdade. Eu é que tinha as estatísticas. Eu é que podia apurar, havia, 

é claro que havia muita reclamação do sindicato, sim porque o sindicato não tinha mais 

aquele prestígio que tinha, o sindicato não era utilizado para isso, o sindicato não podia 

ser utilizado para isso, o sindicato tem outras atribuições próprias das relações do 

trabalho, naquela ocasião não se admitia outra coisa mas o atendimento através das 

empresas era um atendimento perfeito, mais atual, mais adequado e que era muito mais 

concreto, isso que precisa você ver, esses rapazinhos que escreveram esses livros, eu 

gostaria muito de conversar com eles porque eu acho que eles não entendem nada de 

assistência médica, eles falam da assistência médica na Previdência Social, por pesquisas 

que eles anotaram sem saber, então o estado do Brasil, a estrutura que existia no Brasil. 

MC - Só para dar um exemplo ao senhor, o senhor Carlos Gentile de Mello no livro dele 

coloca que dentro das empresas havia uma descriminação entre os próprios funcionários 

quanto à assistência que seria dada a eles. 

JD - O Carlos Gentile era também, vocês me desculpem era também um extremado, ele 

era extremado, ele era extremado, ele tinha muita coisa, ele foi um dos mais felizes, mas 

ele é um dos mais felizes desses que tem por aí, se você vai ler não perca tempo em ler. 

Leia o Carlos Gentile, mas não vai ler esses rapazolas que fizeram aqueles livros, eu tenho 

um livro aqui em cima, aqui você pode ver um desses que fazem aqueles estudos só para 

tirar dinheiro da Previdência Social, eles só sabiam tirar dinheiro da Previdência Social, 

eles achavam que a Previdência Social nadava em ouro, eles não conheciam o problema 

da Previdência Social, eles não viveram o problema nem tiveram conhecimento de como 

era a Previdência Social no Brasil, de como era a saúde, como a saúde no Brasil era tratada 

até a Revolução, até a criação do INPS até 1970. Eu queria que ele examinasse a saúde 

pública, a saúde, como era a saúde no Brasil e como era a assistência médica até essa 

data, então eu falo de um período em que você não tinha uma estrutura para prestação de 

assistência médica, primeiro você não tinha especialista, você não tinha organização, você 

não tinha, os próprios médicos não se tinham situado, eles estavam no ar, eles estavam 

também assim divididos muito por classes, muito defendendo a classe mas sem saber e 

muita gente, muito embuste, muita coisa que havia, então o que se dava objetivamente 

eram essas pessoas que apuravam a assistência médica através das grandes empresas, 

esses sim, esses estudaram a Previdência Social, é que examinaram as estatísticas e para 

isso o Hugo Alqueres participou disso eficazmente e teve presente muito relatórios que 

provavam que a assistência médica era boa, tanto era boa que quando o Geisel entrou, até 

o Geisel entrar se fazia muita queixa quando o Geisel entrou e nós passamos a funcionar 

novamente, as reclamações contra a assistência médica desapareceram, é claro que nós 

fizemos tudo para que se criasse uma estrutura para a assistência médica, se o médico que 

tivesse os auxiliares que tivesse, porque o médico atende 12 pessoas por dia enquanto que 

eu posso ter um para-médico que ganha muito menos que preciso dele, então o médico 
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deve ser assistido por cinco ou seis auxiliares, ele deve ficar numa pirâmide, eu entendo 

o médico numa pirâmide para fazer primeiro uma análise do doente, ver o que ele precisa, 

saber todos os antecedentes dele para que o médico possa deliberar, porque o médico não 

pode deliberar, o médico opera muito por aquilo que ele tem conhecimento, gera muito 

aqueles antecedentes do caso, então nós passamos a dar uma estrutura grande ao médico, 

nós fornecemos ao médico bastante elementos e as sociedades faziam isto, davam 

bastante pessoal para-médico para auxiliar ao médico, então muitas das tarefas não é o 

médico quem faz, como não é o advogado quem presta serviço, é o auxiliar (TI) e você 

vê que não precisa ser médico para atender aí muitas dessas coisas que se pode fazer, 

atende, se faz uma certa triagem, não é verdade? Então nós passamos a ser, a por uma 

grande organização na assistência médica, nós passamos a dar ao médico a verdadeira 

função que ele tinha, a função de prestar assistência depois que ele já tinha conhecimento, 

o médico dando os antecedentes, dando os elementos, fornecendo os equipamentos, 

dando-lhe meios para ele trabalhar melhor, não fazendo ele andar como táxi prestando 

assistência em vários lugares, pagando melhor, remunerando melhor, fazendo com que 

ele trabalhasse num hospital onde ele ganhasse muito mais, onde ele trabalhasse o dia 

todo, isso vocês esquecem, esses rapazes esquecem que a maioria desses médicos 

trabalhavam dentro dos hospitais, o dia todo, naquela atividade, porque ele ganhava, ele 

ganhava dentro para os outros médicos com o qual ele tinha negócio. 

MC - Senhor José Dias, mas parece que na gestão do Ministro Nascimento e Silva como 

Ministro da Previdência Social, voltou outra vez a crescer os convênios e a utilidade e a 

utilização de serviços... 

JD - Eu incentivei bastante, porque ele passou a perceber, ele passou a perceber através 

de estatísticas, através de elementos que lhe eram fornecidos, porque é preciso de ver que 

a gestão Nascimento e Silva foi acompanhada de perto pela DATAPREV, a DATAPREV 

naquela ocasião era uma entidade nova que tinha esses programas gerenciais, então o 

ministro atuava tendo em cima dela os vários elementos que ele não era estatístico não, 

era a parte prática que era muita coisa e esses rapazes estavam alheios a tudo isso, então 

tanto prova disso é que se você examinar a imprensa, se você for fazer uma pesquisa 

através da imprensa a data, o Geisel tomou posse, a criação do Ministério e um ano depois, 

três anos se pode ver que desapareceram todas as críticas da população, não tinha mais 

crítica, tinham críticas dessas pessoas que não eram beneficiadas e a Previdência estava 

arrecadando muito e fazendo isso, capitalizando, pagando melhor a assistência médica, 

então isso começou de certa maneira a prejudicar esses rapazolas que faziam estes 

estudos, porque hoje vocês fazem estudos fazendo pesquisas, mas esses, esses rapazes 

eles não tinham antecedentes, não conheciam antecedentes, como foi o que prejudicou o 

Jair? Gente que entra, ingressa novato não entende de Previdência Social, não sabe o que 

era Previdência Social, vê a Previdência Social através de livros que contam como a 

Previdência Social é bonita, mas quero ver aplicar isto no Brasil. Um país imenso igual a 

esses, igual a ele com uma divisão grande de classe e uma sociedade em grande ebulição, 

você vê que a preocupação maior naquela ocasião era a migração, você olha, você veja a 

predominante, o que era predominante naquela ocasião era quanto as migrações, quer 

dizer, nós dávamos assistência a tudo isso então nós, essa parte nós sofremos na carne, 

especificamente isto, a migração. 

MC - O senhor não acha que a partir dessa gestão do Ministro Nascimento e Silva na 

Previdência Social houve muito, se intensificou a utilização de serviços de terceiros? 
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JD - Não senhor. 

MC - Não houve não? 

JD - Não, pelo contrário com a saída, porque nós fizemos foi o seguinte: nós verificamos 

que a iniciativa, esta estrutura era necessária, era essencial a prestação de assistência 

médica como é até hoje, eu entendo que se não tivesse esses grandes grupos médicos 

essas coisas, essas entidades, esses hospitais todos, era impossível prestar assistência. Nós 

naquela ocasião, nós tínhamos um número pequeno de unidades, hoje nós temos, vamos 

supor 20.000 entidades prestadoras de serviço, nós temos serviço por todo lado, por todo 

o Brasil, em cada biboca do Brasil você tem isso, como se teve isso, quem criou isso não 

foi o governo que criou isto, foi a Previdência Social que criou isso, fomos nós que 

criamos isso. 

MC - Isso não se agigantou de tal maneira que foi preciso criar o SINPAS? 

JD - Não, isso não, pelo contrário, o SINPAS veio apenas para coordenar isto e para pôr 

a utilização do computador, fazer com que as atividades pudessem ser arrumadas e 

estabelecidas por setores, por funções que prestassem ao beneficiário foi dar maior 

assistência a cada setor, maior status a cada setor de (TI), você deu assistência médica a 

um setor próprio que cuidasse só disso, você veja bem, deu ao benefício a atividade que 

cuidasse disso, a arrecadação que cuidasse daquilo. Portanto você aumentou por demais 

a arrecadação, porque nós tínhamos despesas muito pequenas  com a arrecadação, porque 

você tem, para você fazer uma boa arrecadação você tem que ter uma fiscalização por 

exemplo, você precisa compatibilizar isso, não é preciso você ter uma fiscalização tão 

cara que ela vá além de uma determinada percentagem da arrecadação, nós chegamos a 

tal ponto que todas as campanhas que nós passamos a fazer de arrecadação não deram 

mais resultados, porque que não deram resultados? Porque as empresas passaram a ficar 

em dia, porque nós tínhamos criado controles, todos foram, ninguém fala até hoje, 

ninguém falou, ninguém discute isso, nós criamos controles escritos sem utilidade, sem 

utilização de funcionários, nós fazíamos o controle das empresas através dos elementos 

contábeis deles e de entrosamento das atividades todas, através do piso das declarações 

de empregados, nós fizemos tudo isso, então nós melhoramos toda essa prestação de 

serviços através de controles. Os hospitais passaram a ser a atividade principal da 

DATAPREV a assistência médica passou a ter numerosíssimos programas na assistência, 

na DATAPREV, e nós coibimos todos os abusos, foi a época em que esses abusos 

começaram a aparecer, como por exemplo, no Rio Grande do Sul, Grupo Hospitalar 

Conceição, nós fizemos, está aí a prova no Paraná, nós fizemos, agora nós tivemos é que 

consertar aquilo que o Seixas tinha feito naquela compra daqueles hospitais, porque onde 

há mais dificuldade, onde há mais dúvida, onde há mais fraude é nos órgãos próprios da 

Previdência Social, é com médico sujeito a horários, sujeito a chefes, políticos com esta 

questão de moradia de você, compatibilização de interesses do profissional e do prestador 

de serviços. 

MC - Mas o interessante que sempre as denúncias que saíram na imprensa não foram dos 

serviços próprios e sim do serviço de terceiros. 

JD - Porque os serviços próprios é claro, serviços próprios o dirigente passava a fazer isto 

e o serviços próprios não havia preocupação disto só isso, só isso e havia muita gente 

contrária porque todos aqueles que estavam mamando na assistência médica, os próprios, 
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os médicos, os para-médicos e aqueles funcionários da assistência médica que queriam 

esta divisão e que querem até hoje divisão de qualquer jeito, esse pessoal, é porque eles 

tem interesse nisso, em dar prestígio a eles, porque isto dá prestígio, os médicos passaram 

a ser deputados, passaram a ser políticos e tudo isso, a ter tudo isso através dessa prestação 

de assistência indireta, desse trato direto com a pessoa, até hoje você vê o Carlos Imperial 

agradecendo a Santa Clara aqui, por ter tido uma assistência feita um negócio aqui, então 

você vê que o médico tem muita influência nas pessoas. Você, não sei se você já teve 

nessa situação mas eu tenho fanatismo por alguns médicos, por quê? Se eu vivo deles! O 

professor Hélio Saad! Eu vivo dele, ele equilibrou minha saúde, eu estou aqui hoje 

falando a vocês com isso, eu tive em situação impossibilitado e hoje eu me sinto 

plenamente capaz, me sinto até com disposição para conversar com esses baianinhos aí 

da SEPLAN, eu estou pronto para conversar com eles, mas para mostrar como eles eram 

errados, pode ser que hoje eles tenham melhorado, pode ser que hoje a coisa seja mais 

certa, mas durante um certo tempo eles não faziam nada. 

MC - O senhor está colocando o pessoal da SEPLAN mas por que o pessoal da SEPLAN? 

JD - Porque o pessoal da SEPLAN tinha três, quatro empregos através de uma fundação 

que tinha lá, porque os ministros, o Ministério do Planejamento sempre tiveram uma 

situação ímpar no serviço público, algumas rapazes que conseguiram, o Brasil começou 

a especializar, a pagar alguns e pagaram esses jovens que tiraram disto um certo cartaz e 

começaram a escrever sobre tudo até sobre Previdência Social, sem nunca ter participado 

da Previdência Social. 

MC - O senhor se lembra assim de algum outro órgão do governo que o senhor de certa 

maneira discordasse? 

JD - Não, não lembro, só lembro da SEPLAN.  

MC - Só da SEPLAN? 

JD - Só da SEPLAN, por exemplo, Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, ele 

prestou serviço a muito coisa mas nunca entrou assim num programa desta, fez muita 

coisa que eu aprovo, que eu acho havia muita, muito excesso e havia falta já de 

oportunidade dos administradores da Previdência Social porque você tem que ver que 

essa situação só ocorreu na Previdência Social porque entrou aí a gestão Jair Soares e 

deixou aberto esse campo e lá tinha muita gente também que não sabia nada, então entre 

o pessoal técnico, gente com PHD e outros que conheciam a organização e eu sou a favor 

daquilo, que se especialize, que pesquisa, que estuda, eu faço isto até hoje, eu pesquiso e 

estudo então eu sou a favor disso, mas não posso é admitir que isto tudo levasse a adotar 

situações através de artigos de imprensa contra pesquisas que nós temos da DATAPREV, 

dados da DATAPREV, porque na DATAPREV nós não temos estatísticas, nós temos 

apuração de dados, elementos, é o tratamento da informação nós temos a informação 

gerencial através da DATAPREV, então é claro que quando esse escrevia sobre as 

fraudes, por exemplo, eles diziam isto: “O Instituto perdeu 1 bilhão de cruzeiros”. 

Mentira. O instituto não concedia benefícios de 1 bilhão de cruzeiros, não podia ser, então 

a gente duvidava, nós que entendíamos um bocadinho disso achava até graça, até 

criticávamos a Polícia Federal porque até hoje se diz muita coisa por aí inclusive agora 

muitos previdenciários também dizem isto porque estes também não entendem disso. Mas 

esse negócio de fraude não é tão grande assim não. 
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MC - Não é tão grande assim, isso é exagero da imprensa? 

JD - Tem muita fraude que se acusa aí, essa fraude aí é nada mais, nada menos do que 

política, é só política, a fraude na Previdência Social existe, agora existe em elementos 

grandes, muito maior, mas podia ser consertada se os elementos, se aquela situação que 

nós criamos, porque eu sou mais ou menos responsável por essa desorganização que isso 

tem por aí, porque eu fiz uma Previdência Social para uma administração que eu fizesse 

parte, administração que era administrada, e corrigida a cada passo, você tem que fazer 

correção no andamento das coisas, mas aí não houve correção nem nada, eu acabei por 

exemplo com a contabilização, ouço falar hoje em contabilização individual, você sabe 

que a Previdência Social não tem seu nome lá, não tem meu nome, não tem o dele e 

concede o benefício, não precisa ter uma contabilização individual para cada um, nem 

para cada empresa, não precisa disto, tem outros elementos capazes de dar o mesmo 

resultado com redução de despesa, porque se você fizer, quando você viaja, por exemplo, 

você recebe uma etiqueta e põe uma na bagagem lá e quando você vai chega lá tira a 

etiqueta e vai embora e agora as empresas aéreas não estão fazendo mais nem a etiqueta, 

porque a perda de malas é tão insignificante que não vale a pena o controle, nem a demora 

para você, cada um tira a sua própria mala, só quando há um certo excesso, há uma certa 

fiscalização, mas você não fiscaliza os casos excepcionais, você fiscaliza apenas a rotina, 

você fiscaliza aquilo que se torna rotineiro, que dá prejuízo, você tem que combater a 

fraude, das grandes fraudes que dão reflexos da arrecadação da Previdência Social, não é 

dar uma consulta nem atender um médico, atender lá uma assistência médica, se a 

assistência médica é 26% da arrecadação, você tem que dar uma atenção muito menor do 

que a prestação de benefício que corresponde a 79% da arrecadação, você não acha que 

é assim, você tem que dar uma maior assistência a São Paulo do que ao Piauí, porque em 

São Paulo você tem uma coisa que representa 42% da arrecadação do Brasil enquanto 

que o Piauí era muito menos. Hoje, vocês me provocaram, eu tive que falar a respeito 

disso porque eu ouço muita coisa até hoje, eu tenho, mas eu gostaria de dar, de combater 

essas coisas todas quando vocês tivessem elementos sobre declarações desses rapazes, 

naquela época, para vocês verem, para ver como eu posso mostrar que aquilo estava 

errado completamente, porque estava em desacordo e se vocês querem uma informação 

mais positiva, se vocês querem dados positivos vocês têm um elemento que pode dar isso 

todinho, é o Guedes, Guedes é o criador da DATAPREV é o homem, e o primeiro 

presidente, é o homem que fez isso aqui, esse modelo brasileiro aqui, ele sim, ele tem 

elementos na mão, ele tinha os elementos, ele fazia relatórios e levava na administração 

do instituto, mas os elementos, até o Nascimento eles tinham aquilo como orientação 

gerencial, os outros não, os outros não passavam, não entediam daquilo. 

LO - Doutor José Dias... 

JD - E o Francisco Torres de Oliveira se baseava, administrava o INPS com base então 

nisto, então ele cuidava disto. 

LO - Doutor José Dias o senhor colocou que no início dos anos [19]70 o governo Médici, 

o senhor foi por dois meses procurador geral do INPS não é, na administração do Walter 

Graciosa. O que o senhor fez neste período, quer dizer...   

JD - Neste período eu tentei fazer na Procuradoria, eu tentei introduzir na Procuradoria o 

sistema, o sistema tipo eletrônico, a defender, a fazer com que a Procuradoria fosse 

atualizada, mas eu dei maior colaboração a ele, eu trabalhei dois meses na Procuradoria 
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Geral mas eu tive aqui uma passagem por acidente de trabalho é que eu tinha aí 40.000 

processos de acidente de trabalho, só no Rio de Janeiro, eu tentei organizar aquilo lá e fiz 

um trabalho grande, esse trabalho deve estar até em relatório, deve ter isso aí. É que eu 

apurei a fraude que existia aqui, que não era da Previdência Social e que era do sistema 

do poder judiciário, falha do Poder Judiciário, mas falha porque o INPS não tinha 

organização, porque você sabe que hoje os advogados do instituto não são todos 

advogados recrutados através de concursos, você tem como procuradores hoje e grande 

volume disso os funcionários que são mudados de carreira, eles recebem, eles são, como 

eles trabalharam muito tempo como auxiliares, não vão ser procuradores, mas eles não 

têm, não sabem advogar nenhum. Então não defenderam em juízo, se o juiz não julga a 

causa a não ser pela defesa que apresentar nos autos, se o instituto não se defende o 

instituto perde as causas todas. Então eu fui nesta ocasião, eu fui para lá tentando melhorar 

essa prestação, situação da Procuradoria, mas eu tive muito pouco tempo. 

LO - Mas por que o senhor saiu? 

JD - Saí porque o Júlio Barata não merecia nada, era um embusteiro, um sujeito que fazia 

negociata de todo jeito e queria mandar lá dentro, eu não deixei, não aceitei isso, não 

aceitava, o Júlio Barata era um elemento que criava problema de todo jeito, foi ele que 

comprou hospitais, que nomeou o Seixas para lá. Essa administração, porque eu não 

trabalhava para o Júlio, para ministro que não merecesse confiança, se o ministro não 

merecesse confiança, eu não trabalhava para ele porque tanto ele tem que ter confiança 

em mim como eu confiança nele, se ele não faz, se eu vejo que ele age mal, se eu vejo 

que ele está agindo mal, para que eu vou ajudar, se ele é que criou problemas para a 

Previdência Social, ele é que criou a Lei Complementar nº 7, que fez um rombo na 

Previdência Social, tirando a contribuição do Funrural para uma instituição que passou a 

dar assistência a todo mundo sem uma contribuição perfeita, ele é o autor dessa Lei 

Complementar, se ele é que passou a dar estas coisas todas, não merecia fé, 

absolutamente, então não fiquei lá por isso. Fiquei lá durante o tempo em que era auxiliar 

o Walter, mas eu vi que o Walter não tinha condição perante o Júlio Barata, o próprio 

Moacyr não tolerou o Barata, pergunte ao Moacyr sobre o Barata, o Moacyr é de uma 

comissão permanente de Previdência Social dentro da Previdência Social no Ministério 

do Trabalho, o Barata era colega dele, era companheiro dele, era amigo dele quando ele 

se tornou Ministro do Trabalho, ele chutou o Moacyr. O Moacyr teve que sair, teve que 

abandonar isto tudo, mas isto foi a primeira vez que o Moacyr perdeu a representatividade 

do Brasil na Previdência Social, depois de ser representante do Brasil durante dezenas de 

anos, como todo mundo, é em todo mundo, o Moacyr deixou isto tudo porque o Júlio 

Barata tirou para pôr lá o Marcelo Pimentel. Esse outro elemento que eu acho que é um 

grande prejuízo à Previdência, eu considero o Jair de um lado e o Marcelo Pimentel de 

outro, isso eu posso (TI) inclusive fazer, se houver necessidade, a detalhar mais isso tudo 

com o Marcelo Pimentel e o próprio Jair Soares. 

LO - O senhor pode falar, o senhor pode continuar ... 

JD - O próprio Marcelo Pimentel como consultor jurídico do Ministério introduziu muita 

política de arrecadação e fiscalização do sistema rural que integrava com o sistema urbano 

e criou problemas e com isso foi dando prejuízo e minando a arrecadação da Previdência 

Social e com isso acarretou é claro uma erosão total na arrecadação através dos pareceres 

que ele deu em benefício até de entidade de classe e o Jair Soares porque ele trouxe uma 

equipe que abandonou todas as pesquisas até então e deixou os resultados, as apropriações 
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que existia e passou para um regime de fazer política partidária. Eu não sou contrário à 

política não, eu sou contrário à política partidária, a intrometer, é a mesma coisa que você 

pôr dentro do regimento, a comandar o regimento, um soldado, ele não tem experiência 

suficiente para comandar então ele passa a ter pouca confiança de seus subordinados, 

subordinados não trabalham mais e daí (TI) razão para trabalhar, como que é isso. Então 

o Jair Soares teve, conseguiu quebrar aquela estrutura da Previdência Social, se os outros 

que tiveram depois de muito tempo, lá haviam prejudicado algum tanto o Jair Soares 

acabou por estragar totalmente. 

LO - Doutor José Dias, nós estávamos falando dos Procuradores e do enfraquecimento 

dos procuradores na Previdência e também da falta de procuradores credenciados, 

competentes, capazes. O senhor acredita que de certa forma, quer dizer, sem dúvida isto 

beneficiou àqueles que deviam à Previdência Social? 

JD - É claro, as fraudes ... 

LO - As fraudes foram beneficiadas? 

JD - Começaram as fraudes, então é o seguinte: já começou a haver desatinos e cobrança 

judicial de alto porte, então o Instituto era mal defendido em juízo, então algumas pessoas 

recebiam bilhões de cruzeiros por uma coisa que não era indevida, mas por falta de uma 

assistência jurídica. 

LO - Até hoje parece que faltam procuradores na Previdência? 

JD - Até hoje a Previdência Social está com esses procuradores para seleção funcional, 

me desculpem aqueles que tem ascensão funcional, mas eu, funcionário de primeira 

categoria que passa a última eu tive ascensão funcional, eu fui ascensão funcional, mas 

no meu caso eu tinha, eu tinha uma prática, eu fiz um concurso de pré-ofício e o 

funcionário que fica muito tempo trabalhando só com benefício ele não entende nada de 

processual, depois o código de processo foi mudado em [19]74 e eles passaram a não 

conhecer o processo, além de não conhecer o Direito Previdenciário, eles começaram 

também a não conhecer o processo, então perdia as causas todas e passou à iniciativa 

privada a ter também advogados mais capazes, porque até hoje os advogados entendem 

pouco de Previdência Social, eles não têm, tateiam apenas, eles não conhecem 

perfeitamente porque a Previdência é muito especializada, tem muita gente que pensa que 

entende aí de Previdência Social, mas não entende nada. Tem muito sujeito que pensa 

que contribui com 20 salários mínimos ganha uma aposentadoria de 10 salários mínimos 

até hoje, tem sujeito desde 1973 que se contribuiu sob 20 salários mínimos mas só no ano 

2003 é que será a aposentadoria com 20 salários mínimos, só no ano 2003, você está 

entendendo o que eu estou falando? Se conta um ano, só se conta uma percentagem além 

daquela percentagem para primeira parte do salário até 10 salários mínimos o sujeito tem 

o cálculo total do benefício. Dos 10 até os 20 salários mínimos ele só tem até o ano 2000 

ele tem 1% a partir de setembro de 1973. Então até hoje o sujeito ganha vamos supor 10 

salários mínimos, 12 salários mínimos no máximo. Agora tem também aposentadorias de 

sujeitos que tiveram uma aposentadoria integral, por força de leis particulares, o 

aeronauta, o pracinha ... 

MC - O Banco do Brasil ... 
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JD - Hein? 

MC - O pessoal do Banco do Brasil ... 

JD - Não, isso é outra coisa, é outra coisa ... Isso é previdência privada, isto é outra coisa 

que criou problema para a Previdência Social, com a qual eu não estou de pleno acordo 

mas pelo menos eu acho que quem deveria fazer isto é a Previdência Social, porque isso 

é somente, mas isso aí é talvez uma política que esteja certa, eu dou meu braço a torcer 

porque talvez com isto se consiga outros setores a se beneficiar disto. 

MC - O senhor estava dizendo os aeronautas, quem mais que tem essa aposentadoria 

total? 

JD - Dentro da Previdência Social, os pracinhas, e os aeronautas. 

MC - Só? 

JD - Jornalista. 

MC - Jornalista? 

JD - É só, o resto não tem. 

MC - E por que estas categorias têm? 

JD - Porque eles tiveram leis especiais para isso, é um negócio do congresso, pressão 

sobre o Congresso Nacional, leis do Congresso Nacional que o Instituto não conseguiu 

vencer. O Instituto conseguiu muito evitar esses, e para isso o Geisel contribuiu muito 

porque tem um dispositivo da Constituição que proíbe todo e qualquer projeto de lei que 

não vier acompanhada de uma cobertura integral do benefício. Porque o que pesa dentro 

da Previdência Social é a concessão do benefício, o sujeito tem, um sujeito que recebe 

um benefício errado ele dá mais prejuízo do que um sujeito que ficou muito tempo 

prestando assistência médica. Só, é claro, agora o hospital sim, o hospital que onera, é o 

que prejudica a Previdência Social, é o alto preço hoteleiro da parte hoteleira, da prestação 

de assistência médica. 

LO - Doutor José Dias, nós estamos falando da questão de procurador, ficou me faltando 

ainda uma questão com relação à falta de procuradores hoje, ao enfraquecimento do 

procurador, a incompetência do procurador de hoje, o senhor acha que isso de uma certa 

forma, vem atender, vem beneficiar as empresas privadas e se isso é dirigido? 

JD - Claro, é claro, isso vem prejudicar bastante a Previdência Social, porque não recebe 

a defesa, ele não tem a defesa adequada durante a Previdência Social, especialmente em 

primeira instância. Você vê aqui, aqui no Rio de Janeiro tem mais 2/3 daquilo que precisa 

se podia, você tem 300 procuradores, você podia mandar embora uns 200, você está 100, 

só 100 que eles podiam fazer isto. Há hoje programas de computadores que poderiam ser 

colocados no computador que acompanhava os processos todos que fazia os cálculos 

certos corrigidos direitinho. Eu fiz um convênio aqui com a Justiça do ... 
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Fita 12 – Lado A 

 

 

JD - Prestei assistência um tempo, longo tempo, no tempo que eu dei assistência ao, por 

exemplo, ao Borges Graciosa. Nós fizemos um acordo aqui com a Justiça do Estado da 

Guanabara, para pôr um computador, acompanhar esses processos todos. Você fazia um 

programa de computação, que podia ser computadorizado de acordo com o Código do 

Processo Civil, adotando um esquema de um livro de São Paulo, que é muito adotado 

para os ... tirei fora? Tirei fora? 

LO - Não, não. 

JD - Está indo? Rotinas dos processos, rotinas, um livro de rotinas. Então isso eu punha 

no computador e dava a numeração disso. E com isso você punha um processo dentro da 

Previdência Social, e você pode ter um acompanhamento de milhares de processos, um 

acompanhamento em dia e pode fazer com que o próprio procurador possa dar a 

assistência perfeita. Porque você sabe o seguinte: o procurador para ver o andamento de 

um processo, ele tem que ir ao cartório, receber uma informação, ele tem que ler o jornal, 

ele tem que tomar base de tudo para ele poder acompanhar o processo. Enquanto que 

através do computador ele podia receber isso na sua mesa de trabalho. Informações 

fidedignas, atuais, normas, mas isso deixou de ser feito. Então essa ausência de 

funcionamento da DATAPREV deu talvez um prejuízo que não tem par à Procuradoria 

da Previdência Social. 

LO - O senhor acha que isso pode ter sido proposital, esse tipo de enfraquecimento? 

JD - Não, não é enfraquecimento. Isso aí, é tudo isso é má gestão. Eu durante a gestão do 

Nascimento, não do Nascimento, durante a gestão Jair Soares, eu dizia que a Previdência 

Social era questão de gerenciamento. Durante anos até, até o Beltrão voltar à Previdência 

Social, e mesmo o Jarbas Passarinho, eu achei que a Previdência Social tinha 

descompasso por falta de gerenciamento, só isso. Se você ler os meus artigos que eu 

escrevi nessa ocasião, você pode ver que é apenas ausência de gerenciamento. Sabe o que 

é gerenciamento? É o sujeito ter que acompanhar aquilo. É ele ter um elemento preciso, 

que é a DATAPREV. A DATAPREV deixou de ser, a DATAPREV se tornou uma 

empresa pública que tem faturamento, que tem uma série de coisas. Não é essa a 

finalidade dela. A finalidade dela era acompanhar a Previdência Social. Ela deixou de 

acompanhar, deixou de ter problemas. Hoje a DATAPREV não sabe nada a não ser 

aqueles problemas que vão a ela. Quando ela deveria ter total acompanhamento da 

arrecadação atualizada, para o gerente agir de acordo com os dados da DATAPREV. 

Porque você não pode fazer a gerenciação a não ser você tendo elementos de todos os 

casos. Você não pode pegar notícia de jornal, nem pode informações, é uma noção 

inteiramente inexata. Você tem que ver os dados computadorizados, porque às vezes essas 

faltas é que prejudicam a instituição. Você não sabe. Você não tem isso. Na gestão do 

Nascimento e Silva não. Você tinha, você começava a ver uma aposentadoria que crescia 

num determinado estado, você verificava que ali estava havendo fraude. Então você ia 

combater aquela. Então você fazia, você tinha um comando, com uma fiscalização. Você 

não faz fiscalização de caso a caso. Você não vai sair aí do instituto e correr caso por 

caso, como eu fazia no início da minha profissão. Não, não é assim. Porque você visita 

dez por dia, e no computador você vai na casa que está fraudando. O governo agora vai 
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ver onde é que tem ágio, ele vai ver através de computação. Ele verifica onde, através de 

elementos, ele vai lá e fiscaliza aquelas empresas, então você tem um redirecionamento 

de todas as atuações. O administrador atua para ver aquilo que sai fora do trilho. Ele não 

é um elemento de crise, ele não é um bombeiro, ele é o sujeito que apaga o fogo. É o 

sujeito que faz, aqui toda vez que há um desarranjo qualquer, ele vai lá e dá cobertura 

àquilo. E dá a correção exata, e a correção adequada, porque ele tem sempre laudos, 

relatórios que lhe dão. Antigamente a DATAPREV dava cada mês o aproveitamento de 

cada agência. O que cada agência fazia? Quantos benefícios concedia, quantos, quanto 

pagava, qual era a média de salários, e verificava ali. Se você tinha uma declaração que 

dava a média de salários pagos pelas empresas, você tinha tudo isso. Se você tinha o 

balanço das empresas dizendo quanto pagou de salário durante o ano, você não precisava 

fiscalizar a empresa. Você fiscalizava através dos elementos contábeis deles. Ele podia 

errar. Se você sabe que o salário era um sexto do custo de qualquer produto, quando esse, 

o salário não fosse um sexto, você estava vendo que aquela arrecadação, se você tinha 

que a construção era 30% do custo, era mão-de-obra, você, quando você verificasse que 

a construção não estava pagando 30%, você verificava que ela estava fraudando. Então 

você corrigia através, é como uma correção técnica, capaz, e você podia corrigir os 

hospitais. Se o hospital gastasse mais de esparadrapo, você sabia, porque você tem quanto 

gasta cada hospital. O que ele faz, quanto que ele consome em cada coisa. Então você 

tem o computador que pega cada mês, e verifica quanto aquele hospital gasta. E aí faz 

então o exame daquilo para dizer quanto ele gasta disso e daquilo. E isso, você pode 

controlar isso, compreendeu? 

LO - Por que esse sistema foi desarticulado? 

JD - Porque ele deixou de funcionar, e começou, entrou questões políticas, não é isso. Aí 

começou-se a cogitar de outras situações que mais interessavam. Entrou a parte política. 

O administrador deixou de ser um técnico que cuidava de gerenciar uma instituição 

complexa, para ser um gestor que visava a opinião pública, com o reflexo que isso dava 

na opinião pública. Você viu? Você, por exemplo, vocês, por exemplo, argumentaram 

comigo, com a imprensa, não é. Eu disse que isso era falho. E isso levou muita gente a 

cometer erro. Embora haja um reflexo aí. É claro que você tem, a imprensa reflete aquilo 

que sai do normal. Não noticia o que é normal. Então a imprensa não diz aquilo que está 

funcionando bem. Ela só noticia aquilo que está funcionando bem para dizer uma outra 

coisa que está funcionando mal. Então você tem, você tem um programa aí da TV Globo 

que vem sempre aí, que disse que vive só disso. “Fantástico”, só disso, só cogita isso. Por 

quê? Só isso que aparece. Quanto à DATAPREV tinha que verificar o que acontece no 

dia-a-dia, no arroz com feijão, compreendeu vocês? Então a minha administração foi 

sempre baseada em informe que eu recebia. Eu exigia relatórios do agente, do delegado, 

eu participava daquilo, então eu sabia o que ia fazer, e como fazer, e por que fazer, para 

tapar o buraco que estava vazando água, lá no barco, compreendeu você? Depois disso, 

isso deixou de existir, então você não tem mais isso ... 

MC - Seu José Dias, eu queria voltar a um tema que o senhor desenvolveu na entrevista 

na vez passada que nós estivemos aqui, que é sobre a CEME, a Central de Medicamentos. 

O senhor esteve próximo a esse trabalho da CEME? O senhor esteve ... 

JD - Houve uma ocasião em que eu estive próximo, muito próximo, porque o Ministro 

Nascimento me nomeou um elemento para dar uma assistência entre a CEME e o 

Ministério. Então eu passei a participar da CEME, na gestão do Gerson Coutinho. Nessa 
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gestão se começou a ver ...houve uma gestão do Nascimento que nós começamos a ver, 

a verificar a influência. Se você pegar pela imprensa você vai ver os artigos que nós 

escrevíamos, para a parte de relações públicas. Todo dia nós escrevíamos um artigo em 

jornais. Então se você acompanhar essa época, você vai ver a grande preocupação do 

Ministro Nascimento e Silva, com a CEME, com a Central de Medicamentos. Ela tinha 

uma influência sobremaneira, porque o custo do remédio era 21% da assistência médica. 

Então, eu quis triplicar com os mesmos 21%, eu quis triplicar o fornecimento à aplicação 

de remédios. Havia muito interesse. Nós chegamos à conclusão que nós não podíamos 

dar assistência médica sem dispensar o remédio. Remédio era vital para isso. A correção 

era essencial, era o remédio. Era prevenção, era vacina, eram os dados da CEME. Então 

nós começamos a dar um apoio muito grande, e o Gerson Coutinho passou a fazer uma 

administração muito perto do Ministério, disso ... E aí o Ministro Nascimento me deu, e 

o Gerson manteve entendimento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, 

para criar então, hospitais que fizessem esses produtos através da importação de matérias-

primas. Que você, foi uma coisa que a CEME passasse a produzir aquilo, que pesava no 

orçamento da Previdência Social, a combater, por exemplo, a tuberculose através de fazer 

aquele remédio que combatia, que seria oferecido pelos laboratórios multinacionais, e que 

custavam, por exemplo, muita.... Nós chegamos a uma conclusão naquela ocasião, que o 

trabalho feito na CEME correspondia a dar três vezes mais remédio, do que podia dar 

comprando da farmácia, diretamente. 

MC - A CEME ela vem do Ministério da Saúde, não vem? 

JD - Ela vem da Presidência da República. Ela é uma entidade criada de assessoramento 

ao Presidente da República, porque ela tinha uma grande influência política. Ela é que 

fornecia os remédios para as campanhas que davam, aquelas campanhas davam grande 

ênfase, faziam um grande estardalhaço. Quando o Geisel criou o Ministério achou, 

entendeu que a CEME ficava bem dentro da Previdência Social, e trouxe para cá. E aí 

então nós passamos a cuidar, a dar um tratamento muito especial à CEME. A pagarmos 

as verbas, a fornecer os remédios, até para a saúde pública. 

MC - A CEME quando passou para o Ministério da Previdência Social não perdeu poder? 

JD - Perdeu apenas uma questão que não era dela, que era essa questão de pesquisa. 

Pesquisa sobre médico, sobre como produzir o remédio. Ela não podia se intrometer nisso. 

Então o Ministro Nascimento e Silva conseguiu desse João Baptista Vidal, esse que está 

atualmente no serviço técnico, que isso passasse para o Ministério da Indústria e 

Comércio, e ele passou então a ficar com essa ... ele fez até um decreto nessa ocasião 

passando essa atividade para o Ministério da Previdência Social. Tecnologia, pesquisa ... 

LO - O Ministério da Indústria e Comércio? 

JD - Indústria e Comércio, parte de pesquisa, mas a CEME passou a ser uma distribuidora 

de remédios. Ela passa a produzir, ou utilizar os laboratórios e a produzir aqueles produtos 

de grande peso que  fossem de acordo com as pesquisas que nós tínhamos, de acordo com 

os dados que nós tínhamos na DATAPREV, saber os remédios que pesavam mais no 

orçamento da assistência médica. Então passou-se a fazer isso através das Santas Casas 

de Misericórdia, e através dos laboratórios que o Exército possuía, e os estados. Então 

passou a aproveitar esses, a fazer convênios, dando a eles dinheiro para eles fazerem 
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pesquisas, e a produzirem esses produtos, a fazerem esses produtos, sem nome, os 

produtos apenas pelo valor medicinal que eles tivessem. 

MC - Então a parte de produção de medicamentos a CEME incentivou a ... 

JD - Ela incentivou essa parte, mas muito mais a distribuição de medicamentos. Ela 

passou também a cuidar da distribuição, e para isso ela queria comprar o remédio por um 

preço bem mais baixo. Porque eu, a Previdência pagava um remédio pelo preço de compra 

do hospital. O hospital comprava de uma farmácia o remédio. E nós, a Previdência pagava 

ainda 10% acima daquele preço da conta hospitalar. Então elas queriam tirar da conta 

hospitalar o único elemento que nós não tínhamos controle. Era o remédio. Então nós 

pretendíamos tirar da conta hospitalar o remédio. Não conseguimos isso. Por que não 

conseguimos? Porque nós caímos nessa ocasião. Quer dizer, nós saímos fora e não 

conseguimos levar ... Senão nós tínhamos corrigido o hospitalar, a conta hospitalar. 

Tiramos a fraude da Previdência, porque a fraude era o remédio. Você tanto podia aplicar 

um remédio que custava CR$ 5,00, ainda então cinco mil réis, como cinqüenta mil réis, 

como cinco milhões de cruzeiros. Então você tinha um gasto muito grande na aplicação 

de remédios que eram mais caros. O sujeito aplicava um remédio barato, e cobrava o 

remédio mais caro. Então nós queríamos tirar da prestação da assistência, do pagamento 

que nós fazíamos ao hospital, nós queríamos tirar essa parte. Nós queríamos dar o 

remédio. E além disso, de colocar uma etiqueta no remédio, e cada vez que ele tirava a 

etiqueta ele pregava essa etiqueta para faturamento. Aquela etiqueta ele não podia fraudar 

nada, e por isso o Ministro Nascimento pagou a um técnico, de ir aos Estados Unidos para 

fazer lá uma pesquisa de como se podia fazer isso, implantar esse serviço, dessa etiqueta 

Gigers* aqui na Previdência Social. Nós chegamos até a organizar tudo isso, mas não 

conseguimos implantar porque nós saímos da gestão. Veio o nosso amigo, como eu disse, 

o estrondoso Jair Soares, e criou a Babel, suspendeu todas as atividades, apesar de ter 

trazido, ter tirado o Gerson de lá e ter trazido para, depois, gerir o INAMPS, ele foi 

criando os maiores problemas total... E a CEME começou a perder força. Ela começou a 

ser intimidada. E hoje ela ficou na atividade inteiramente entregue a pessoas que ela 

estranha. Em vez de ela ser entregue ao Wilson Aguiar, que é um sujeito que gostava dela, 

que queria fazê-la progredir, de fazê-la se projetar, a cumprir a sua finalidade, ela passou 

a ter, a ser uma compradora, e a sofrer a concorrência da INTERBRÁS. A INTERBRÁS 

começou a sofrer..., se você verificar os artigos naquela ocasião você tem uma situação 

plena de como era tida a CEME. A história da CEME nesse período você vê através das 

matérias que nós publicávamos em todos os jornais. Nós realizávamos através... era 

diretor de relações públicas lá, o Serra, então nós escrevíamos no gabinete, nós 

escrevíamos para ele, material em torno da assistência médica, auxiliado pelo Hugo 

Alqueres. Nós combatíamos os laboratórios multinacional, nós visitávamos os 

laboratórios multinacionais, nós queríamos verificar como é que nós podíamos importar 

essa matéria-prima, como é que se podia fazer esse produto. 

MC - É, nesse período, quando da criação da CEME, parece que um dos objetivos da 

CEME era incentivar os laboratórios nacionais à produção dos remédios, numa área 

multinacionalizada. A indústria farmacêutica no Brasil ela é uma indústria .... 

JD - É, na área de pesquisa. Era uma das áreas, na parte preventiva, que era feita pela 

Oswaldo Cruz, que era feita pelo Vital Brasil aqui, era para incentivar isso, mas ela passou 

                                                           
* Transcrição aproximada do nome. 
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a fazer isso através de convênios com as santas casas, santa casa fazia o soro, o soro 

custava uma fábula, gastava-se uma quantidade grande. Então começou-se a comprar aqui 

na Santa Casa, começaram a fazer convênio com a santa casa. O Brasil tinha uma estrutura 

muito boa através da santa casa. Havia santa casa como por exemplo a de Bauru, que 

produzia lá dentro boa parte dos remédios que ela dispensava lá. Então passou-se a 

aproveitar essa experiência da santa casa para fazer com que a CEME produzisse esses 

remédios, através desse convênio com a santa casa. 

MC - E também não houve com instituições privadas? 

JD - Houve, mas isso muito precário, porque havia muita intromissão, que auxiliou muito 

tempo foi o sindicato médico, mas depois ele passou a ser muito combatido pela indústria 

privada, que as multinacionais combateram isso ... 

MC - Combateram o quê? 

JD - Depois os médicos não admitiam a CEME. Os médicos só queriam receitar remédio 

que tivesse rótulo, que tivesse o nome do laboratório, não admitia receitar o remédio da 

CEME. Médico! O médico fazia uma campanha total. Foi a maior dificuldade do 

Nascimento foi com os médicos. Para fazer os médicos fazerem isso nós fizemos várias 

campanhas com isso. Aí se esquece, por aí os prestadores, esses rapazes, essas coisas, 

esqueciam disso. Os médicos foram responsáveis por não querer aplicar o remédio da 

CEME porque entendia que o remédio da CEME não tinha nome. Então podia trocar o 

remédio, ele dava o remédio, o remédio da CEME, ele sabia mexer com aquele negócio 

de remédio, porque não sabia o que continha o remédio. Ele sabia do nome do remédio. 

Era da Merck, da Ciba, era de um grande laboratório, mas ele não sabia bem qual era a 

fórmula que ele devia empregar, qual era o valor daquilo, ele não entendia isso. E como 

não entendia ele se negava a receitar isso. Então não valia de nada, você mandava o 

remédio para o hospital, mas esse remédio perdia a validade, porque não era receitado, 

não era dispensado. Comprovasse o remédio, mas o médico dizia: “Não admito isso! O 

meu doente não toma esse remédio!” 

MC - É. 

JD - Até que nós começamos a mostrar que esse médico tinha razão para fazer isso. E daí 

começamos a perseguir essa pessoa. Que nós fizemos muita campanha até para convencer 

esse pessoal todo, que você precisa convencer, você precisa compreender que nós dessa 

época nós estávamos criando uma situação diferente. Nós não éramos nacionalistas, nós 

não éramos, não queríamos ser iconoclastas, não admitir a iniciativa privada, e muito bem 

a entrada das ... nós tínhamos, por exemplo, laboratórios aqui, que nós visitamos. A Nestlé 

por exemplo, nós tínhamos feito uma pesquisa na Nestlé, e tínhamos apurado que ela 

gastava muito em pesquisa, e que ela aplicava muito, a pesquisa que ela pagava, o royalty 

que ela pagava era tal, ela pagava pesquisa, que era grande lá. E o Hugo Alqueres passou 

a ser o modelador disso, que como ele conhecia muito bem isso, ele tinha vários livros a 

respeito disso, nós passamos a estudar isso, eu mesmo passei a estudar isso. E tem várias 

revistas dessa época, vários trabalhos a respeito desse assunto, dessa época que eu passei 

a examinar isso, a importação disso, a pesquisar em torno disso. E a DATAPREV foi 

posta a fazer a importação disso. Até fui muito combatido por isso, porque eu queria 

importar esse produto, mas importava mais caro. 
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MC - Importar o quê? Importar ... 

JD - Por exemplo, nós íamos importar o sal salicílico, salicílico não sei o que, importava 

aquilo, custava zero não sei o que, para nós, para importar através da coisa. Enquanto o 

hospital importava muito mais barato, podia vender aqui mais barato do que vendia. Eu 

tenho por exemplo, despachos meus em processo, em que mostrava que feita uma 

concorrência, o fornecedor particular fornecia o remédio aqui, o produto, a matéria-prima 

aqui, mais barata do que a importação feita diretamente. Porque havia todos esses 

intermediários e cambalachos em torno disso. Não havia estrutura para importação. Nós 

procuramos importar isso, e havia a limitação de importações, nós apanhávamos até 

verbas para isso. A Presidência sempre teve uma verba para importar isso, mas ela gastava 

não só para importar matérias-primas para remédios, como também para importar 

equipamentos. Se carecia muito de equipamentos. O médico não admitia isso. O filme 

por exemplo, ele não admitia. O filme ... só admitia que o filme fosse Kodak, se não 

admitia aquele filme, não admitia. 

MC - O senhor, por favor, como é que as multinacionais da indústria farmacêutica 

combatiam a atuação da CEME? De que maneira? Se o senhor ... 

JD - Apenas fazendo propaganda junto aos médicos, dando amostras para eles, e eles só 

conheciam aqueles remédios para poder, para ele poder indicar. Porque o médico era nada 

mais nada menos do que um vendedor de produtos farmacêuticos. Eu também fui, eu 

também fui propagandista de produtos farmacêuticos, então eu sei que você leva ao 

médico a atualização. Todo remédio que saía para o laboratório, eu trabalhei para Ciba, 

por exemplo, eu levava ao médico, ao dentista o remédio que saía, e mostrava para que 

servia. Então o médico tinha aquilo lá no seu consultório e receitava aquilo, porque ele 

recebia informações, era como que um curso para ele, com um remédio que ele sabia qual 

era a finalidade daquela ... A posologia daquele produto qualquer era completa, era além 

daquele produto isolado. Ele tinha um elemento na coisa que melhorava o remédio, como 

tem hoje. Isso acontece com os remédios que eu estou tomando hoje. Eu estou tomando 

esses remédios quase todos feitos por laboratórios. Mas eu vivo através disso, mas hoje é 

outra coisa diferente. 

MC - Sim, mas não havia na época assim uma campanha ... 

JD - Não! Não havia, que a Previdência combatia tudo isso ... 

MC - Dizendo que a CEME ... 

MC - Não havia uma campanha das multinacionais, no sentido de ... 

JD - Havia dificuldade, havia dificuldade, não das multinacionais, eram os brasileiros 

interessados nisso. Havia muito representante multinacional aqui, que dificultava. Você 

quando fala de multinacional, você tem que ver os testas-de-ferro. Você tem que combater 

o testa-de-ferro. 

MC - Sim! Isso é uma associação, associação dos ... 

JD - Não, não é associação que é mais perniciosa. Associação eram aqueles que eram 

representantes das empresas aqui no Brasil. 
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MC - É, então, esses ... 

JD - Esses é que eram representantes. Esses é que eram, que mantinham verdadeiras 

equipes, fornecendo aos médicos aqueles produtos e os médicos só receitavam aqueles 

produtos, não receitavam remédios da CEME porque não sabiam, com cento e um 

remédios, ele quase podia ter um receituário 90% que ele necessitava pela frente. Hoje 

não, hoje os médicos da Previdência já conhecem os remédios todos da CEME e tem os 

remédios da CEME, então manda aplicar o remédio da CEME porque sabe que dá 

resultado. Mas antigamente combatia. Você via, se ia saber porque que o posto não 

funcionava, é porque o posto só tinha CEME, não tinha os outros produtos. 

MC - Insistindo, não havia na época uma campanha dizendo que a CEME procurava a 

estatização do setor e ... 

LO - Produção de medicamentos? 

JD - É, havia essa campanha mas não era tanta essa campanha. Não era tanta, não. A 

campanha maior era dos médicos contra a CEME. Os tais laboratórios, eles ficavam 

calados, porque eles tinham, o caso deles não era com a CEME, o caso deles era com os 

médicos. Pulverizavam o seu apoio através dos médicos. E a CEME não tinha controle 

sobre a aplicação disso. Dispensar esses remédios, porque ela não podia acompanhar isso. 

Ela somente fornecia os produtos. Ela se dedicava mais a produtos para a parte de 

epidemias, para a parte de prevenção. Ela tinha um pouco, ela tinha uma receita muito 

pequena, ela só recebia 1% da Previdência Social, da receita da Previdência Social. Então, 

ela não tinha quase nenhum recurso para isso. Nós é que tentamos aumentar isso, dando 

a ela maior campo de ação. 

MC - É, o ... 

JD - Antigamente, a assistência médica era uma dificuldade muito grande. Você tinha 

muitos grupos, fatores para você poder fazer uma assistência médica. Você tinha que 

atender à muitas situações. 

MC - Seu José Dias, por volta de 1975, [19]76 teve a formulação do plano de implantação, 

que o senhor já falou de outras vezes. O senhor acredita que isso facilitou em muito a 

expansão da assistência médica? 

JD - É claro, é claro, porque tinha assistência médica, básica, para a Previdência Social. 

Toda a Previdência Social deixado de ser prestada, assim, através de ambulatórios, mas 

através de convênios com empresas, setorizada através da empresa, ela ficou muito bem 

adequada ao IAPI, ao IAPC, porque a Previdência era Previdência ... dava assistência 

médica a quem contribuía, então através da empresa era muito fácil fazer isso. Se foi por 

isso, se o sujeito não sabia por que eu fazia isso, aí está a justificação. Você tem uma 

justificação aí, ampla. A Previdência Social dava assistência médica ao segurado. Então 

o controle disso era facilitado extraordinariamente quando era prestada através da 

empresa. Por isso que eu fazia convênio com a empresa, e a empresa fazia convênio com 

o grupo médico, por isso. 
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JD - Uma outra coisa que eu queria saber do senhor é o seguinte: o senhor teve 

conhecimento do trabalho, do grupo, do conjunto de estudos e projetos formulados pelo 

plano de localização de unidades de serviço? O senhor teve alguma ... o Plus? 

JD - Não, eu tive muita, tive muita ciência de muitos trabalhos feitos pelo Murilo Bastos 

e pelo Hugo Alqueres, com o Ministério da Saúde, para fazer uma assistência integrada, 

essa assistência integrada. Mas eu não participei disso. Eu já não tinha mais nenhuma 

participação nisso. Você veja bem, isso é um período em que eu já não tinha nenhuma 

participação. 

MC - Sei, sei, é, eu também queria voltar ... 

JD - Isso você tem que ouvir, Murilo, o Jorge Lobo, e mais outros aí, que cuidavam dessa 

parte ... 

MC - O senhor disse em outras entrevistas, em outros encontros que a gente teve que o 

senhor participou da criação do FGTS, teve ... 

JD - Olha, o problema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é mais ou menos uma 

adaptação de um fundo que havia, de indenizações trabalhistas. As empresas tinham um 

passivo muito grande por causa da estabilidade do empregado. Então, precisava-se de 

uma lei que pudesse garantir essa estabilidade através de indenização por ano de serviço. 

Assim como se fazia pagamento ao empregado em duplicata quando ele tivesse dez anos, 

se podia mandar embora, passou-se a criar o Fundo de Garantia, em que ele recebia isso 

com a correção monetária através do Fundo de Garantia. Então, Fundo de Garantia, 

passou a ser estudado pelo Ministério, pelo Banco Nacional de Habitação, e pelo 

Ministério do Planejamento, na época do Roberto Campos, pelo doutor Luiz, pelo doutor 

Luiz Gonzaga Nascimento Silva, esse mesmo ministro, Luiz Gonzaga Nascimento e 

Silva. Ele é um dos autores mais diretos do Fundo de Garantia. Eu apenas dei auxílios, 

dei trabalhos disso quando era presidente do IAPI, para transformação do fundo de 

indenizações trabalhistas, do imposto de renda, em fundo que fosse parecido com isso. 

Mas depois eles melhoraram muito isso, e fizeram então um projeto de lei, que veio a ser 

então o Fundo de Garantia que foi feito então pelo Roberto Campos e pelo Ministro 

Nascimento e Silva, e outros autores. E o Ministro Nascimento e Silva pode dar a você 

informações muito precisas disso, porque como eu disse, ele participou muito disso. Ele 

teve uma atuação direta. Não como ministro, mas como fazedor da lei, como 

escrevinhador da lei, como pens.... ele tem o espírito de tudo isso. Ele funcionou isso, 

porque ele tem uma participação direta, como ele era, quando ele era consultor jurídico 

do Ministério do Planejamento, o Doutor Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva. 

MC - E em termos do sistema financeiro da habitação, o senhor teve alguma participação? 

JD - Tive participação apenas em 1967, [19]64, eu participei preparando a lei, apenas a 

Lei do Condomínio, e a lei que criou o BNH. Eu participei disso, mas muito afastado, 

como presidente da Previdência que eu era, dando apoio àquilo, e seguindo aquilo tudo. 

Depois então eu tive uma infelicidade de ser iniciador do BNH, na gestão ... quando passei 

para iniciativa privada, quando eu deixei de ter qualquer função pública, eu me credenciei 

como iniciador do BNH. Sabe o que é iniciador do BNH? O elemento que fazia a hipoteca, 

vendia casa para popular, e aí perdi uma grande parte, dois anos da minha vida, com essa 

atividade que foi altamente danosa para mim, porque eu fiz um conjunto que foi invadido. 
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Esse conjunto se chama Vila Alzira. Quase que me levou à falência. Eu tive até meu 

telefone daqui penhorado. 

LO - Aonde isso? 

JD - Isso fica na Estrada de Paciência, um subúrbio aqui ... 

MC - O senhor ... 

JD - Onde eu fiz, eu fiz um conjunto com 600 casas, depois foram invadidas, e eu não 

tive como cobrá-los. Foram invadidas pelos empregados, e eu tive que entregar o meu 

patrimônio todo naquela ocasião, ao Banco da Bahia, que era o meu, que era o meu agente 

financeiro. Então perdi grande coisa nisso, mas não prejudicou nada porque eu tinha uma 

firma para fazer isso, e eu era apenas, eu apenas cuidava da parte jurídica. Eu não me 

imiscuía na parte de construção propriamente dita. Então eu não tinha nenhuma atividade 

na administração dessa empresa. Eu apenas dava a parte jurídica disso. Eu dei assistência 

jurídica a isso, mas perdi muito, muito dinheiro nisso. Perdi quase toda a minha fortuna. 

Tive quase que a beira da falência. Se não fosse o auxílio que eu recebi do César do 

Parado, que me deu apoio, eu tive época o meu telefone aqui penhorado, porque o banco 

ficou em crise, havia excesso de habitação, havia excesso e ninguém comprava, e havia 

invasão. Eu não podia vender mais aquilo, então o Banco da Bahia pois lá os empregados 

e demitiu esses empregados, e esses empregados propuseram ação contra mim. Só 

recentemente é que eu vim a pagar isso integralmente, vim a fazer isso. 

MC - Isso foi em que ano, hein? 

JD - 1970, 1968, [19]69, [19]70, [19]71, até começo de [19]72. A partir de [19]72, quando 

eu passei a ser consultor da COAD, eu saí, deixava essa atividade. Porque a minha 

atividade no IAPI, era atividade apenas de procurador. Eu fazia os meus processos em 

casa, tinha um grande homem que tinha exercido todas essas funções, e que tinha, sempre 

cuidava de pesquisa, eu tinha muita facilidade de escrever. Então eu fazia pareceres na 

procuradoria, me davam os processos, para parecer procurador. Então eu tinha que fazer, 

vamos supor, trinta pareceres, eu fazia cinqüenta por mês, sessenta por mês. O resto me 

dedicava, me dedicava a minha atividade profissional. 

MC - A iniciativa privada ... 

JD - A atividade privada. Daí é que eu consegui .... 

 

Fita 12 - Lado B 

 

JD - Para poder falar a vocês com essa segurança, e inclusive dando pormenores assim 

mais de perto, da gerência das entidades, eu tive isso tudo, porque eu tinha uma grande 

prática advindo da advocacia. Então eu ajudava a minha atividade previdenciária, com a 

atividade que eu tinha, sem misturar as coisas, tanto prova que eu nunca tive 

envolvimento disso, inquérito sobre isso. Muita gente teve isso. Eu nunca tive isso, pode 
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ver minha vida, todinha, pode ler os jornais da época, pode ler tudo isso. Naquela ocasião 

havia ... muita ... qualquer funcionário que tivesse qualquer coisa, era perseguido. Eu 

nunca tive nada. Por quê? Porque eu não fazia ligação de uma coisa com a outra. 

LO - O senhor chegou a ser então empresário da construção civil? 

JD - Eu não! Não, fui empresário, veja bem. Eu fui iniciador. Iniciador é aquele que faz 

a parte técnica de um gerenciamento de uma hipoteca. Para você fazer uma hipoteca, você 

tem que conhecer. Mas eu tive uma empresa, os meus filhos tiveram uma empresa, que 

foram empresários, que chama-se “Corrêa Sobrinho Empreendimentos e Participações”. 

Corrêa Sobrinho ... 

LO - Essa empresa é que quase foi à falência no caso do ... 

JD - É, que eu salvei porque tinha patrimônio próprio, particular, que eu coloquei lá para 

saldar todas as minhas dívidas, privadas e públicas. Paguei todos os impostos, paguei tudo 

isso, e perdi todos os bens que eu tinha naquela ocasião. 

MC - É, seu José Dias ... 

JD - Isso aconteceu a mesma coisa com o Ministro Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva. 

LO - No mesmo projeto? 

JD - No mesmo projeto, com a mesma atividade. Apenas ele teve essa atividade lá em 

Congonhas, em Belo Horizonte, e aqui até hoje, até hoje ele tem uma atividade. A 

empresa “União Rio” é dele, até hoje. A União Rio. Ele tem um elemento que trabalha 

com ele. Mas no meu caso, eu tinha um filho que era advogado, e tinha uma filho que era 

engenheiro, então, eu para aproveitar a atividade dos meus dois filhos, eu criei essa 

empresa chamada Corrêa Sobrinho ... Eu dispunha de um patrimônio grande naquela 

ocasião. Patrimônio esse que eu amealhei através da advocacia. Então você pode admitir 

um empregado que tem uma banca com 2.500 causas, sendo consultor jurídico do Banco 

Nacional, que não estivesse ganhando bastante dinheiro? Então eu ganhava bastante 

dinheiro, mas esse dinheiro eu perdi todo através dessa atividade que eu tive, porque a 

coisa, eu fiz um projeto social. Eu cuidava apenas da parte social, eu não cuidava da parte 

comercial, e eu cuidava da parte social, era a parte social, e o governo foi se 

desmilingüindo. O Banco Nacional da Habitação passou a ser uma entidade meramente 

financeira. Então nessa ocasião, eu deixei tudo aquilo, deixei, abandonei, só tive, como 

assim, como eu disse a vocês, eu só tive atividade em 1968, [19]69, [19]70 e [19]71. A 

partir de [19]72 acabamos, a atividade foi encerrada. 

LO - A empresa então foi fechada? 

JD - Foi fechada, porque acabou as casas. Nós fizemos 600 casas. Essas 600 casas estão 

lá até hoje. Se vocês quiserem ver essas casas, estão lá. 

MC - E ninguém pagou? 

JD - Hein ... Ninguém pagou e estão lá. Vocês vão lá ver. Casa com azulejo até o teto, na 

cozinha, tudo isso. Depredadas, arrancadas, todinhas, só ficaram as paredes em pé, 600 
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casas. Eu ainda tenho lá ainda, ainda tenho lá um remanescente ainda grande, que ficou 

dessa, toda essa coisa que eu sofri, desse prejuízo que eu sofri, eu estive lá. Mas por causa 

disso eu não deixei de dormir, não deixei de pressionar, não misturei as coisas, não 

atrapalhei minha vida profissional, não tomei nada, fui para Brasília, fiquei desligado 

inteiramente de tudo isso, trabalhei em Brasília sem cuidar dessa parte. Só aqui ficou tudo 

direitinho, só para liquidar os assuntos, meus filhos cuidaram do assunto, e os assunto 

virou, e eu paguei a todo mundo, ficou tudo certo. Não dei prejuízo a ninguém. Pode ver 

que não tem prejuízo nenhum. Hoje eu tenho as certidões todas negativas aqui. 

MC - Já que o senhor está falando dessa parte de habitação ... 

JD - Então, foi um fracasso total. Fracasso total. 

MC - Por que naquela época ... 

JD - Única vez em que eu entrei com uma atividade empresarial, eu fracassei 

inteiramente, redondamente, foi nessa aí, porque eu cuidei de casa popular. Eu cuidei de 

casa para gente que não pode pagar. Eu cuidava de fazer uma casa de 60 metros, que era 

vendida por uma prestação mínima. Prazo de 20 anos. Isso é que deu errado, e que o 

Banco Nacional de Habitação fracassou, e eu fracassei com o banco. Agora, como eu era 

advogado, como eu tinha um conhecimento muito certo, assim como eu triunfei na 

Previdência Social, eu acabei naquela fracasso como empresário, eu passei a investir tudo 

nesse fracasso, através da experiência que tinha. Essa firmeza que eu tenho, não sei se 

vocês já viram que eu tenho uma certa firmeza. Eu falo com uma certa convicção. Eu 

tenho um conhecimento mais ou menos pessoal das coisas. Então eu consegui me salvar 

de tudo isso. O Ministro Nascimento perdeu uma grande fortuna. E até hoje ele está 

querendo com certeza minorar um pouco esse prejuízo. Teve um prejuízo grande nisso. 

E ele foi ministro. Eu não fui ministro, mas eu consegui me salvar. Fui assessor dele, 

assessor dele em 1974, desde o princípio, e pergunta a ele se eu tive alguma finalidade 

disso. Se eu trabalhei alguma coisa para lá, se teve, se soube de alguma caso meu ... Não, 

ninguém soube, porque nunca tive nada. Tem muita gente que não sabe disso. Poucas 

pessoas sabem desse meu fracasso, porque eu nunca tive, nunca liguei esse fato à minha 

atividade como funcionário. Uma atividade de advogado, foi independente. 

MC - Já que o senhor está colocando esta questão da habitação, eu queria que o senhor 

dissesse assim, o senhor já falou algumas vezes sobre essa questão, mas eu queria voltar. 

A que o senhor atribui a falência da política habitacional dos institutos, dos IAPs, dos 

IAPs não estou falando ... 

JD - Falta de gerenciamento! Falta de gerenciamento! Lá no BNH ... 

MC - Dos antigos IAPs? 

JD - E falta de entrada, exploração da atividade privada dos bancos. As instituições 

financeiras é que passaram a ter lucro com isso. Porque ele passou a ser uma atividade 

financeira, porque o BNH deixou de cumprir a sua finalidade. O BNH passou a ser 

administrado por pessoas que apenas cuidavam, eram os tais elementos que vinham da 

SEPLAN, e que queriam apenas ter funções e cargos bons. Presidiam entidades privadas, 

e cargos, apaniguados eles ... O BNH tem os melhores salários do Brasil. O BNH pagava 

os melhores salários do Brasil. E no fim deixou de cumprir as suas finalidades, e o plano 
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estava totalmente errado. Já o Médici quis, Médici tentou, Médici tentou reformar o BNH 

mas não conseguiu. Então o BNH é um fracasso total. Fracasso também daqueles que 

foram para lá. São os tais técnicos que não conhecem a prática, e que se metem a fazer 

programas com a quantidade, com a atividade social. Política, em que entra política, e 

que tem um elemento, que tem conteúdo político, e que eles não contam com esse 

elemento político. Que foi o que eu perdi. Meu fracasso decorre de quê? De ter acreditado 

em que eu podia fazer um plano social, trazer para aqui, pessoas que vinham do 

estrangeiro para cá, para examinar o conjunto. Se vocês verificarem meus papéis aqui, 

vocês vão encontrar fotografias da inauguração dos conjuntos que eu fiz lá. Como é que 

aquilo, era louvado por todo mundo. Então, ninguém pagava. Todo mundo deixou de 

pagar. As prestações começaram a subir, uma inflação desenfreada. Isso é incompatível 

com a solução do BNH. BNH deixou de seguir o processo diferente. BNH, BNH teve 

uma inflação desenfreada, e quem aproveitou isso foram as instituições financeiras. As 

instituições financeiras que estão aí, quase todas lucraram através do BNH, através do 

Fundo de Garantia, que foi mal administrado, que é mal administrado até hoje, que é o 

Fundo também que, fracasso total, Fundo de Garantia fracasso total, porque deixou de 

cumprir as suas finalidades, porque está sendo muito burocratizado até hoje. Se faz a 

contabilização individual, contas em cada atividade bancária. Você abre uma conta 

bancária, no banco, e os bancos faliram, numa época de falência de banco, então os 

operários é que perderam isso, os empregados, eu próprio, você e todos os outros também 

perderam o Fundo de Garantia. Então isso tudo, foi falta de gerenciamento. 

MC - Eu queria que o senhor falasse um pouco, antes do BNH mesmo, da formação do 

BNH, eu queria que o senhor me dissesse por que a política, por que a carteira imobiliária 

dos institutos em geral, os antigos IAPs, também entrou em crise? 

JD - Eles cuidavam, eles cuidavam de como deve ser, como deve ser a prestação da 

assistência habitacional. Eles cuidavam da assistência patronal, do empregado na 

atividade. Só. Usavam, quando compravam casas, para os empregados na atividade, e 

cobravam uma taxa fixa, um elemento fixo. Quando chegou em [19]64, veio a correção 

monetária, então aquela prestação que o sujeito pagava era tão insignificante, que o 

instituto tinha um prejuízo enorme, com a carteira imobiliária. O instituto tinha 27.000 

unidades. Isso dava o maior prejuízo. Era mais pernicioso à Previdência Social o custeio 

dessa carteira, desse plano habitacional, do que a própria Previdência Social. Davam 

prejuízo, porque cada desses conjuntos habitacionais que tem aí, você tinha uma despesa 

enorme para a manutenção daquilo. Você tinha, você tinha que consertar as casas, se você 

tiver uma casa e tiver um telhado, o garoto joga pedra no telhado, quebra a telha, quando 

vier a chuva, a água entra, estraga a parede, estraga a instalação elétrica, estraga a 

instalação hidráulica. Havia a construção civil, era feita com elementos precários. Os 

materiais de construção eram muito falhos naquela ocasião, então uma casa, era muito 

acima do custo, muito diferente do que se fazia, que se fazia na Rússia, que na Rússia se 

cobrava uma percentagem do salário. Então, o que o INPS fazia, ele alugava a casa 

durante um certo tempo, alugava a casa, e pagava de acordo com o aluguel. Isso deu certo, 

depois com a inflação não deu, então ele começou a cobrar de acordo com o Plano de 

Habitação. Passou a se aplicar o Plano de Habitação e passou a ter um Plano de Habitação 

aplicado a ele uma maneira total. E além disso tem o seguinte, o BNH prejudicou demais 

a parte habitacional da Previdência Social, eles não quiseram aplicar a correção monetária 

aos institutos. Eles acharam que o Plano Banco Nacional de Habitação tinha excluído a 

Previdência Social. Eu entendia que não, eles entendiam que sim, e com isso então eles 

levaram a Previdência Social a abandonar inteiramente isso, ou então a vender, por um 
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preço irrisório isso, especialmente em Brasília, aos deputados e senadores, aos deputados 

e senadores. Os grandes beneficiários da parte patrimonial da Previdência Social, do 

Plano Habitacional, foram os deputados e senadores, os funcionários em Brasília, que 

compraram apartamentos em Brasília sem pagar correção monetária, com 30 anos de 

prazo, 300 meses. Então teve sujeito que comprou um apartamento por CR$ 6.000,00, 

que depois revendeu por CR$ 2.000.000,00. Isso os deputados, todos esses que estão aí, 

na Nova República, todos esses aí, todos compraram apartamento ...  

MC - Parece que existia uma lei, um decreto-lei ... 

JD - Uma briga muito grande, uma briga muito grande entre a Previdência Social, eu e a 

Novacap, e o Decreto 19. O que aconteceu foi o seguinte: o Banco Nacional de Habitação 

teve um lapso, ao criar o Banco Nacional da Habitação, no artigo quarto e quinto, eles de 

fato excluíram a Previdência Social do Plano Nacional de Habitação, e depois criaram a 

correção monetária, através do artigo 19. Eu tentei através de uma mudança da lei, o 

Castelo me deu autorização para fazer uma lei para fazer a Previdência ser incluída nisso. 

Mas a lei ficou presa na Imprensa Nacional, e saiu um dia depois do Decreto-Lei 19. O 

Decreto meu, o Decreto que aplicava a correção monetária, ficou, foi preso na Imprensa 

Nacional, por pressão do Congresso, e só foi uns dias, e com dias de diferença, eles 

passaram a aplicar o Decreto, esse Decreto-Lei 19 a todo mundo. Então ficou o seguinte: 

o pobre dos empregados, pagava assistência médica, assistência médica não, pagava 

correção monetária aos apartamentos que eram de menos de 100 metros quadrados, e 

aqueles que compravam apartamentos de 200 metros quadrados não pagavam correção 

monetária. Aí o plano degringolou inteiramente, teve que vender aquilo por uma bobagem 

qualquer, pelo curso histórico. Veio a correção monetária, a moeda foi desvalorizada, não 

sei se você sabe, que o cruzeiro novo perdeu três zeros no dia 1º de outubro de 1965. 

Então quem tinha uma dívida, dívida grande, passou a não ter dívida nenhuma, até 

amortizar. Essa casa aqui, minha aqui, foi construída com um empréstimo que eu obtive 

na Caixa Econômica, de 900 contos de réis. Com as duas  quebras de moeda do Brasil, 

especialmente em 1965, eu no final não pagava nada à Caixa Econômica. Durante 15 anos 

eu paguei inteiramente, pagava, naquela ocasião eu pagava CR$ 4,50, que era uma, que 

não pagava nem o papel do recibo. E com isso, todo aquele que geriu, que mexeu, que 

mexeu com imóveis até hoje, no Brasil, faliu. Todos, todos os grandes empresários. Não 

há nenhuma empresa, nenhum homem rico que tenha obtido êxito com a construção civil, 

que o construtor é um sujeito chamado especulador. A construção civil era abominada 

pelos financistas. E só entraram, só entraram no BNH quando eles se sentiram seguros, 

quando o BNH passou a dar essa segurança, mas não queriam saber de ... Então o que 

aconteceu foi o seguinte: todo mundo faliu cuidando da construção civil para pobre. E 

ninguém quer construção civil para pobre ... 

MC - É. 

JD - Quer mais? Quer mais alguma coisa? 

MC - Sim. 

JD - Porque você sabe que eu falo sobre qualquer assunto. 

MC - Sei. O senhor como se diz hoje em dia, é uma fera. É, eu queria que o senhor falasse 

um pouco assim, sobre associações que o senhor fez parte,  como ... 
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LO - Associação Internacional de Seguridade, Previdência Social ... 

MC - Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. 

LO - Os objetivos. 

JD - O que acontece é o seguinte: nós tínhamos uma Previdência Social baseada na nossa 

experiência aqui, na nossa experiência. Mas nós não conhecíamos o que estava ocorrendo 

pelo mundo. As melhorias que o mundo tinha, as inovações que eram feitas em vários 

países, e as outras seguridades sociais, especialmente nos Estados Unidos. Então, 

influenciado por essas pessoas, especialmente pelo Moacyr Veloso, que era representante 

dessas entidades, dessas associações internacionais, eu comecei a sentir que havia 

necessidade de modernizar a Previdência Social no Brasil. Todo mundo me combatia, 

especialmente o Roberto Campos. Dizia que a Previdência Social no Brasil era muito 

vantajosa, que pagava benefícios muito elevados, pagava percentagens muito elevadas. 

Se dizia, dizia para mim, o Roberto Campos, e eu não podia combater, porque ele tinha 

autoridade, conhecia toda a Previdência Social do mundo todo, que enquanto nós 

dávamos uma, 70% do salário do empregado, na Alemanha se pagava apenas 30%, na 

Itália 20%, na França 10%. Então eu comecei a me interessar por saber o que de verdade 

havia nisso. Influenciado então por essas pessoas que começaram a estudar a Previdência 

Social como teoria, eu comecei a participar dessas associações. Então, eu fui, quando 

acabou, quando eu deixei a presidência do instituto, quando eu não deixei de ser o 

presidente, o primeiro presidente do INPS, como presente de consolação, o que eles 

fizeram? Me deram então uma viagem, a melhor viagem que apareceu, que foi representar 

o Brasil no Congresso do Centenário da AISS, com o Moacyr Velloso. Então eu e o 

Moacyr, minha mulher, o Moacyr, O Paulo, Paulo Cabral e o filho dele, Fernando, o nosso 

amigo  Aguiar, e mais uns elementos, nós tivemos muito tempo na Rússia, e lá estudamos 

então a Previdência Social, como era a Previdência Social estatal, a Previdência Social 

estatizada, Previdência Social do governo. Então estudamos essa, através disso. Daí a 

minha participação. Mas eu não me aproveitei disso. Eu fui suplente do Moacyr durante 

um certo tempo, e tive umas três ou quatro vezes na Europa, representando o Brasil nessas 

reuniões e assembléias, mas tive participação muito, muito assim, sem sentido. O Moacyr 

é que entende bastante dessa parte. 

MC - O senhor esteve na União Soviética, então deve ter estudado, o senhor como disse 

estudou a parte de Previdência Social, Previdência Social num país socialista. 

JD - Estatais, é, era fácil, era fácil porque o Estado era que contribuía para a Previdência, 

o empregado não tinha participação. Era dada, a Previdência Social era dada pelo Estado. 

É uma Previdência Social dada. É uma espécie de assistência médica, era o que 

corresponde a parte de assistência social. É o que dá hoje o Funrural. O empregado não 

participa, não tem relação com o emprego dele. 

MC - E o que o senhor acha disso? 

JD - Acho disso? Como assistência social eu considero perfeito, é a solução ideal, 

assistência social, mas é para aquele que não tem, que não tem, que não faz parte do 

quadro de uma empresa. Veja bem, ele só tem a assistência do Estado. Eu acho que a 

assistência do Estado é sempre muito pequena, em relação à Previdência Social 

individual. Aquele que aproveita o esforço da pessoa, que acompanha o progresso e o 
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desenvolvimento da pessoa, que dá o status que a pessoa vai tendo, que acompanha a 

pessoa em todo o seu progresso de vida. Então você tem desde o sujeito que começa como 

empregada, almoxarife de uma empresa, e vai até ser dono da própria empresa. Então a 

Previdência Social tem o condão de dar a ele o benefício, em todas essas épocas da vida, 

e se apanhar, se o sujeito trabalhar a vida toda, vai dar cobertura quando ele já não pensava 

sequer, no almoxarife que ele é. Não é isso? Então você vê, nós temos hoje uma 

aposentadoria na Previdência Social que eu que trabalhei 40 anos, eu tenho a Previdência 

Social daquela parte, somente daquela parte rica que eu tenho. Então hoje eu tenho uma 

aposentadoria ótima, porque eu tenho só o período básico do cálculo, período básico do 

cálculo, em benefício. O benefício não é calculado, tendo em vista tudo aquilo que ele 

contribuiu, e sim o período básico de cálculo. Como a Previdência é distributiva, então 

eu só conto aquele período que a minha contribuição está contribuindo para a Previdência 

Social, para o custeio da Previdência Social, e não aquele período em que ela deixou, só 

o custeio, só a garantia de custear aqueles que não trabalham. Compreendeu? 

MC - É. Previdência Social, o cálculo da aposentadoria ele pega só os últimos anos ... 

JD - O período último. Em geral quando é preciso o benefício, e só cogita do empregado, 

quando ele precisa do benefício. Não cogita da vida do empregado, não toma 

conhecimento do empregado, não toma o nome dele, não vigia quando ele está 

trabalhando, em que lugar ele trabalha, quanto é que ele ganha, qual é plano dele, nada. 

Não pensa nada, nada disso. Só vai cogitar dele, individualmente quando ele precisa do 

instituto. E cogita disso pela fé de ofício que ele tiver, pelo currículo que ele tiver, através 

da carteira de trabalho e Previdência Social que ele tem, através da ficha de registro de 

empregados, através de outros elementos como a RAIS, a relação de anuário de 

empregados, que a empresa, a empresa manda, através da relação de dois terços. Então 

ele tem indiretamente o controle da vida do empregado. Ele pega o empregado, mesmo 

depois que a empresa faliu, que a empresa desapareceu, que a empresa sumiu, tem tudo 

aquilo. Tem essa vantagem. Então o sujeito trabalhou, Chapéus Mangueira, por exemplo, 

trabalhou durante muito tempo lá. Chapéus Mangueira desapareceu, hoje ninguém usa 

chapéu, mas aquele que trabalhou com o Chapéu Mangueira está com o seu tempo todo 

contado, porque tem a carteira dele, está anotada direitinho, e está lá, arquivado lá na 

carteira, que é o único elemento que tem individual, que cuida da vida dele particular. 

Então ele tem, e aquele elemento é guardado por ele, que é o maior interessado. Maior 

interessado é ele, ele guarda aquela carteira. Foi daí então que nós conseguimos dar à 

carteira o valor que ela merece. Porque você só guarda o papel que você tem interesse. 

Você não vê o Paulo Gracindo dizendo hoje, aquela propaganda do Paulo Gracindo. 

Aquilo ali é feito por quem entende de publicidade, e ele diz que você só guarda o papel 

que lhe interessa. Então, eu adotei essa política, apesar de eu não conhecer nada de 

publicidade, de como você vai publicar, eu achei que o sujeito guardava o seu 

antecedente, porque interessava a ele. Então era o alfarrábio dele, era o período bom que 

ele tinha ali, era aquele período passado, então ele guardava aquilo. Como eu tenho aqui 

todo o meu passado. Se vocês quiserem ver toda a minha vida, ver tudo que eu tive, se eu 

tive alguém que me perseguiu, se eu tive jornais que me combateram, vocês vêem aí, que 

eu tenho guardados recortes de jornais, tenho guardado jornais dessa época, tenho 

guardado todo, da minha vida. Então vocês têm ali todo o currículo. Quem quiser 

examinar o que eu fui na vida, se eu fui honesto, se eu fui correto, se eu não fui, se eu 

estive perseguido. Porque tem muitos elementos aí, que agora estão dizendo, que ele foi 

isso, foi aquilo, antigamente. Doutor, esse doutor, esse que agora é ... 
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MC - Amílcar Lobo ... 

JD - Pois é, então vocês vão ver aí. Como está tudo aí guardado, que eu não rasguei nada, 

está aí, minha falecida guardou, inclusive fotografias, então a minha vida está aí. Está aí, 

não precisa ver. O que eu estou dizendo aqui não é basófia, porque tudo está escrito lá. 

Então, isso você tem, através disso você tem, você guarda o seu papel. Então eu baseado 

nesse princípio, eu fiquei isso, e tive alguns problemas a resolver. Eu resolvi isso através 

de apurações indiretas. Então eu passei a correr o risco. A correr risco. Quando eu não 

tiver elemento nenhum, eu corro risco, eu dou a posição atual do sujeito, sem saber o 

passado dele. Compreendeu? Eu preferia não guardar, porque você sabe que para guardar, 

para guardar documentos de uma pessoa é fácil. Eu tenho vários artigos meus criados 

sobre arquivos, o sentido do arquivo. O arquivo, você guarda o arquivo até um certo 

ponto. Depois de um certo ponto ele prejudica, ele custa caro, porque você para ter o 

arquivo, é preciso você ter busca ao arquivo. É preciso você encontrar alguma coisa. Não 

basta se arquivar. Eu tenho esse arquivo todo aí, como ele está desorganizado agora, não 

basta nada, eu procuro qualquer coisa, não acho. Então é a mesma coisa que não ter. Mas 

o dia em que você tiver um arquivo, com processo, direitinho, por isso é que eu acho que 

o computador tem isso, a microfilmagem tem esse valor, é que você pode aleatoriamente 

pesquisar qualquer elemento lá. Então, as empresas não guardam arquivo, as empresas 

não vão guardar os papéis todos. Hoje um espaço qualquer tem um valor tão elevado, que 

os bancos não têm mais sede. Vocês deve ter lido nesse mês, a revista que diz que um 

banco americano, comprou um centro empresarial, um espaço só para sua diretoria. O 

resto do banco, está num lugar afastado, a cinco quilômetros. As companhias seguradoras 

todas têm prédios afastados. A Previdência Social tem arquivos distantes, e tem outros 

arquivos que eu mandei queimar tudo. Mandei queimar tudo, porque aqueles papéis não 

seriam manuseáveis. Não tinham efeito. Você chegava lá e perguntava: “Quanto pagou o 

assegurado 8.000.884?” Não sabia, não sabia quanto era, que valia aquilo? Então eu 

rasguei tudo aquilo, rasguei tudo. Em 1965 eu queimei quilômetros de papel de arquivo. 

Um edifício, com quatorze andares ... 

LO - [19]66 ... 

JD - Você vai ver nos meus papéis, dessa época, tem lá um coisa, que eu mandei jogar 

fora, arquivos de quatorze andares do Edifício Valparaíso. Se for mentira minha você vai 

ver no ... 

MC - E o senhor não andou jogando fora documentos importantes, não? 

JD - Só concessão de benefícios, antecedentes de segurados. Antecedentes de segurados 

e de empresas, que foram encontrados em prescrição. Qual o meio mais prático na vida 

que nós temos para se poder jogar fora isso? É prescrição. A certos elementos que estão 

prescritos. Qualquer coisa se prescreve na vida. Um crime prescreve, uma dívida 

prescreve, uma coisa qualquer prescreve. Então depois de certo tempo você não guarda 

aquilo. Só como memória, como vocês estão fazendo agora. Só como memória. Mas isso 

eu tenho, por isso é que eu, atuando como pesquisador da Fundação Getúlio Vargas 

durante um período, eu atuei porque se fizesse um arquivo público, se podia arquivar, em 

cada esquina tem um xerox, o sujeito arquivava qualquer documento dele, fazia arquivo 

de cada dia da vida dele, cada papel dele, e fazia um arquivo no computador. Guardava 

no computador público, e se pagava um tanto por aquele arquivo. Então sim, é o que eu 

tenho hoje. Eu não tenho meus arquivos, eu tenho arquivos, meus arquivos estão no 
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banco, está lá na corretora, está na ação fungível que eu tenho, tudo isso. Eu tenho ações 

que não tenho guardadas em casa, ninguém pode furtar. Ela está na própria empresa ... 

MC - Seu José Dias ... 

JD - Então, o INPS tem esse arquivo através de fitas, estão lá guardadas. Então arquiva 

esse arquivo, dela. Ninguém queima, ninguém guarda isso, ninguém furta isso. Está lá 

guardado, o resto pode jogar fora. Então eu fiz uma lei, ajudei a fazer uma lei, que está 

lá, uma lei de mil novecentos, já recente, uma lei de 1973, 74, mandei queimar todos os 

papéis de antecedentes, até médicos, de cinco anos, dos segurados. E mandei pagar dos 

benefícios que fossem devidos a esses segurados dessa época, por presunção de que a 

verdade era verdade declarada, e isso vigora até hoje. Compreendeu? E era por quê? Custa 

menos isso. Você já viu o custo que custava manter um prédio do instituto, vários, 

milhares de metros quadrados para arquivar papéis que não eram, arquivos emperrados, 

todos sujos, enferrujados. Você chegava em qualquer parte da ..., por exemplo, da 

unificação, em toda agência que eu chegava, e via arquivo enferrujado e velho, eu 

mandava jogar tudo fora, no lixo, aquilo tudo. Acabei com todos esses arquivos, todos 

velhos. Acabei com tudo isso. Porque eles, não eram encontrados. Não vale nada você 

dizer alguma coisa a respeito disso, porque isso não está arquivado. Vocês agora estão 

fazendo uma memória, mas essa memória, se não fosse vocês, isso ficava por aqui. Eu 

não dei os papéis, porque eu achava que isso teria um valor. Moacyr queria fazer uma 

memória disso, eu achava, eu falei. Mas como isso tinha muito a minha, a participação 

que eu tinha tido, e como não tinha interesse nenhum em que isso fosse tal, porque hoje 

não pretendo nada, graças a Deus, eu estou, recebo bem, ganho bem, não tenho nenhuma 

necessidade, graças a Deus, acho que a Nação está me pagando o que eu fiz, me pagando 

pelo que eu fiz, paga devidamente, então não tenho mais nada a reclamar. Então por isso, 

eu acho que tudo isso aqui só serve, se servir, para algum exemplo, alguma coisa, apurar 

alguma coisa, só, e só para guardar para fazer algum, dizer o que eu fiz o que eu ... 

MC - Seu José Dias, me diz uma coisa: o senhor esteve um mês na União Soviética, não 

é? Quais foram as impressões que o senhor teve da Previdência Social socialista? 

JD - Ótimo, ótimo, perfeito. Muito bem, mas também era estatal. 

MC - O senhor visitou hospitais? 

JD - Não, a patroa visitou, a patroa, porque o nosso programa era mais um programa 

técnico, das comissões e, participando das reuniões técnicas, e as mulheres tinham 

participação visitando hospitais, casas de crianças. Nós trouxemos uma grande literatura. 

Quando eu vim de lá em 1970, eu trouxe toda essa literatura, que está aí. 

MC - É ... 

JD - Está aí, ninguém me pediu essa literatura aí. Ninguém me pediu, isso. O correio não 

me cortou nada. Nunca ninguém me acusou de comunista, por ter estado lá. 

MC - Mas o senhor gostou de lá? 



 

225 

 

JD - Gostei muito, demais. Aquilo é perfeito. O povo está todo ... Tem muitas soluções, 

muitas soluções que se eu pudesse eu faria aqui. Por exemplo: você hoje tem em sua casa 

uma máquina de lavar roupa, não é? Mora num apartamento de edifício, não mora? 

MC - Mora. 

JD - Pois bem, o seu edifício devia ter uma lavadora do condomínio, você devia na, 

durante um certo período usar a lavanderia de lá. Eu e a patroa, andamos em todos aqueles 

edifícios, fomos ver como é que se fazia a lavagem de roupa, a cozinha, serviços gerais 

de um prédio para o trabalhador. O trabalhador não tem uma casa com 60 metros, tinha 

uma casa com 15, 16 metros, porque tinha só o quarto dele, uma sala de espera, e os 

assessores para dizer onde é que punha os serviços gerais. Ele tinha café da manhã, ele 

tinha os restaurantes populares. Ele me recebia, não no apartamento dele, me recebia no 

salão de recepções do apartamento. Soluções mais baratas. As cidades lá, aproveitam as 

estruturas durante a noite. Você tem o Rio de Janeiro aqui, tem a estrutura de esgoto, uma 

estrutura de telefone, que só é utilizado durante uma parte do dia. Na outra parte do dia, 

fica inteiramente ociosa. Lá não, se aproveita tudo isso. Então é totalmente ... Essas é que 

são soluções, soluções formidáveis, sociais. Então o sujeito está perto do trabalho, mora 

lá. Lá ele tem ar condicionado, ele tem lavanderia, ele tem, tudo direitinho. Está perto do 

emprego dele. É isso que tem lá. Ele sai dali, entra no emprego. Tem uma praça no meio, 

um negócio assim, mas está ali por perto a empresa dele. Ele trabalha perto. Então você 

facilita o seu deslocamento. Ou então tem o metrô, espetacular, metrô excepcional, 

estações de metrô, verdadeiras maravilhas, verdadeiras obras de arte. Você tem, tudo de 

solução para o povo, soluções muito boas. Correio lá, foi quando eu vi o correio funcionar 

bem, funciona para tudo lá ... 
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JD - Especialmente da União Soviética. A da União Soviética, eu quis para fazer várias 

palestras em torno do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que eu considerava uma 

solução espetacular, que nem eles tinham. Era para compensar o tempo de trabalho, e dar 

garantia ao empregado. Porque o que havia aqui antigamente, e que a gente esquece, é 

que as empresas tinham pouca duração. Uma empresa vive e morre como o cidadão, e 

essas empresas antigamente eram muito familiares. Então elas tinham vida, um tempo de 

vida muito curto. Então o operário trabalhava para ela um certo tempo, e de repente ele 

ficava sem ter nada, indenização nenhuma, porque ela falia, porque ela desaparecia, 

porque ela caía, ela deixava de ser produtiva, deixava de ser competitiva. Então eu achava 

que o fundo de garantia tinha esse efeito, de corrigir esse grande risco. Que era o maior 

risco! Não é contra a empresa firme, mas o que havia era o seguinte, que o Brasil tinha 

uma estrutura empresarial também, muito familiar, como é até hoje muito familiar. Então, 

o que acontecia? Ele ia bem durante um certo período, depois ia mal, e então o deixavam, 

como eu fui ... Eu estive numa empresa durante dois anos. Se eu não tivesse fundo de 

garantia, o que é que eu podia fazer? Tinha desaparecido, tudo aquilo. No entanto não 

prejudiquei ninguém, porque eu tinha o Fundo de Garantia. Ele esteve aqui comigo, e 

recebeu todo o tempo que esteve aqui. E aquelas empresas todas? Havia aqui um bar 

chamado Luiz, Bar Luiz aqui, que teve um grande tempo de vida, tinha um passivo tão 
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grande, que ninguém, não era possível administrá-lo, porque ele devia mais aos 

empregados que todo o capital que ele tinha, todo o capital. Eu tive um parente chamado 

Camilo, Camilo Teixeira, que tinha um bar chamado Bico Doce, que tinha empregados 

que tinham 20, 30 anos de casa, e que aquele passivo trabalhista era tão grande, que 

impedia que ele fizesse qualquer negócio com aquilo. Perdia. Ele deixou o Fluminense, 

ele era dono daquele, do restaurante do Fluminense, ele por dever aquilo, perdeu toda a 

fortuna dele. Tudo! Deixou aquilo para pagar os empregados, as indenizações devidas aos 

empregados. Então, eu achei, defendi muito o Fundo de Garantia na Rússia, e vendi o 

meu, a minha solução, que era a solução de não... só tratar do segurado quando ele 

precisasse da Previdência Social. De não escrever o segurado, de não vigiá-lo, não segui-

lo, não fiscalizar a vida dele, não acompanhar a vida dele. Não tinha nada disso. Deixava 

em franca liberdade, que era um regime muito contrário ao que estava nos Estados 

Unidos. Nos Estados Unidos você sabe que o previdenciário tem, é fichado até pelo dedo 

dele. Então se ele for ladrão, a Previdência Social tem lá o recado dele. A Previdência 

Social no Brasil não tem nada. Nunca ninguém pode se valer do fichário da Previdência 

Social, porque a Previdência Social não tem nada lá. Então essa solução pra mim, era a 

solução que convier, confrontava muito com a solução nos Estados Unidos, lá da União 

Soviética, onde o cidadão era unidade de produção do Estado. Que o Estado dava, dotava 

aquilo ao sujeito para produzir, e ele ganhava pelo que ele produzia. Ele era, a atividade 

dele, o Estado cuidava dele. Todo mundo tinha um padrão. Então eu já disse a você que 

na Farmácia Granado, lá existe uma farmácia que tem um nome, e um sujeito toma conta 

daquilo. Mas ele deixou, pôs os empregados ali, e deixou de ser, a farmácia, ele tem mais 

um rendimento, tirava da farmácia. Só que a farmácia tem ... apenas ele não paga nada ao 

Estado de aluguel, não paga nada. Ele explora aquela farmácia que o Estado deu a ele 

para ele explorar. E ele usa aquilo, e tira proveito daquilo que está ali. Então ele usa 

aquilo, os empregados comem ali, tiram o seu proveito dali. É uma solução diferente. 

Depois é que, já no meu tempo, já se começava a pensar na sucessão. Granado, sendo 

dono da Granado, e ficar muito tempo dono da Granado, e quando ele morresse deixasse 

para família dele. Então era já um direito de sucessão à herança. Era a propriedade, 

superioridade de herança, quer dizer, que a propriedade é social, somente social. É nessa 

situação que hoje se defende aqui no Brasil. Atividade social. Eu não sou tão avançado 

como a Rússia, mas eu acho que a propriedade deve ter um fim social. Não admito você 

ter a propriedade, e ficar isolado ali dentro e fazer o que quer. Eu estou na minha casa, e 

aqui eu posso fazer barulho, criar problemas para os vizinhos, jogar lixo na rua, fazer tudo 

isso. Isso, eu não posso usar a propriedade para isso. Eu posso usar a propriedade para ter 

o meu recolhimento, para ter a minha situação privilegiada, para que ninguém me siga, 

para eu ter a minha privacidade garantida. Mas não admito que a propriedade, que eu 

possa assumir a propriedade, e eu não pagar impostos, e eu ficar ali dentro usufruindo 

daquela intimidade. 

MC - É. 

JD - Eu achei o sistema da Rússia muito bom. Apenas lá tinha uma coisa que era 

impossível, incompatível com o meu modo de pensar. É a situação política. Só o estado 

estava certo. O direito era o Estado. Só o Estado estava certo. Então, lá você tem todo 

mundo, todo mundo é politizado. Todo mundo tem grande desenvolvimento. Você tem 

guias de turismo que chegam a engenheiros, você tem médicos, mas todo mundo sem 

possibilidade de fazer nada, porque só o Estado é que dava posição a ele, e ele não podia 

sair dali. Ele não tinha meios de sair dali. Então, o camarada, o maior desejo dele era sair 

dali, e era conversar com as pessoas estranhas que iam para lá. Então a minha patroa, por 
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exemplo, que levou alguns bibelôs para a União Soviética, tinha muito contato com as 

crianças porque ela falava o italiano, e lá na Rússia encontrava muito garoto que falava, 

única língua que ele falava era o italiano. E ela dava então, trocava com ele esses 

souvenirs, essas coisas todas, porque os garotos não sabiam como, não podiam comprar, 

o pai não podia fazer nada, então levava selos, levava muitas coisas. Comprei muitos 

livros lá, e trouxe todos para cá. Ninguém nunca me perseguiu. 

LO - Sei, mas em algum momento lhe perguntaram sobre, quer dizer, em algum momento 

o senhor teve oportunidade de mostrar o trabalho no Congresso e ... 

JD - Não, nunca, nunca. Porque as pessoas que vieram depois que eu estive na Rússia, eu 

voltei e veio o Barata logo depois, e o Barata logo depois acabou com toda essa parte lá, 

e deu só o Marcelo Pimentel a representação do Brasil, porque era conchavo dele. Tirou 

o Moacyr da Previdência Social e criou problemas grandes. Então nós todos deixamos a 

associação de Previdência Social, eu deixei. Desse período eu tenho todas as revistas aí, 

tenho todos os dados aí, da associação internacional, que havia no mundo em matéria de 

Previdência Social, eu tinha conhecimento. Depois eu passei a não ter mais, porque o 

Barata tirou tudo isso. Nós deixamos, perdemos as posições que nós tínhamos lá dentro.  

LO - Mas no período que o senhor esteve na Previdência Social, e à frente da Associação 

Internacional e da Previdência Social ... 

JD - Nós pagávamos a contribuição, o governo pagava a contribuição. 

LO - Mas o senhor acredita que essa experiência internacional tenha sido interessante e 

valiosa para nós, para nossa ... 

JD - Muito interessante, e até hoje é interessante, e o Celso defende muito bem isso, hoje, 

o Celso e o Armando. Sobre o valor da experiência externa na Previdência Social você 

tem três elementos pra ouvir, e só três elementos são categorizados para isso, eu acho 

isso. Tirando o Marcelo Pimentel que para mim não merece nenhuma referência da 

Previdência Social, tem o Armando de Oliveira Assis, que foi o primeiro representante 

do Brasil na associação internacional, depois o Moacyr Velloso, e agora recentemente o 

Celso, é que passou o Celso a cuidar disso ... 

MC - É. 

JD - O Brasil passou a cuidar disso, depois passou a não corresponder direito, agora, a 

associação internacional, e nunca quis ser, ter aqui a sede de reuniões, congressos. Por 

exemplo, você está vendo hoje, que agora vai ter um congresso de endocrinologistas, de 

médicos endocrinologistas, esses que cuidam de doenças do estômago, lá em São Paulo. 

Hoje, no jornal de hoje está que não tem um hotel em São Paulo, não tem um, não tem 

lugar nenhum, porque tem um grande congresso aí, médico, porque eles trocam 

experiência. Isso na Previdência Social nunca houve. Agora é que está havendo com o 

Celso. O Celso é que tem dado experiência a isso e o Moacyr. Mas aí tem muito pelego 

também nisso. Tem muito pelego também. Tem muita gente que vive disso, à custa disso, 

não faz outra coisa senão participar desses congresso. 

LO - Seu José Dias, nós passamos à frente e parece que uma questão ficou para trás, uma 

questão que eu gostaria de retornar agora. Que a participação do senhor junto à elaboração 
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da LOPS, com Aluísio Alves e tal ... O senhor falou que teve alguma participação, estudou 

a LOPS no momento que o Aluísio Alves estava lançando ela ? 

JD - É. Foi muito pequena, porque o que aconteceu foi o seguinte: a tramitação da Lei 

Orgânica foi muito demorada no Congresso. Teve vários anos de andamento, então eu 

acompanhava aquilo, como era interessado em Previdência Social, eu acompanhava 

aquilo, porque aquilo ia modificar o Brasil nesse negócio, nessa coisa toda. Então eu 

acompanhava isso tudo, já eu era funcionário da Previdência Social, e já até participava, 

já até dava pareceres a respeito. Então eu passei a acompanhar os projetos no Congresso, 

e a dar pareceres sobre eles, sobre aquela coisa. Mas a LOPS tinha muita coisa, muita 

coisa que era existente só no papel. Muita coisa que você não tinha possibilidade de pôr 

em prática. Porque, como eu disse a você, a Previdência Social até [19]64 foi muito 

primária. Como aquilo não teve grande repercussão, também aquilo não teve grande 

influência. No IAPI, por exemplo, teve maior influência, a LOPS. O IAPC teve alguma 

influência, mas alguns institutos nem ligaram para a Lei Orgânica não aplicavam a Lei 

Orgânica. Então a Lei Orgânica foi aplicada muito em larga escala, pela Previdência 

Social, e eu através de procurador. Eu fui parecer, fui procurador da Previdência Social 

de 1951 em diante. Então passei a dar parecer sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. 

E antes disso, como fiscal, eu já dava pareceres. Então, você tem os meus pareceres aqui, 

nos meus volumes de pareceres, você tem a toda interpretação da Previdência Social, da 

Lei Orgânica da Previdência Social. Todos aspectos. 

LO - No final dos anos [19]40, o Aluísio Alves andou entrando em contato com pessoas 

do IAPI, para recolher subsídios para elaboração da Lei Orgânica. 

JD - É. Foi, mas isso foi na elaboração, na elaboração da Lei. Na elaboração da Lei. Disso 

eu não participei. 

LO - Da lei ... É ... 

JD - Isso foi o Moacyr, isso foi alguns elementos que hoje até trabalharam, voltaram a 

trabalhar com ele agora. Depois que ele me conheceu. Alguns elementos, muito poucos, 

com o Aluísio Alves. Eu acho que a participação do Aluísio Alves, ele, eu acho muito 

fraca, viu? Eu acho que ele deve ser, eu considero dos ministros mais fracos aqui da 

administração atual, do Sarney. Acho que o Aluísio continua a ser muito enrolado. E ele 

nunca teve sucesso em todas as coisas que ele  cuida não. Ele teve, eu acho que ele, ele 

foi um, ele foi muito tempo, fez muita política, muita política estadual, ele fez muita 

política partidária. Ele ficou muito ligado à política partidária, e foi empresário no norte. 

Então ele, não participou muito disso não. Quem participou, teve muita participação 

nisso, Geraldo Faria Baptista. Teve grande influência, e, o outro, um que morreu, um 

procurador do instituto, Saleck, Julio Saleck morreu, teve muita participação nisso, e o 

Moacyr especialmente. Moacyr teve grande participação nisso. Porque os outros que 

participaram disso mais intensamente morreram. Eram pessoas que hoje já faleceram. 

Moacyr é que está vivo ainda. E o Moacyr é que pode lhe dar grandes subsídios a respeito 

disso. Moacyr e o Geraldo Faria Baptista. Esses é que são memória, são memória desse 

tempo. O Armando de Oliveira Assis conhece alguma coisa, mas pouco, mas tem mais 

conhecimento do que eu. O Armando de Oliveira Assis, Moacyr especificamente. Agora, 

os outros não participaram nada, nunca, não tiveram participação, porque são muito novos 

para isso. Participavam mas não tinham função. O Celso por exemplo não era nada nessa 

ocasião. Então não pode dizer nada a respeito disso. Pode dizer como jornalista. Ele foi 
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jornalista, escreveu nos Industriários, então ele tem lá a coleção total dos Industriários, 

ele participou, redação lá de jornais, ele redigiu alguma coisa, mas ele esteve até fora do 

Brasil durante alguns anos, então ele não serve. Mas o Moacyr pode, o Armando de 

Oliveira Assis pode. Sobre essa parte, eu acho que vocês deviam, sobre a Lei Orgânica, 

pedir a ele. O que eu posso dizer é que em 1964, em 1964, quando eu peguei o IAPI, eu 

verifiquei que a Lei Orgânica era aplicada de diversos modos, pelas instituições de 

Previdência Social. Que ela tinha um cumprimento muito parcial, um cumprimento 

apenas representativo pela fiscalização do Departamento Nacional de Previdência Social, 

com aquele Furquim Werneck, que trabalhava lá, e que deu grande, e aquele elemento ... 

MC - Dante Pellacani. 

JD - Dante Pellacani, e aqueles elementos que foram do Departamento Nacional de 

Previdência Social, tiveram... Então você encontra isso, grande aplicação da Lei 

Orgânica, nas resoluções do Banco, cuja coleção eu tenho aí. As resoluções do INPS. 

MC - Agora, o senhor se lembra assim do momento da aprovação da LOPS, se havia 

assim uma movimentação política, se, o senhor se lembra dessa época do, assim, final dos 

anos 50 principalmente? 

JD - Anos [19]60, anos [19]60 ... 

MC - Quer dizer, o processo foi nesse final dos anos [19]50, mas ... 

JD - Não, aí eu tinha pouca, eu só comecei a ter participação na Previdência Social, após 

[19]37, após [19]38. E aí havia realmente a Lei Orgânica. Mas não se dava quase nenhum 

valor a isso. Você se esquece que naquela ocasião nós estávamos num regime do Getúlio 

Vargas, e então o Congresso tinha uma participação muito reduzida, muito inexpressiva 

... 

LO - No final dos anos [19]50, e no início dos anos [19]60, esse processo de aprovação 

final da LOPS? 

JD - É, aí teve maior influência. Mas antes não tinha nada, porque era o governo Getúlio. 

Então você só vai encontrar isso, muito através dos trabalhos que eu tenho aí, em 

pareceres da consultoria, e trabalhos meu, pareceres meus a partir de [19]51, e a partir de 

1938, já a parte em que eu trabalhava como fiscal. Só isso. 

MC - Seu José Dias, eu queria chegar mais para período mais recente. Você teria alguma 

questão? 

JD - Eu tenho, ainda uma questão antiga. 

MC - Então está ... 

LO - Que é o seguinte, ainda sobre questões que nós passamos um pouco por cima, o 

senhor falou que teve uma experiência de trabalho na CIBA, vendendo medicamentos. É 

CIBA não é? 

JD - Isso foi em 1936. 
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LO - 1936, exatamente ... 

JD - Em Belo Horizonte, Belo Horizonte. Em 1935, até 20 de novembro de 1935. Eu era, 

por exemplo, até 20 de novembro de 1935, eu trabalhei  entregando amostras da CIBA, 

do laboratório da CIBA, e do laboratório, esse laboratório de, como é que chama esse 

laboratório brasileiro que aí, RUSSEL, Laboratório Russel. 

LO - Bem, com essa experiência pequena nesse período, com os laboratórios e tal, alguma 

pessoa que houvesse entrado em contato com o senhor nessa fase, ou que conhecesse o 

senhor nessa fase, mais tarde venha acompanhá-lo como representante de empresas 

privadas, quer dizer, o senhor conheceu alguém? 

JD - Não. Porque eu me... Você se esqueceu que eu trabalhei como entregador de 

remédios em Belo Horizonte, e eu passei a ser outro cidadão a partir do dia 22 de 

novembro de 1935, no Rio de Janeiro. Então já não era o Zé Dias Corrêa, e sim, o Corrêa 

Sobrinho. É outra personalidade, completamente diferente. 

MC - Como é que o senhor gosta de ser chamado, José Dias ou Corrêa Sobrinho? 

JD - Não. Hoje em dia eu já me acostumei de tal maneira que quando alguém me chama 

de José Dias, eu fico lembrando daquele tempo lá de Belo Horizonte. 

MC - Então, eu só chamo o senhor de José Dias? 

JD - É, chame de Corrêa, porque José Dias vou estragar, porque não tem mais ninguém. 

Poucas pessoas me chamam de José Dias. Meu irmão Oscar chama, o Paulo meu irmão 

chama. Só. O resto ninguém chama. O Adauto Lúcio Cardoso me chamava de Dias. Mas 

todo mundo me conhece por Corrêa Sobrinho. Ninguém sabe que eu sou, que esse Corrêa 

Sobrinho, esse Sobrinho aí foi um enxerto que eu fiz no meu nome, que é José Dias 

Corrêa. Meu diploma que está aí, você pode ver que é José Dias Corrêa, outro cidadão. 

Um cidadão carioca, que passou a ser cidadão carioca. 

LO - E mais tarde, como autoridade, no governo, não foi reconhecida como aquele antigo 

funcionário da CIBA e tal, quer dizer, a CIBA posteriormente veio a negociar com o 

senhor? 

JD - Não! Nunca teve relação comigo. E eu nunca passei a ter relação. Porque eu passei 

a ter relação foi com a Bayer, mas por ser advogado de Ruddy Miller, depois da guerra 

com a Alemanha, em que o laboratório, laboratório Bayer, passou a ser administrado por 

uma atividade do Banco do Brasil, uma agência de defesa econômica. Porque o 

laboratório foi requisitado pelo governo. Então o laboratório Bayer passou, o 

representante da Bayer, passou a ser Ruddy Miller, que era da Bayer. Mas naquela fase, 

naquela ocasião, a Bayer tinha sua atividade restrita a fabricante de produtos pequenos. 

Depois é que ela fez aquela fábrica em Belford Roxo, depois é que ela cresceu, e se tornou 

essa empresa toda que tem aí, e que participa. Já nessa fase eu não tinha nenhuma 

vinculação com nenhum deles. Eu nunca tive relação nenhuma com laboratório. Nunca 

tive relação nenhuma. O único laboratório que eu tive relação foi com o Ruddy Miller, e 

foi com ele que eu fiz um Decreto-Lei 326, Lei que criou a assistência médica na 

Previdência Social, de 28 de fevereiro de 1967. Esse é o que criou. Aquele decreto é 

minha autoria. Fui eu quem escreveu aquele decreto, e que mandei, o Castelo Branco 
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assinou aquilo na última hora do dia 28 de fevereiro, depois das quatro horas, quando ele 

já havia fechado. É o último decreto-lei dele. Do tempo em que ele deixou o regime de 

decreto-lei, e passou a ter o Congresso. 

MC - Eu queria chegar mais para um período mais recente, e perguntar para o senhor o 

seguinte: o governo como criou uma série de órgãos, a partir da criação do Ministério da 

Previdência Social, no sentido de auxiliar, em termos de investimentos, de investimentos 

... 

JD - Cobrir o fracasso do déficit da Previdência ... 

MC - É, uma coisa assim ... 

JD - É, cobrir o fracasso, então começaram a prevalecer a força dos gênios da SEPLAN, 

dos doutores da SEPLAN, aqueles que ganhavam cinco vezes mais do que outro qualquer 

funcionário, passaram a fazer esses trabalhos todos, essas pesquisas todas, então eles 

passaram a entrar, a introduzir outras, contra, integralmente contra o Ernesto Geisel. Era 

criar a assistência médica, que não fosse da Previdência Social. Mas como não havia 

gerenciamento na Previdência Social, realmente se havia de criar o Finsocial, havia de se 

criar outras, outras ... Muitas outras se criaram. 

MC - O FAS! O FAS! O senhor se lembra dessa, particularmente do FAS, Fundo de Ação 

Social? 

JD - Lembro, mas isso foi dentro da Previdência Social. 

MC - Então? 

JD - Mas já com intromissão do Ministério do Planejamento, do Velloso. Já foi na direção 

do Velloso. Centros urbanos, o que eu quis falar aquela hora, do Marcos Vilar, são os 

famosos centros urbanos. Quando você tinha um bocadinho de interferência política, você 

criava um centro urbano. Você fazia no próprio (TI), um centro urbano. Era administrado 

com dotações orçamentárias tiradas pelo Ministério de Planejamento. Em vez de pagar a 

parte da União, que devia à Previdência Social, dava dinheiro pra Previdência Social. E 

o BNH passou a dar o dinheiro para cobrir essa parcela. Porque essa, eles achavam, esse 

pessoal, esses novatos lá da SEPLAN, achavam que hospital e assistência médica, era 

fazer blocos, era fazer ambulatórios, era fazer hospitais, e não cuidar depois da assistência 

mesmo. O difícil era manter isso, era prestar assistência efetiva, era não deixar, era não 

deixar ser furtado. E eles não sabiam disso. Não era dar assistência através do Ministério 

da Saúde, que fazia campanha, campanhas que eram também fracassos totais, para vender 

ratoeiras, para combater a raiva, não sei o que, aqueles famosos inquéritos que nós 

tivemos no Ministério da Saúde. Você sabe que o Ministério da Saúde foi o Ministério 

que teve mais inquéritos, inquéritos mais vergonhosos da República. 

MC - O que houve? 

JD - Havia várias mamatas em torno dessas campanhas que se faziam. Você ia fazer uma 

campanha, pegava aquele dinheiro, jogava aquele dinheiro fora. Aquele dinheiro não 

fazia nada. Porque aquelas campanhas todas tinham, eram precárias, eram campanhas, 

elas não tinham seqüência. Então você fazia um tratamento durante um certo tempo, 
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acabava com aquilo e depois ia... Só existia, funcionava no  Serviço Especial de Saúde 

Pública. Só. 

MC - Então houve vários inquéritos contra ... 

JD - Numerosos inquéritos, que foram até para a Justiça. Eu mesmo funcionei, em alguns 

casos ... Casos fraudulentos, criminosos, dados para o Ministro, inclusive foi pelo 

Ministro da Saúde. O Ministério da Saúde ... 

MC - Wilson Fadul, nessa época, Wilson Fadul ... 

JD - Wilson Fadul e muitos outros. Tem alguns que estão até hoje aí. Parece que o nome, 

depois eles passaram a ser mais corretos, então eu esqueci o nome deles, para, para não 

... 

MC - Por quê? O senhor só se lembra dos incorretos? 

JD - Hein? 

MC - O senhor só se lembra dos incorretos? 

JD - Não, não lembro, eu não me lembro, hoje não me lembro quase ninguém, porque eu 

tinha pouca relação com essa gente. Eu desprezava, e aquilo que eu desprezava não me 

lembrava daquilo. Eu não perdia tempo em guardar coisas que não me interessavam. Eu 

guardo muito as coisas que me interessam, as coisas que não interessam eu não guardo. 

MC - Agora, esse Fundo de Ação Social foi muito ... 

JD - Isso é um arranjo do Velloso. Isso era uma verba, que você sabe que quem fazia o 

orçamento da União era o Velloso, com a sua camarilha lá da Secretaria de Previdência 

Social. Faziam os orçamentos todos. Então, por uma verba lá, para a Veplan, para ficar 

na mão do Ministro da SEPLAN, para ter força política, então tinha com ele. Então com 

essas verbas ele criava essas coisas todas. Criava toda essa parte social, que eram nada 

mais nada menos do que coisas que eram feitas durante um certo tempo, e mudavam de 

governo para governo, mudavam, tinham muita parte política. Então faz, o que deu? 

Emprestou dinheiro para a construção de hospitais, mas era para proteger a Caixa 

Econômica, que a Caixa Econômica é a entidade privada mais cara que o Brasil já teve.  

MC - Entidade privada? 

JD - Já quiseram acabar com a Caixa Econômica. Que a Caixa Econômica tem uma 

despesa administrativa maior, muitas vezes maior que qualquer outra empresa. O Roberto 

Campos quis acabar duas vezes. O Bulhões quis, por duas vezes quiseram acabar com a 

Caixa Econômica. Caixa Econômica é também um cabide de empregos. Tem uma série 

de coisas. Se vive à custa de loterias esportivas e loterias não sei de que, de FAS, de 

fundos. Todo dinheiro de depósitos públicos, é tudo depositado na Caixa Econômica. 

Então ela lucrou apenas enquanto teve esse dinheiro, para poder mexer com esse dinheiro. 

Mas, a Caixa Econômica foi altamente danosa para o Brasil até um certo tempo. 

MC - Sim, mas houve ... 



 

233 

 

JD - Houve uma mudança de administração, hoje ela melhorou extraordinariamente, já 

tem organização, e vamos fazer justiça hoje, que a Caixa Econômica hoje cumpre uma 

política, que dentro dessas coisas que existem por aí, ela faz aquilo que é normal. Mas o 

Banco Central, Banco do Brasil, eram também entidades que só existiam, assim dessa 

forma, para poder se livrar do DASP. Como eles tinham mais força que o DASP, eles 

tinham empregos grandes. Então puderam fazer um pessoal bom. Então o Banco do Brasil 

passou a ter a escola. Aquilo que era um, exclusivo da Previdência Social, passou a ser 

do Banco do Brasil, que passou a fazer um quadro, e a SEPLAN passou a pagar esse 

pessoal todo, e a treinar esse pessoal, e a fazer então os verdadeiros e realmente, os 

pesquisadores, elementos aqueles que podiam estudar as questões, e que os técnicos 

todos, que hoje a SEPLAN tem muito técnico, hoje a Fundação tem muito técnico, e hoje 

todas essas entidades dispõe de elementos, apuraram, levaram esse negócio a sério. O 

próprio DASP, não é? Tem, e eu estou vendo agora por exemplo, a Fundação Oswaldo 

Cruz deixou de ser aquela entidade utópica, que fazia meras campanhas, campanhas de 

saúde pública, para ser um órgão que vai fazer pesquisa, que vai produzir aquilo que o 

Brasil carece, suprir as deficiências do Estado, não de intervir na iniciativa privada, nem 

produzir, fazer produtos farmacêuticos, mas produzir aquilo que combate, aquilo que 

representa o Estado, que vai levar o negócio a sério. É isso que estou vendo agora, que é 

feito lá na Oswaldo Cruz. Mas antes disso não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha 

coisa, ninguém mantinha a Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz era apenas um prédio que 

existia lá, na Presidente Vargas, que estava caindo aos pedaços. 

LO - Doutor José Dias, por que depois de [19]64 há uma diminuição da atenção com a 

saúde pública, e um aumento da atenção com a assistência médica das pessoas, e por que 

essa assistência médica vai parar nas mãos privadas, quer dizer, o senhor já colocou ... 

JD - É porque justamente porque ... Isso eu tive muita influência nisso. Essa influência 

que eu tive é justamente isso. É que você vê que nós combatemos os prestadores de 

assistência, para que eles prestassem uma assistência boa. Nós fizemos uma verdadeira 

solução para aquela época, era a nossa. Foi a nossa. Tanto o êxito foi completo, que nós 

criamos uma estrutura que aí está, e tanto assim que naquela ocasião aquelas coisas todas, 

que aquelas queixas todas que fizeram contra a Previdência Social, passaram, deixaram 

de existir. Você veja bem, até a unificação da Previdência, havia muita queixa da 

Previdência Social. Após a unificação, a assistência médica, a Previdência passou a dar 

assistência médica. Ela ficou sempre boa. Sempre boa! Quando decaiu o gerenciamento 

da Previdência Social, ela caiu. Quando chegou, e foi decaindo todos aqueles, através do 

governo Médici, através desse, dos governos que seguiram, que não deram atenção, 

puseram lá o Júlio Barata e outros, que criaram para a Previdência Social uma má 

administração. Então ela começou a se imiscuir na saúde pública, e aí então é que ela 

criou o problema, a interferência dela com a saúde pública. Ela não dá, a Previdência 

Social não pode interferir em saúde pública. Porque a Previdência Social é uma entidade 

que dá um serviço em contra-prestação, e a saúde pública dá assistência. Então há uma 

incompatibilidade total, entre a assistência e a Previdência Social. 

MC - Seu José Dias, o que a gente está querendo saber do senhor o seguinte: a partir de 

[19]64, o que houve foi um esvaziamento da saúde coletiva, começou a crescer outra vez 

uma série de doenças em massa, proliferação de doenças que não eram combatidas. Mas 

ao mesmo tempo, a assistência médica individualizada cresceu, quer dizer, a saúde 

pública esvaziou, e a assistência médica cresceu ... 
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JD - É porque você está analisando o Brasil, você está analisando o Brasil, sem perceber 

que a grande massa brasileira, do povo que trabalhava, do povo, cidadão, estava quase 

que toda na zona urbana. Grandes cidades, em centros populacionais. Então naqueles 

centros havia uma assistência muito boa, naqueles centros havia, porque havia essa 

assistência médica dada pela Previdência Social, que cobria, e tinha recursos para fazer. 

Quando a Previdência Social começou a se expandir, a entrar mais, interiorizar, é que ela 

começou então a ter problemas, e quando os meios de comunicação começaram a dar 

demonstração de que havia doenças, endemias e essas coisas todas, sempre existiu no 

Brasil. Tinha gente que morria mas ninguém sabia. Então você não tinha conhecimento. 

Se você hoje não tivesse o rádio, a televisão e os jornais, você não pode saber o que está 

acontecendo lá. Você sabia que Santarém é a cidade que está produzindo mais ouro no 

Brasil atualmente? Não sabia, sabia? 

MC - Não sabia. 

JD - Você pensava que era Carajás? Não é mais. Agora é Santarém. Eu sei por quê? 

Porque eu estou lendo os jornais que me dão os resultados de agora, pesquisas de agora 

da coisa, que estão produzindo um quilo, dois quilos por mês lá em Santarém. Tem lá 

jazidas de ouro, a Caixa Econômica está comprando ouro. Então você, através dos meios 

de comunicação, você hoje tem muito mais conhecimento do que acontece. Você vê que 

o ágio hoje tem uma importância muito maior do que tinha antigamente. Porque 

antigamente você combatia o ágio em São Paulo e no Rio de Janeiro, combatia no Brasil 

todo. Ninguém falava nada. Ninguém reclamava nada. Ninguém reclamava. Ninguém 

tinha acesso. Todo mundo curtia aquilo, falta de dinheiro. Na minha terra eu sabia de 

gente que não tinha tostão lá. Então passava fome. Os meios de comunicação todo mundo 

tinha dinheiro, se em Belo Horizonte tivesse, se no Rio de Janeiro tivesse e São Paulo 

tivesse, o povo brasileiro estava coberto por aquilo. Há essa grande diferença, daí essa 

miséria, essa diferença de classe. É que o Brasil se regionalizou-se, se tornou através da 

migração, todo mundo deixando essas zonas e vindo para os centros, então se passou a 

cuidar daqueles centros, porque quando o sujeito sentia a dificuldade lá, ele migrava. Está 

parecendo os argentinos. Não sei se vocês viram uma notícia de hoje, dizendo que 

2.000.000 de argentinos mudaram, querem mudar a Argentina. Sabia disso? Tem muito 

brasileiro que mudou agora com o plano cruzado para Portugal, por exemplo, mas eu não 

mudei, fiquei aqui, porque aqui o Plano Cruzado não me prejudicou. Mas aqueles que 

viviam do mercado financeiro mudaram do Brasil, quando acabou aqui o mercado 

financeiro. Na Argentina estão mudando agora. Então você vê, o que acontecia era o 

seguinte: é que, para os antigos veículos de comunicação, essas endemias, essas doenças, 

existiam mais lá fora. Então o sujeito morria lá fora, ficava por isso mesmo. 

MC - Mas pelas estatísticas, o que se demonstrou é que aumentou, porque o que houve 

foi um esvaziamento do Ministério da Saúde. 

JD - Houve falta de verba. É que o Ministério da Saúde vivia com dotações orçamentárias. 

A dotação orçamentária mal empregada, empregada com pessoal quase toda, empregada 

em pessoal, só cuidando do serviço social de saúde pública, que tinha, que recebia aquela 

coisa, então o Ministério da Saúde não sabia de nada. Não tratava de nada. Eu dizia que 

o Ministério da Saúde cuidava apenas de fazer, apenas o seguinte: de coisas pequenas, de 

apagar incêndio. Havia um incêndio aqui, apagava. Havia notícia de um negócio 

qualquer, fazia ali, o negócio, essas campanhas ... 
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R - Tem que trocar o lado. 

JD - Hein? Coisas assim, esporádicas. Não era uma coisa certa. Hoje não ... 

 

Fita 13 - Lado B 

 

MC - Só tem essa fita? 

LO - Não, tem fita aqui ainda. 

JD - Então vamos! Vocês querem mais esse negócio aqui? 

MC - Não, tudo bem ... 

JD - É que vocês entendam o seguinte: O Ministério da Saúde não é responsável por coisa 

nenhuma. O Ministério da Saúde tinha uma verba de 4% da União, 4% do orçamento da 

União. O governo tira fatias, recebia 4%. O resto era dado ao Ministério do Planejamento. 

É que distribuía tudo isso. Então dava aos Estados, dava a todas aquelas entidades dele, 

centros de serviço de articulação com estados e municípios. Então atendia as situações 

através dessas coisas. Então era todo esse poder, na centralização. Centralização. Passou 

a haver no Brasil, eu acho que eu culpo a toda essa situação, a centralização. 

LO - Eu queria, quanto a uma questão que eu fiz ao senhor há dois encontros atrás, e achei 

que o senhor talvez podia desenvolver um pouco mais, que é quanto à ação das empresas 

médicas no sentido da privatização. O senhor inclusive cita a todo momento a Golden 

Cross, lembra dela, como uma lembrança negativa, quer dizer, acha que ela teve um efeito 

deletério no país e tal. O senhor lembra, enquanto o senhor era administrador da 

Previdência Social, como que agiam essas empresas no sentido ... 

JD - Essas empresas, elas não tinham estrutura nenhuma. Elas faliam, elas  eram Quarto 

Centenário, era não sei o que ... Havia no Brasil, havia muita venda de papel, por causa 

da inflação. Então o sujeito vendia um serviço médico. Por exemplo, vamos dar um 

exemplo verdadeiro, prático. Havia em Belo Horizonte, os médicos se uniram, fizeram 

um grande hospital em Belo Horizonte, chamado Santa Mônica. Então lá fizeram um 

projeto que prestava assistência médica àqueles que fossem acionistas da empresa, os que 

fossem associados da empresa. Dentro em breve os médicos brigaram entre si, aquilo deu 

lucro, e o hospital, que era o melhor hospital de Belo Horizonte, o maior hospital do 

Brasil, passou a não valer de nada. Teve uma briga danada, passou a ser, ser comprado 

pela Previdência Social, e a Golden Cross foi lá e pagou aquilo, comprou aquilo, tomou 

conta, até hoje. A assistência médica em Belo Horizonte é dada por um hospital que a 

Golden Cross ganhou dos médicos, nessa época. Tomou conta disso, através daquela 

venda de papéis, política de vender papéis, daquele entrosamento, o sujeito vendia 

participações dessas coisas. Então essas entidades, eu sou contra as entidades, eu estou 

muito maculado por isso, porque eu fui advogado de uma empresa aqui, que deu um 

grande prejuízo aqui no Brasil a muita gente, chamada Turismo Rio. Ela vendia turismo. 

O sujeito passava quinze dias na praia. Vendia estacionamentos. Esses agora, tem agora, 
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esses hospitais em que o sujeito tem quinze dias, tem permanência e quinze dias pago, 

casa, colônia de férias, essas coisas todas. Ele vendia isso. Então isso, tinha muita, era 

muito comum. O sujeito não tinha como fazer turismo, o sujeito não tinha como pedir 

emprestado para fazer, não havia uma organização de turismo no Brasil, então essas 

empresas se organizavam e faziam sistemas de turismo, para que os seus associados ... 

Então eles usavam aquilo. Uns faziam turismo, outros faziam saúde. Então essas 

empresas não eram nada mais que arapucas. Eram, como o sujeito fazia para 

fornecimento, fornecimento de mantimentos de primeira necessidade. Havia boletins da 

sorte. Esse por exemplo: o sujeito comprava o terno. Você sabe que o sujeito não tinha 

dinheiro para comprar o terno, então você fazia no Baú da Felicidade, Baú da Felicidade 

era desse tempo. Você sabe o que o Baú da Felicidade vendia? Era o terno, vendiam, você 

pagava lá um terno de casemira, através, comprando aquilo e pagando antecipadamente. 

Quando você pagava aquilo tudo, ele mandava para você aquilo. Hoje gerou-se o Baú da 

Felicidade. Então, eram organizações de angariação de poupanças populares, e é por isso 

que eu sou contra, porque eles angariavam poupança populares, e depois perdiam tudo e 

deixavam isso. Você conhece aí, no Rio de Janeiro grande elefantes brancos. Lá em 

Ipanema tem um grande hospital, que é um hospital que agora o governo está querendo 

investir nele. Um grande hospital que era lá na favela lá, como é que chama aquilo. Esse 

hospital era feito através de condomínio. Condomínio hot... 

LO - Aquilo era um hotel? O panorama, o panorama hoje é uma escola. 

JD - Era hotel. É, através dessa solução. Então por isso é que eu sou contra isso. É porque 

essas soluções ... Olha, só as empresas médicas é que vingaram depois, porque depois 

elas foram beneficiadas através da falta de regulamentação da lei do seguro. Só por causa 

disso ... E os médicos, e porque nós fizemos, ao mesmo tempo em que elas foram feitas, 

foi feito um certo ordenamento para a estrutura hoteleira, estrutura hoteleira para hospital, 

hoteleira. Não! Médica. 

LO - Mas como é que o senhor explica o poder que essas empresas tinham a nível de 

Estado, quer dizer, o poder dentro do aparelho de Estado, não é, a capacidade de fazer 

com que as leis as beneficiassem, que as decisões as beneficiassem? 

JD - É porque elas envolviam muitos interesses. Envolviam muitos interesses. Poupanças 

populares, grandes elementos, grandes empreendimentos. Agora, as médicas, quem deu 

apoio a isso foi a Previdência Social, que pagou bem. Pagava! Aquilo que eu falei, direito, 

que, atualizava os preços a cada ano, que acompanhava aquilo, que pagava o custo de 

uma ... Até então, o sujeito se hospedava e não tinha como pagar o hospital, e a partir 

dessa época, a Previdência passou a pagar normalmente. Os hospitais eram todos casas 

de caridade. Eles não tinham renda, a partir dessa ocasião as entidades todas passaram a 

ter renda, a tratar os hospitais como um hotel. Terem uma certa ocupação. E houve uma 

época em que houve muita fraude, porque as instituições de Previdência, não sei se vocês 

já ouviram falar, que a organização comprava leitos de hospital. Vocês já ouviram falar 

nisso? 

LO - Sim. 

JD - Havia, isso não veio, isso não foi comigo porque eu não deixei isso. Mas havia muito 

instituto que comprava leitos de hospital ... 
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LO - IAPB ... 

JD - Durante um certo tempo IAPB comprava leitos para tuberculosos. Por exemplo, em 

Belo Horizonte. Tinha um hospital, hospital do próprio ... o Furquim Werneck era quase 

todo ele ocupado, e anualmente. Todos eles pagavam uma diária a ele, e mantinha lá, os 

doentes lá. A assistência toda por conta dele. Eu é que não deixei isso. Eu combatia isso. 

Isso era errado. Então, como eu moralizei essa situação, introduzi isso, aspectos que na 

ocasião foram considerados bons, porque se não fossem, era muito combatido. Você vê, 

se eu tivesse cometido coisa errada, se a minha política estivesse errada, eu tinha 

fracassado naquela ocasião. Por que não fracassei? Fracassei depois, quando os médicos 

começaram a criticar a assistência médica. Aí é que eles acharam que eu estava dando 

assistência que era errada, e porque as empresas passaram a explorar, porque elas já teve 

a minha chefia, o meu controle, a minha administração. Porque, olha, se você quer 

descentralizar, desconcentrar alguma coisa, se você quer atribuir a alguém alguma tarefa, 

você tem que fiscalizar esse alguém. Muito bem. Se você não fiscalizar ele não faz nada, 

errado. É um fracasso total. Então a desconcentração, e a descentralização, só produz 

efeito quando você fiscaliza. Então é mais fácil você fiscalizar do que fazer. E eu entendi 

então assim: que eu fiscalizando as entidades privadas, era muito mais fácil do que eu 

prestar assistência, porque fiscalizando eu podia exigir que eles fizessem, e as 

dificuldades eram removidas por eles. Compreendeu você? Então eu não tinha o trabalho 

de prestar assistência. Eu tinha o trabalho apenas de fiscalizar, de ver se estava ... De ir 

com o chicote e verificar se estavam certos, verificar se o tempo era maior do que aquele 

que normalmente podia ter, se havia excesso, se havia abuso. De pegar depois a conta de 

cada empresário, examinar aquilo ali, e o sujeito que tinha prática naquilo verificar. 

Aqueles médicos, nós tivemos durante muito tempo médicos. Você sabia disso? Que as 

contas eram pagas depois de um visto do médico? Quem examinava a conta do hospital 

era o médico? Que examinava a conta e via se aquilo era procedente ou não, e só se 

pagava com visto dele. Isso funcionou durante muito tempo. Nós tivemos muitos médicos 

honestíssimos, que trabalharam nessa coisa. Examinando toda conta apresentada pelo 

hospital, e que vetava aquilo tudo, cortava aquilo tudo. Isso, nós fizemos isso. Estrutura 

para isso. Então, através dessa grande fiscalização que nós exercíamos, é que nós 

pudemos, ao lado de dar, porque nós entendíamos, nós sempre pensamos que precisava 

de se pagar bem, para se ter uma estrutura. Se eu queria receber uma boa assistência, 

precisava eu pagar. Então, eu toda vida eu cuidei muito de dar elementos para que o meu 

... para que determinados hospitais tivessem sempre melhorias. Eles tinham que dar todo 

aparelho que comprava ele tinha que dar, um aparelho novo que trazia para lá, tinha que 

dar a fatura, a data de entrada, de chegada, tudo isso, nota fiscal. Eu mandava lá e 

fiscalizava, verificava se ele tinha aquilo. Então aumentava o pagamento a ele. Ele pagava 

mais a ele. Todas as vezes que ele melhorasse o atendimento, que ele tivesse oxigênio 

instalado, que ele tivesse água corrente, que ele tivesse banheiro nos quartos, eu pagava 

mais isso. Então eu fazia a catalogação das entidades, pela sua natureza. Então com isso 

eu fui melhorando gradativamente, fui obrigando os hospitais a passarem sempre, para 

serem o melhor pago. Então quando ele era mal pago, é porque não tinha aquela coisa. 

Então eu classificava os hospitais, e havia o médico que ia lá e fiscalizava. Havia 

inspeções em cima disso. Então você tinha uma grande fiscalização, e para isso, eu devo 

muito isso, eu devo esse trabalho todinho, a esses elementos, que eu disse a você que são 

aqueles elementos que eu devo o meu sucesso na prestação da assistência médica, que é 

o Lobo, que é o nosso amigo Raposo, que eram os outros que me cativaram, Castilho, e 

muitos outros que cuidavam dessa parte, inclusive o Murilo, mas que já estava em outro 

Instituto, e o Cantisano, na parte da assistência patronal. Então através desses elementos, 
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eu me baseava muito no controle da fiscalização desses elementos. Eu criava estrutura de 

fiscalização. Médicos especialistas nesses laudos. Laudos minuciosos, que me davam 

todas as minúcias. Então, o exame era examinado pelo médico. Se o doente não aprovava 

aquele médico, era examinado por uma comissão de médicos. Então aquilo era adequado, 

aquilo era classificado, e aquelas falhas começaram a ser apontadas. O sujeito tinha uma 

receita. Então ele verificava que aquela falta, o sujeito receitava mal, eu apurava isso, 

porque dava o efeito. Eu controlava através disso. Compreendeu você? Se o segurado era 

... receitava... eles tinham o receituário, receituário estava negativo, era mal, eu apurava 

isso através do controle que havia dele, de médicos que atuavam como peritos, como 

analistas, com o pessoal. Então estava muito baseado nessa fiscalização. Então quando 

deixou de haver essa fiscalização, quando deixou de haver essa supervisão, quando 

deixou de haver esse controle, quando isso se tornou imponderável, quando isso se tornou 

impossível fazer através do computador, então aí é que houve a degeneração. Mas 

enquanto houve isso, os meus processos foram criados para o exercício daquela 

administração que eu fazia. Administração direta. Muito direta. Administração que dava 

muita presença. Era um gerenciamento muito permanente, muito direto, através de 

relatórios e de apurações periódicas. Se você não tiver isso, você não pode aplicar nunca 

os processos que eu apliquei naquela ocasião. Mas haviam, haviam um intuito. Qual era 

o intuito? Criar uma estrutura médica. Dotar o Brasil de grandes hospitais, de hospitais 

de excelência, de hospitais de universidades, de hospitais que pudessem estudar, 

pesquisar, de fazer, é, organizações médicas com ... é ... associações médicas, com 

comissões para estudo da operacionalidade, do rendimento que eles tinham, de quanto 

tempo eles ficavam segurados. Havia uma apuração muito grande. Se vocês entrarem 

mais pormenores disso, vocês vêem isso através de relatórios que eram feitos na ocasião. 

Se vocês verificarem esses relatórios, vocês vão ver como realmente se procurava dar 

uma assistência médica perfeita. Ela era muito, é caso, é claro, que ela estava baseada 

muito em apurações, então ela tinha muito sentido, quer dizer, não se previa essas coisas, 

esses riscos imponderáveis que nos tínhamos. O Ministério tratava os casos de riscos, 

eram tratados excepcionalmente. Os casos de rotina tinham outro tratamento. A rotina 

tinha um tratamento normal. Tratamento um pouco estatístico, a rotina. Quando a rotina 

não cobrisse aquela estatística, ela passava a ser esporádica. Então se começava a cogitar 

disso, e através disso. Se você verificava que o médico estava mandando muita gente 

consertar unha do pé porque caía, trabalhava numa oficina, e caía martelo na unha dele, 

que tinha que arrancar unha, o médico mandava arrancar unha, eu verificava se isso era 

verdade, porque lá tinha tudo isso, e na outra casa não tinha isso. Então através disso, 

desses trabalhos, dessa fiscalização, que era muito grande, era muito grande, através disso 

é que eu podia garantir essa parcela da assistência. E foi através disso que eu fui 

melhorando. Porque você numa estrutura qualquer, você só tem o Estado dando direito. 

Por que você tem uma organização hoteleira muito boa, hoje no Brasil? Coisa que era 

impossível naquela época. Antigamente você andava pelo Brasil, e únicos hotéis bons 

que tinham, eram hotéis dos estados, eram de políticos. Mas a parte privada, ninguém 

cuidava de hotel, porque hotel dava prejuízo. Hotel não dava nada. As pensões não tinham 

aparelho no quarto, nada disso. O hospital não tinha nenhuma ...Tinha quartos, só quartos 

para muita gente. O Instituto passou a evitar esses grandes, tratar o segurado, em grandes 

ambulatórios... Primeiro exigia uma quantidade, vamos supor, oito, dez, 12, depois 

passou a dar em dois, quatro ... Depois foi diminuindo até dar em quarto particular, dando 

a ele toda a privacidade, todos os elementos que era possível. Então, a assistência médica 

era tratada com todo empenho, para que aquilo não houvesse essas infecções hospitalares. 

Por quê? Porque os hospitais todos tinham que ter o piso de determinada forma, a parede 

de determinada forma. Isso tudo estava dentro do credenciamento do hospital. Se o 
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hospital não tivesse aquele status ele não podia credenciar. Não havia, corria risco. O 

hospital precisava ser limpo. E eu fiscalizava, eu ia aos hospitais. Eu andava cinco horas 

da manhã em diante seguindo hospitais, e mandando inspetores meus para fiscalizarem, 

médicos, para examinarem aquilo tudo. Então, havia muita fiscalização. Então, eu disse: 

descentralização exige uma fiscalização e supervisão. Descentralização ... 

MC - É. 

JD - Então havia descentralização. Era prestado por terceiros, mas esses terceiros eram 

fiscalizados. E como eram fiscalizados, eles tinham muito medo. Eles não podiam furtar. 

O médico não podia fazer. Não havia o sujeito que furtasse muita coisa. Ele não ia muito 

adiante. Ele ia só uma certa coisa, e ele ia, já era apanhado lá. Compreendeu? Então você 

tinha, moralmente, você tinha toda aquela turma trabalhando dentro de um determinado 

esquema. Então quando aquilo saía, aquilo dava muito na vista, aquilo destoava dessa 

equipe. Então a fraude era tida como exceção. Não era exceção. Eram casos. Havia casos, 

em que a gente tratava o caso especificamente. Mas fora disso, era rotina. 

MC - Seu José Dias ... 

JD - Através dessa supervisão, e através da fiscalização, é que eu achava que podia 

entregar as deficiências. E passava a entregar ao serviço próprio, aquilo que não se podia 

ter fiscalização. Por exemplo, os ambulatórios. Eu entendia que os ambulatórios podiam 

ser prestados pelo Estado, pelo instituto, mas nunca internamento. Por quê? Porque no 

hospital eu tratava o pessoal médico, que eu punha vários atendentes ali, e punha um 

médico lá dentro, só para atender. E fazia as fichas todas, e através daquelas fichas que 

eu mandava examinar, os médicos que seriam exames, que eram os supervisores, então 

eu controlava tudo. Por ali eu verificava se o sujeito está doente, está apresentando a 

mesma doença, ele dá queixa, ele voltava para se queixar. Através das queixas então, eu 

controlava aquilo tudo. 

MC - Seu José Dias, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, é a seguinte: vendo toda 

essa trajetória do senhor na Previdência Social, o senhor tem um balanço dessa atuação. 

Eu queria saber o que o senhor faria assim autocrítica da sua atuação na Previdência 

Social. Quais são os elementos? 

JD - Muito pessoal, muito pessoal ... 

MC - Quais são os elementos de autocrítica. 

JD - Muito pessoal, muito pessoal. Eu tinha uma coisa muito autoritária. Eu fui um 

administrador que tomei atitudes, e daí foi o meu êxito. Eu tive muitas atitudes sem 

consultar os outros. Atitudes assim, que era preciso tomar, radicais. 

MC - O senhor faz autocrítica disso? 

JD - Auto ... hein? 

MC - O senhor faz autocrítica disso? 
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JD - Faço autocrítica disso porque eu acho que é preciso a gente confiar mais nos outros, 

e eu desconfiava de todo mundo. Então eu tinha sempre muita precaução em torno disso. 

Eu mudava muita gente, muita gente, eu utilizava muito, e através de muitos controles, 

eu controlava os próprios, as pessoas que próprios atendiam. Eu fazia isso. 

MC - E em algum momento o senhor teve reações em relação a essa postura autoritária 

que o senhor está dizendo? 

JD - Tive por algumas pessoas, mas outras reconheceram. Agora, o que houve é o 

seguinte: eu fui sempre muito bem quisto. Se você hoje for na Previdência Social, você 

verifica que eu tenho, até hoje tem pessoas que me adoram. Tem cartas minhas guardadas 

na casa dele. Se você for visitar muitos camaradas por aí, previdenciários, você vai 

encontrar lá uma carta que tem a minha assinatura. Porque eu procurava muito incentivar 

aquele que gostava da Previdência Social, a ter em seu seio, de ser Previdência Social. 

Não era só ganhar o dinheiro, mas também servir à uma entidade que era respeitada, que 

era aquilo. Qual era o maior, qual era o maior, qual a vantagem que o sujeito tinha, qual 

o status que tinha de se trabalhar no IAPI? É ser funcionário do IAPI. Então ele teve 

sempre este status de trabalhar no INPS. Ser advogado do INPS. Eu ganhei muito dinheiro 

à custa disso. Só por isso. Só por isso. Nunca utilizei o nome, mas eu tinha sido advogado 

do IAPI. Então sabem, que ele entende. O sujeito é médico do IAPI, deve ser porque ele 

sabe. Ele tem muita gente. Então é médico do IAPI. Então você tem, é uma proteção que 

tinha os próprios previdenciários nisso. É assim um ufanismo, da entidade a quem 

trabalha. Esse entusiasmo por quem trabalha... Como foi depois a SEPLAN, como foi o 

Banco do Brasil depois, o Banco Central. Então você tem isso no IAPI. Foi o criador 

disso, desse ufanismo. Então eu considero que essa equipe que o Beltrão fez durante a 

vida dele, que deu esses êxitos todos aí, ele deve àqueles funcionários que trabalhavam 

para ele. Ele teve um curso nos Estados Unidos, e é bastante inteligente, bastante vivo, e 

teve lá, teve lá os seus méritos próprios, agora, a maior parte de tudo que ele fez, foi 

através da gente, da equipe que ele tem. Eu entendia que todo sujeito valia pela equipe 

que possuía. Por que o Ministro da Previdência, o Nascimento e Silva fez? Porque tinha 

uma boa equipe. Por isso que ele fez. Ele podia estar à testa ali, recebia aquilo tudo de 

bandeja para ele. Ele tinha uma assistência permanente. Eu por exemplo, era assessor 

dele, que contava a ele tudo, que dava a ele todo o apoio, da parte de lei, tudo isso, atendia, 

ia um deputado lá eu atendia, fazia, quando precisava fazia aquela coisa toda, intervia 

naquelas artes todas, e criava. Tinha poder de criação. Eu entendo que o meu êxito 

depende muito do meu poder criativo, do meu poder de modernização, de atualização, de 

nunca ficar parado numa idéia só, de ser muito ranzinza, muito, eu sou muito suscetível 

pela organização, pela boa nova, pelo resultado, pelos efeitos que aquilo produz. Então 

esse poder de criação, e de dar solução aos problemas que surgem, e os problemas que 

são todos racionais. De dar a todos, aquilo que acontece, um tratamento de acordo com a 

utilidade que aquilo tem. Utilidade que a gente tira na vida. Nunca, nunca essa utilidade, 

teórica, mais utilidade prática que aquilo tem na vida. 

MC - É, eu acho que, tanto eu como Luiz Octávio, nós já perguntamos demais ao senhor. 

Não sei se eu ... 

LO - Não. Pode deixar gravando, eu estou perguntando. Ricardo, você tem alguma 

pergunta? 

MC - Tem alguma pergunta a fazer ? 



 

241 

 

RA - Eu gostaria então que ele detalhasse mais em como é a política previdenciária na 

União Soviética. 

JD - Na União Soviética, a política previdenciária consiste em tratar o operário, o 

trabalhador, o operário, como um elemento que está sob a tutela do Estado. Então o 

Estado o tutela tanto para o trabalho, como a sua atividade intelectual, na sua vida 

particular. E tutela o cidadão. Essa é que é a parte dele. Então isto é a solução estatal. A 

Previdência Social, ela cuida do cidadão como sendo um direito dele, do Estado tutelá-

lo. É a intervenção maior do Estado. Coisa que eu não admito isso, absolutamente. Acho 

o maior absurdo. Cada um tem a sua tutela. Você vê que lá na própria Rússia, eu sentia 

que não poderia haver grande desenvolvimento. O cidadão se considerava que ele estava 

bastante, ele estava numa espécie de uma casca qualquer, e naquela casca ele não podia 

sair dali. Então ele ficava naquilo, se acomodava naquela situação, enquanto que o sujeito 

trabalhando numa entidade privada, que ele é livre, que ele pode vencer. Ao lado ele tem 

um sujeito que venceu, e que ganhou dinheiro. Por que eu progredi? Porque eu via muitas 

pessoas que ganhavam dinheiro, que tinham posição, que tinham automóvel, que 

passeavam, que iam para festas, que faziam tudo isso, e eu tinha que, precisava. Porque 

não é só o salário que paga. O sujeito não vive só de salário. O sujeito muito bem pago, 

muita coisa, ele tem muitas coisas que compõem a vida dele. Até essa parte de ser 

respeitado na sociedade, ser considerado na sociedade, ser o seu relacionamento com 

terceiros, tudo isso é levado em conta. E lá na Rússia nada disso existe. O operário, ele 

trabalha para o Estado, e ele tem uma produção a dar. Se ele deu aquela produção, acabou. 

Ele não tem que fazer mais esforço nenhum. Aqui não. O sujeito tem que inventar, o 

sujeito tem que trabalhar, tem que saber produzir. Por que o operário brasileiro, em geral, 

se admite que o operário brasileiro é mais inteligente que o operário estrangeiro? Porque 

ele não tem, ele não tem aquela esteira para trabalhar. Ele não só bate no prego, ou só 

bate o martelo a cada hora que o braço desce. Não! É porque ele produz outras coisas. Ele 

intromete. Ele faz aquilo que um robô não faz. Porque ele põe a sua inteligência, põe o 

seu saber. Até hoje você vê, tem muitas coisas aí que são feitas através, foram descobertas 

através do operário que trabalha, que tem lá, e que no dia-a-dia ele vai fazendo. Você vê 

que ele vai tirando essas coisas todas. E outros que se dedicam a fazer pesquisas daquilo. 

A própria Telebrás anuncia sempre alguns desses inventos que tem, no telefone. O sujeito 

copia o telefone, que o Brasil não tem, não respeita a patente dos telefones, então os 

telefones brasileiros são todos copiados dos estrangeiros. Mas copiando aquilo, mas 

melhora aquilo, para ter, aquilo ter aplicação aqui, para ser, porque ele sabe, todo dia os 

defeitos que dão nos telefones, como é que o brasileiro trata o telefone, então ele já faz o 

telefone de acordo. Ele dá mais estrutura ao telefone, ele considera mais aquelas peças, 

ele dá uma mola com mais força. Então, isso tudo, esse estímulo, você não tem na Rússia. 

Daí porque a produção na Rússia é feita, aquela produção, somente aquela produção. Não 

tem entusiasmo. E você vê no Brasil, que foi o agricultor ser, ter um pouco de ênfase, um 

pouco de tecnologia, passou a produzir muito mais. Hoje se produz muito mais. Meu pai 

produzia, plantava uma certa área de terreno, e tinha algodão lá. Mas esse algodão, vinha 

um ano, vinha o outro, e era pouco. Hoje não se produz algodão através de uma técnica 

especial. Se planta algodão adubando a terra. 

LO - Doutor José Dias, em termos de benefícios ... 

JD - Eu disse, eu sou muito favorável a essa coisa que está aí que eu não sei se você 

compreendeu bem. Administre a terra ... 
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MC - O senhor já teve oportunidade de falar sobre isso .. 

JD - Administre. Eu não entendo, eu não posso admitir, que o sujeito tenha qualquer coisa 

que ele não administre. Então você vê, eu sou a favor do administre. Essa técnica que está 

aí é minha técnica. Administre! Você tem, embora você não saiba, você tem que 

administrar. Você tem que ver o dia-a-dia daquilo. E é daquele dia-a-dia que você vai 

tirar a maior ciência que você tem naquela sua profissão. É do dia-a-dia. 

LO - Doutor José Dias, em termos de benefícios, comparando a Previdência Social 

soviética com a brasileira. 

JD - Muito melhor! Muito melhor a Previdência Social soviética. É nada em relação à 

soviética. Mas o sujeito tinha o amparo em outros setores. Mas por quê? Dinheiro ele não 

precisava ter, porque ele era tratado pelo Estado. O hospital dava tratamento. Lá, ele não 

pagava hospital, não pagava nada. O hospital tinha que tratar. Então ele é tratado. Ele era 

tratado como um cidadão. Eu não sei, eu tenho combatido isso ... 

RA - Nesse sentido, minha pergunta vem do conhecimento, de que uma pessoa da 

representação diplomática do Brasil, ficando doente na União Soviética, foi tratada como 

um cidadão soviético, durante um determinado período. 

LO - Como na Inglaterra ? 

JD - É. Mas isso, porque ele pagava impostos, porque ele tinha aquilo, ele tinha os 

mesmos direitos, ele estava lá, autorizado, estava lá, numa representação qualquer, estava 

lá a serviço. Então ele é tratado assim. Mas aqui no Brasil. Mas por que eu sou contra 

serviços de saúde? Porque o serviço de saúde, o sujeito só quer fazer uma estatísticazinha 

para saber qualquer coisa. Mas trata o cidadão, põe o cidadão, põe doze pessoas em fila, 

e pergunta: “O que você está sentindo?” O sujeito diz o que é, ele manda embora, e fica 

por isso mesmo. Então aí, você não cuida da pessoa. E se você cuida da pessoa que é uma 

máquina, tem as suas mazelas, tem os seus defeitos. Por que você quando dirige um, você 

com um aparelho novo, para tratar dele, você enquanto não se habitua com aquele 

aparelho, você não obtém o rendimento total dele? Porque você não está familiarizado 

com ele. Assim é o médico. Se o médico não está familiarizado com você, ele não pode 

tratar isso. Você tem isso. Então eu entendo, eu entendo, entendia sempre, que na Rússia, 

e nesses países todos, esse tratamento é dado ao cidadão. Ele não se queixa daquilo, 

porque todo mundo tem a mesma coisa, então não se pode queixar. Então, ele, o sujeito 

morre, ele se queixa. É a mesma coisa que acontece com o agricultor hoje. Hoje ele está 

sabendo reclamar. Mas antigamente não. Matava lá, o sujeito morria lá, apodrecia lá. E 

aquilo era o fim de todo mundo. Tuberculoso era assim. Apodrecia lá. Ficava 

apodrecendo lá dentro. Era todo mundo. Mas hoje não! O sujeito já sabe que ele tem, que 

ele tendo tratamento ele vive. Eu por exemplo, está aí. Eu estou vendo que eu, que tive 

uma doença lá, tive uma doença do coração, tive enfarto, não sei o que, fiquei 

impossibilitado de trabalhar, o médico me levou para o Instituto do Coração, e pôs lá 

ponte de safena. Depois eu tive outro enfarto, tive isquemia, tive tudo isso e fui tratando. 

E hoje eu tenho ciência plena de que eu só vivo, eu só vivo com essa idade, porque eu 

achei que não virava o ano de 70, 85, 86. Achei que não virava, com a isquemia que me 

pegou. Hoje eu já estou achando que vou virar 86, 87, 88 ... 

LO - Se Deus quiser ... 
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JD - Por quê? Se Deus quiser, porque eu não estou sentindo a dor de cabeça que o meu 

filho tem, minha nora tem, que você tem, não sinto dor de dente, não sinto nada, porque 

eu tenho próprio, por exemplo, gripe, eu não tenho gripe. Por quê? Porque o médico me 

deu um remédio que me dá correções para tudo isso durante um tempo. Eu tomo aquele 

remédio no almoço, no jantar, naquela coisa toda, então dá um equilíbrio no organismo. 

Faz as correções com as minhas deficiências. O dia que eu tiver uma correção disso, ao 

meu lado aqui, tem duas pessoas aqui, que vivem aqui, que tem mais de 80 anos. Por quê? 

Porque eles têm uma assistência médica, isolada, particular. Mas se eles vão para um 

médico, e lá, todo mundo lá está morrendo do coração, você tem um enfarto e morre, ele 

fica satisfeito com aquilo. Agora hoje não se admite mais isso, compreendeu você? Então 

há uma diferença muito grande, essa prestação, isto que acontece na Rússia. É que o 

sujeito é tratado igualmente. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a 

lei. E nessa idade, se igualam perante a lei. Só isso. 

LO - Doutor José Dias, eu tenho ainda uma dúvida, gostaria que o senhor esclarecesse, o 

que é Direito Previdenciário? 

JD - Direito Previdenciário é o direito que cuida, cogita do infortúnio do empregado, na 

sua vida. Infortúnio daquele que trabalha na sua vida. Isso é Direito Previdenciário. 

Mesma a sua, a Seguridade Social cogita do sujeito que tem, do trabalho dele. Não da 

vida dele particular, mas sim do trabalho dele. Por exemplo, o sujeito que aplica dinheiro, 

não tem que cogitar ele. Você aplica o seguinte: o sujeito ativo, quando ele trabalha, que 

cogita daquele sujeito. Isso é um Direito Previdenciário. Cogita de protegê-lo no trabalho, 

de causas de exaustão, tem stress, tem, ele tem que ter descanso, ele tem que ter uma certa 

precaução, para ele poder trabalhar. Porque se usar ele muito tempo, ele fica cansado. 

Mas por que eu trabalhei durante vários anos sem ter nunca ido ao médico? Porque o 

Celso Barroso nunca foi ao médico? Porque ele trabalha, mas o trabalho para ele não 

prejudica o organismo dele. Ele tem correção daquilo que tem, normalmente. Então é 

isso, tem... Então eu faço uma distinção grande, entre a Previdência Social e aquele que 

cogita e dá assistência. Eu precisei da assistência, tive. O Celso não precisou, não teve. O 

Moacyr precisou, teve. Então é isso a Previdência Social. É o sujeito que é ativo. É o 

sujeito, capital não! Capital é feito pela pessoa. Ele paga por isso. Eu tenho Previdência. 

A Previdência é uma solução social, solução social para aquilo, para toda e qualquer 

dificuldade do homem, enquanto que ... 
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JD - Eu sou ufanista, eu sou um sujeito ... 

MC - Espera aí... 

JD - Porque eu sou um sujeito que lê todas as revistas, apuro todo o desenvolvimento do 

Brasil, leio jornais, estou atualizado. Por quê? Porque o desenvolvimento que atravessa o 

Brasil, quem viu o Brasil como eu? Eu conheço todas as parte do Brasil. Do Chuí, até o 

Norte, lá em cima. Fui em todas as cidades do Brasil. De avião, até em burro, tudo isso, 

em jatinhos. Eu que usei, tive até avião alugado para lidar com tratamento. Então, eu 
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verifico o desenvolvimento que tem o Brasil. Essa grande sociedade anônima que é o 

Brasil, hoje produz tudo isso, esse império todo, mas totalmente diferente daquilo. Então 

as soluções de hoje são soluções inteiramente, por isso é que eu estou muito satisfeito 

com essa equipe do Sarney. 

MC - Eu queria perguntar uma coisa em cima disso. Nós estamos vivendo um momento 

de transição política, para alguns até nem estamos mais na transição, estamos numa 

democracia plena ... 

JD - Não! É um momento de transição ... 

LO - É, a abertura política, é um governo civil, e o que o senhor está achando dessa nova 

gestão da Previdência Social? 

JD - Eu estou achando o seguinte: que essa abertura civil, não era nunca, não é nunca 

aquela abertura que estava na cabeça do Ulisses Guimarães, ou do próprio Presidente da 

República. Porque o que eles estão fazendo hoje é muito mais. Eu acho que a pujança do 

Brasil advém justamente, aquela grande crítica que eu fiz aqui, daqueles meninos da 

SEPLAN, eu tenho que agora fazer justiça a eles, quando eles passaram a examinar outros 

assuntos, eles passaram a examinar assuntos que são assuntos gerais. Aqueles que eles 

propriamente podiam opinar. Não sobre Previdência Social, que é um assunto muito 

especializado, muito específico, muito mesquinho para eles. Então quando eles 

começaram a ver as soluções para o Brasil, eles começaram a dar soluções brasileiras ao 

problema. E essas soluções tem vara de condão. Como é que você pode imaginar que o 

político, que governou mal o Maranhão, que foi um mau político no Maranhão, que foi 

um troca tintas em toda a sua vida política, que por força, ou conveniência, e por uma 

coisa única na história, um vice-presidente, que teve cargo, que o vice-presidente em 

geral, eu considero o sujeito que vem só para subir quando o sujeito morre o outro, 

substituir, porque não faz nada. Por que um sujeito que não faz nada, que foi um sujeito 

que foi expulso do seu próprio partido, fez um governo, mas 250.000 vezes melhor do 

que Tancredo Neves. Porque o Tancredo Neves não tinha absolutamente a estrutura que 

ele tem, para receber essas influências que ele está recebendo. Porque veja bem, aquele 

que trabalha para um determinado dirigente, ele trabalha para o dirigente, o dirigente é 

quem comanda. Ele está adstrito, ele está muito cercado, muito limitado, muito cerceado, 

pela sua equipe. Por que o Ministro Nascimento, sempre procurou me levar para perto 

dele? E por que eu tenho êxito na atividade dele? Por que ele teve atividade? Porque eu 

sempre procurei ter este êxito. Porque se objetiva, não fazer a campanha de vencer, que é 

assessor do Ministro. Não! É para fazer aquilo que o ministro tenha condições de fazer. 

É, vestir aquela camisa. Hoje se você é gol-keeper, você defende o gol. Se você vai atuar, 

você vai chutar em gol. É porque você sendo atacante você vai atacar. Então, quando o 

presidente hoje tem essas vitórias todas, tem por quê? Porque foi sempre acessível a essas 

soluções políticas, que geraram problemas imensos, mas que foram vencidas por ele. Se 

antigamente você falasse em diminuir juros, em congelar os juros, você tinha a aprovação 

total, mas total, do Pedro Aleixo, do Milton Campos, do Geisel, do Golbery, Golbery, 

tinha um medo que se pela, danado, da opinião pública, da campanha dos médicos. Você 

vê que hoje o governo não está fazendo política nenhuma para favorecer os bancos. 

Favorece os bancos naquilo que eles têm direito, porque eles hoje constituem uma parte 

muito poderosa da Nação. Até aqui eles eram donos do Brasil. Agora eles passaram a 

colaborar com o Brasil. Então, se você tem hoje uma estrutura jurídica melhor, 

antigamente não se podia fazer nada porque você não tinha como aplicar essa estrutura 
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jurídica. E os governantes eram meros políticos. Faziam política apenas. Eles não 

cogitavam da administração. Eles não administravam. Ora administram, você vê, cada 

dia que o Adubos Trevo e o Banco Bamerindus fazem aquela propaganda, a Agroceres 

faz propaganda. Administrem, é o que eu estou dizendo a vocês. Você cogita do terra-a-

terra. Você acabou de ver o Ministro da Fazenda, vendo como é que fornece o ovo para 

população. Como é que fornece batata para população, como é que fornece carne para 

população, como é que fornece leite para população. Está procurando meios de fazer isso. 

E você tem muitas pessoas que tem soluções para esses problemas, e que dão soluções 

aos problemas que pesam. Por que o Ministro todo dia faz assim, 18% não cobra ágio, 

outros 82 está cobrando ágio. Então, o sucesso do Plano Cruzado, enquanto que o 

jornalista ... Veja, tem uma revista da semana retrasada, foi uma coisa inteiramente 

contrária ao governo, inteiramente pessimista, inteiramente contrária ao governo. Vem o 

Funaro na televisão, e jogou abaixo aquele pessimismo todo. É porque esse ágio passou 

a ser chamado de agiota. Então, você sabe o que é agiota? É aquele sujeito que emprestava 

a juros, o sujeito cobrava juros maiores. Agora agiota, foi dado esse apelido, que é 

apelido, hoje, é a mesma coisa que chamar o sujeito de estúpido, chamar o sujeito de 

néscio. Então, o sujeito chama de néscio, o sujeito não sabe o que é o significado de 

néscio, não vê na televisão, então o sujeito fica todo satisfeito. Então é isso. O agiota é 

um sujeito especulador. É um explorador, é um especulador. Então, esse agiota, ele vai 

perseguir esse agiota, e tem meios para combater. Porque tem lei de 1933, a lei da usura, 

que proíbe isso, que põe na cadeia isso, que foi, essa lei foi escondida, porque a lei dos 

mercados de capitais, a lei dos banqueiros, começou a dominar o mercado de capitais. 

Veio o Conselho Monetário Nacional, e põe aquilo, certa moldura àquilo. Eu com  o outro 

político moldura aquilo, mas quem está vivendo isso, tomando conta são aqueles rapazes 

que são especialistas em cada assunto, que estão procurando acertar. 

MC - Então, particularmente, na questão da Previdência Social, como é que o senhor está 

vendo essa gestão, tanto do Waldir Pires, como do Raphael de Almeida Magalhães? 

JD - Sem valor nenhum, inexpressivo. Todos eles são inexpressivos. A estrutura que está 

aí é a estrutura do governo, e o status, Estados do Brasil. É a melhoria, melhoria, do 

emprego. Então você está, essa coisa que tem na Previdência Social, é nada mais nada 

menos, do que melhoria das condições conjunturais do Brasil. Esse ufanismo que tem no 

Brasil, esse negócio desse consumismo. Você tem, você deve estar inteiramente 

impressionado com esse negócio aí, que falta tudo no Brasil hoje. Por quê? Se você tiver 

o cuidado de ler os jornais de mais de um ano atrás, você verifica que se criava um 

problema danado para fazer Itaipu, Tucuruí, porque achavam que o Brasil tinha energia 

elétrica para dez anos. O próprio Camilo Pena combatia, deixava de pegar dinheiro em 

Itaipu, porque achava que não era uma obra de coisa, essas obras monstruosas que tem. 

Não são. Por que hoje você vai estabelecer a Ferrovia do Aço? Por que você pôs em 

funcionamento a siderúrgica Açominas? Por quê? Porque tudo aquilo era furado. Aquilo 

era propaganda, daqueles que queriam combater o Delfim e os outros economistas, que 

eram realmente muito a favor do mercado de dinheiro estrangeiro. O dinheiro estrangeiro 

era mais barato que o dinheiro nacional. Então os próprios banqueiros nacionais pediam 

dinheiro no estrangeiro, para emprestar aos outros. Os outros corriam o risco, e eles 

ficavam apenas ganhando as percentagens. Havia um banco aqui, um banco aqui, que 

tinha o maior teto no estrangeiro. Sabe como é que chamava? Mineiro do Oeste. Por quê? 

Ele emprestava todo o dinheiro que ele pedia no estrangeiro, emprestava ao construtor, e 

todo o sujeito que podia pagar. Então o sujeito pegava aquilo, tudo aquilo. Sendo 

explorado, inteiramente por aquela, todas aquelas coisas por fora, as comissões. Eu 
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conheço muito sujeito que viveu até agora, e que vive até agora, apenas com comissões, 

de dinheiro que ele emprestava, tirado do estrangeiro. Trazia o dinheiro do estrangeiro. 

Então você vê que essa coisa, essa estrutura financeira, que é absolutamente necessária, 

essa capitalização, foi mal levada. Então eu vou culpar isso, por isso a solução? Não. Não 

vou culpar a solução. Então a solução de capitalização, essa a solução nacional. Mas há 

muito tempo que eu tenho uma noção muito diferente do sindicato, da organização 

sindical brasileira. Por quê? Porque eu li alguns autores estrangeiros, e verifiquei que a 

organização sindical lá fora era proveitosa para o Brasil. Porque o operário lá não 

combatia, não fazia, não queria um salário para aumentar a inflação, porque ele sabia que 

corroe o salário, corroía o salário. Porque para fazer aumentar o preço, aumentava o 

salário dele. O salário ficava não valendo de nada. Então agora o próprio operário, o Lula 

e os outros, passaram a estudar essa situação, e assim esse, por exemplo esses outros todos 

passaram a verificar que o operário não pode só ter o salário mais elevado, porque precisa 

ter um salário compatível, para dar competição a todas as indústrias. Tem que competir. 

Senão o Brasil não vende lá fora. Não exporta. E hoje o Brasil exporta. Por que o Brasil 

está exportando? É porque ele está produzindo, com a mão-de-obra correspondente aqui. 

MC - Então ... 

JD - Mas o que eu quero que você compreenda, que esta atitude que todos estão tomando, 

essa atitude, do administre. E o administrador passou a não ser o sujeito. Ele é, para todo 

mundo é ele quem resolve. Mas não é ele quem resolve, quem resolve é a equipe dele. 

MC - O senhor acha que isso tem alguma coisa a ver com o processo democrático? 

JD - Tem, claro. Porque soluções hoje são bem recebidas. É preciso. Todo mundo é 

obrigado a receber. Quem não tem hoje, todo mundo que não é, mesmo o sujeito que é 

autoritário, que era do regime autoritário, acha que o regime democrático é mais digno, é 

mais liberal, porque tem mais liberdade, as coisas. Ele se beneficiava daquele 

autoritarismo, daquela ditadura, para fazer isso. Mas tem muita gente que apropria, tira 

partido em qualquer época. Por exemplo, você vê, qual é a novela que está hoje na Globo? 

Qual a novela que está na Globo hoje? A Roda da Vida. 

MC - O senhor está acompanhando? 

JD - Estou, é claro. Eu, é uma vivência, é a vivência de hoje. É o Rubens Paiva de hoje. 

Está aí, o negócio aí. É o banditismo, é o sujeito que tira o processo, que favorece. É 

aquela disputa de tudo aquilo. Esse sujeito que tirou isso. Você acha que eu sou a favor 

do sujeito que ganha dinheiro fácil? O sujeito que explora? Não. Sou a favor do sujeito 

que produz. Ganha dinheiro, mas produz. 

MC - O senhor falando do Delfin Neto, eu queria que o senhor explicasse uma outra 

questão, que é o seguinte: o senhor até explicou por que o Hélio Beltrão saiu do Ministério 

da Previdência Social, mas o senhor colocou muito assim por alto ... 

JD - Ele saiu porque ele não estava tendo vantagem popular, nem nada. Quem estava 

dominando, o Presidente da República dava mais ênfase às soluções que eram trazidas 

pelo Ministério do Planejamento, que intrometiam na Previdência Social. Deixaram a 

Previdência Social, nada mais, nada menos, do que uma, sem expressão. Porque a 

Previdência Social tem expressão popular muito grande. E aquela expressão popular é 
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perdida com o domínio da SEPLAN, da Secretaria de Planejamento da Presidência da 

República, o presidente dando mais apoio à soluções. Que era dito. Ele ia lá e não 

conseguia aquelas soluções. Como Jair perdeu! Ele teve que deixar, inteiramente. Porque 

ele passou a se exaltar lá. Ele queria dinheiro, não tinha dinheiro. Não podia pagar. Quem 

podia pagar eram os bancos. A Previdência estava sendo, estava falida, e todo mundo 

dizia que estava falida. Eu achava uma graça danada. 

MC - O senhor acha que essas medidas do atual governo, especialmente do Ministério da 

Previdência Social, elas são secundárias em relação à atuação.   

JD - Eles estão seguindo a estrutura que foi dada ao governo da República. Inegavelmente 

você tem a parte econômica, dada uma solução um pouco técnica para os assuntos todos. 

Passou a prevalecer as soluções daqueles, dos intelectuais, daqueles que pensam, e que 

tem estudos, e que estudam para isso. Sendo que essas pessoas que estão aí agora, já têm 

uma experiência, já estudaram, já fizeram pesquisa. Naquela ocasião, eram aqueles 

rapazes, que eram imberbes, eram sujeitos imaturos, eram sujeitos que faziam análises 

baseadas naquela coisa toda. Os outros não. Esses aí são pessoas que tiveram uma 

experiência em outros países, que apuraram, que foram ver estudos de economistas, e 

como eu disse no princípio, que hoje se passou, que hoje se pensa que tem hoje uma 

carreira que se chama Economia. Até pouco tempo se tinha vergonha de dizer que é 

economista, porque economista era pior que ser motorista de praça.  Não é? Hoje ser 

economista tem um certo valor. Por quê? Porque passou a Economia a ser aplicada. A 

teoria da Economia, como eu no Direito, passou a aplicar na Previdência Social. É isso 

que eu acho que é a vantagem que eu levo dos outros. É que eles têm a Previdência Social, 

mas eu tenho o direito previdenciário. Eu tenho o direito aplicado à Previdência Social. 

Então, eu tenho como fazer, como seguir a lei, e como dar solução. Porque não basta você 

fazer soluções utópicas, soluções que são inadequadas com o momento em que vive. Você 

tem que dar qualquer solução, você tem que ter uma solução sempre muito adequada à 

legislação, que não confisca, não vale você tratar, por exemplo, de greves, como o pessoal 

desses partidos, e eles não deixaram, Sarney não deixou, isso aí tem que ver a parte 

jurídica, a parte da Consultoria da República, não deixou fazer, das negociações coletivas, 

porque elas conflitavam com a Constituição. Então não pode. Tem que mudar a 

Constituição, porque o sistema da Constituição é um sistema antiquado, um sistema do 

corporativismo. O Estado só dava assistência ao empregado, no sistema das relações de 

trabalho, e hoje você tem que dar ao operário uma proteção social. O status que ele tem 

na sociedade. Hoje ser operário lá, qualificado na indústria automobilística, é um sujeito 

que tem um certo gabarito. Ele pode encontrar em lugar, emprego em qualquer lugar. 

MC - É. 

JD - Tanto assim, que nós estamos fazendo um treinamento, não sei se você sabe, você 

conhece o problema, o plano da Volkswagen? Com o SENAI? Você sabe o que o SENAI 

está fazendo toda a estrutura da Volkswagen? A Volkswagen está usando a tecnologia 

inclusive acabou com o Fusca agora por causa da tecnologia. É a empresa que se está 

atualizando mais. É aquela empresa que moderniza. A Ford está indo para o beleléu. Por 

quê? Porque ela não se atualizou, porque ela não está procurando se atualizar agora, e a 

Volkswagen não. Está fazendo. Hoje ela tem como sujeito que faz qualquer, hoje qualquer 

mecânico estuda na escola. O SENAI tem 74 escolas do SENAI fazendo mecânica 

Volkswagen, então o automóvel que o sujeito tem que comprar, vamos dizer, táxi, um 

sujeito que usa o automóvel depois dos primeiros anos. Aquele que usa mais o automóvel, 
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vai ter usando ... vai ter a mecânica Volkswagen, que é a que todo mundo sabe, tem peças 

que ele deu, Kombis para o sujeito examinar, que deu tecnologia, que cada um tem. E por 

que a Fiat faz aquilo tudo? É por causa disso. É porque tem outra técnica do americano. 

O americano é uma coisa, por isso que o americano ficou lá para trás, e o japonês está na 

frente. E por que agora o americano compreendeu isso tudo, e está apanhando do Brasil, 

está apanhando do Japão? É porque o sujeito usa, tem que melhorar isso tudo. Tem que 

usar. Então a técnica, você tem que usar a técnica, tem que empregar a técnica, adequar 

isso. 

MC - É, eu não tenho mais nenhuma pergunta a fazer e eu gostaria de deixar em aberto 

aqui para o senhor, o que o senhor quiser colocar para finalizar a nossa entrevista. 

JD - Não, eu não quero dizer nada porque o que eu desejo é dizer o seguinte: é que eu fiz 

um depoimento despretensioso, apenas para contar as minhas fraquezas, e aquilo que eu 

fiz, dentro da perspectiva que eu sempre pensei. Sem ter que pensar, sem pruridos de 

ofender isso ou aquilo, magoar esse ou aquele. Então, foi isso que eu fiz, nada mais. E o 

que eu quero é só isso. Agora, o que eu fiz está aí no meu... Eu tenho, o maior patrimônio 

meu, está aqui, na biblioteca, através dos trabalhos escritos que eu fiz. Porque tive durante 

vários anos, o que eu tive, meu único trabalho foi escrito. 

MC - Nós queríamos agradecer ao senhor, e queríamos ressaltar uma coisa que 

impressionou muito a gente, que é a sinceridade do senhor. Eu acho assim, que foi uma 

coisa muito bonita, assim, o convívio com o senhor, e ver que o senhor em todos os 

momentos foi muito sincero com a gente. Uma coisa que impressionou muito a gente. 

JD - Porque eu não tenho nenhum interesse pessoal em nada disso. Eu sempre pus o meu 

interesse pessoal um pouco para trás, porque o interesse pessoal estava resguardado. 

Estava então, eu estava ... Então eu tenho que olhar de dentro dos outros, como um 

cidadão que vive, e vive numa cidade que depende de tudo. Depende do governo, depende 

dos outros moradores, dos vizinhos, dos cidadãos, daqueles que furtam, daqueles que... 

Então você compreende bem que eu sou um homem que tem uma noção, noção de que 

eu vivo em sociedade, e que eu, se eu viver, como eu vivo no Rio de Janeiro, é porque eu 

vivo naquela sociedade que eu considero das melhores do Brasil. Se eu gostei de viver 

em Brasília, eu gostei, porque lá eu tinha um padrão de vida do povo, que dava um padrão 

de vida meu, mas que não quero viver em Copacabana, não me interesso por isso. Porque 

aquilo lá é uma coisa fantasiosa. Aquilo lá é uma coisa que tem lá, uma coisa que está 

fora do normal, que não é do Brasil. Pode estar nos Estados Unidos, mas não é do Brasil. 

Se eu morasse nos Estados Unidos, eu preferia morar lá, mas eu prefiro morar cá, na zona 

Norte, que é uma coisa mais de família, mas assim, dentro do meu padrão de vida. Então 

estou bem aí, estou bem aqui. Tenho nada, então como eu tenho tudo o que eu quero, tudo 

que eu almejo, eu tive tudo que eu tive, e hoje eu não faço nada, eu só procuro auxiliar, 

dar o que eu puder, eu dou o que eu podia dar, de colaboração, então é por isso que eu 

disse a vocês assim, e estou à disposição de vocês para qualquer outra coisa. E para 

consertar muitos erros meus, muitas imprecisões, devidas às minhas falhas de memória, 

porque é claro, não é, 72 anos nas costas, com o trabalho ativo que eu tive, é muita coisa. 

MC - Então está, muito obrigado seu José Dias Corrêa Sobrinho ... 

JD - Nada ... Estou às ordens ... 
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Fita 14 - Lado B 

 

LO - Bem, esse lado da fita, está reservado para alguns discos que nos foram oferecidos 

para gravação pelo Senhor José Dias Corrêa Sobrinho. São dois pequenos discos, que 

contém jingles do período em que o senhor José Dias era Presidente do IAPI. O primeiro 

dos discos, que será apresentando aqui, foi gravado pela Indústria de Discos, para 

gravação JOP Ltda., com endereço à Rua Líbero Badaró, 93, 8º andar, conjunto 81, São 

Paulo-Brasil. O disco tem número de série 1.441, gravado em 33 rotações, e será 

apresentado agora um dos lados do disco. 

 “Trabalhador industriário! Atenção! O IAPI aconselha! Não perca a sua carteira 

profissional! A carteira profissional é o mais importante de todos os seus documentos. Só 

com a carteira profissional é que você poderá requerer benefícios no IAPI. Exija que o 

seu patrão anote e assine a sua carteira profissional. Trate pessoalmente do seu caso no 

IAPI. Se não puder, mande um parente. Caso isso seja impossível, procure o seu 

sindicato.” 

 “Atenção Doutor Corrêa Sobrinho! O índice a ser aplicado para correção 

monetária é o subseqüente ao do trimestre em que se vencer a dívida. Ouça a palavra 

abalizada do seu assessor que bem merece, e espera uma promoçãozinha...” 

LO - Bem, após esse inusitado, no mínimo, pedido de promoção, nós partimos então para 

o segundo lado deste mesmo disco. 

 “Trabalhador industriário! Atenção! O IAPI aconselha! Não perca a sua carteira 

profissional! A carteira profissional é o mais importante de todos os seus documentos. Só 

com a carteira profissional é que você poderá requerer benefícios no IAPI. Exija que o 

seu patrão anote e assine a sua carteira profissional. Trate pessoalmente do seu caso no 

IAPI. Se não puder, mande um parente. Caso isso seja impossível, procure o seu 

sindicato.” 

 “Atenção senhor empregador! O IAPI tem agora um presidente que é um estouro. 

Presidente só o Doutor Corrêa Sobrinho, que será fatalmente consagrado o homem da 

Previdência Social em 1966. Não há de ser nada se Deus quiser.” 

 “Atenção Doutor Corrêa Sobrinho. O índice a ser aplicado para correção 

monetária é o subseqüente ao do trimestre em que se vencer a dívida. Ouça a palavra 

abalizada do seu assessor que bem merece, e espera uma promoçãozinha...” 

LO - O pedido de promoção se repetiu mais uma vez. Mas não é só esse disco. Tem um 

outro, também cedido pelo Doutor José Dias Corrêa Sobrinho, e que nós vamos gravar 

aqui. É um pequeno compacto, o outro é um pouco maior. Este é um compacto com título 

IAPI, 33 rotações por minuto, lado A e o lado B gravados, escrito ainda: “Todos os 

direitos de reprodução são reservados, fabricado por Som Indústria e Comércio S/A. – 

Indústria Brasileira – Rio de Janeiro.” É a única indicação, e este disco veio sem capa. 

Vamos então ao lado A. 
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 “Atenção senhor industrial! O IAPI avisa! Preencha e devolva imediatamente os 

formulários entregues pelo fiscal do IAPI. Não deixe o pagamento para o último dia. O 

prazo termina a 15 de outubro. Aproveite as vantagens da lei, e faça hoje mesmo o 

pagamento da primeira prestação por cheque nominativo. O IAPI só descontará o cheque 

no dia 15 de outubro! 

 “Atenção senhor industrial! O IAPI avisa! Se o fiscal do IAPI ainda não esteve 

em sua empresa, mande apanhar os formulários no IAPI para pagar o seu débito até 15 de 

outubro. Depois de 15 de outubro seu débito sofrerá correção monetária. Não deixe o 

pagamento para o último dia! Compareça hoje mesmo ao IAPI!” 

 “Atenção senhor industrial! O IAPI avisa! Termina no dia 15 de outubro o prazo 

para pagamento sem correção monetária do seu débito com o IAPI. Preencha logo os 

formulários próprios, e compareça imediatamente ao IAPI. Lembre-se, o prazo termina a 

15 de outubro. Depois de 15 de outubro, a dívida de sua empresa sofrerá correção 

monetária.” 

LO - Partimos então para a apresentação do lado B, do segundo disco que nos foi 

oferecido pelo Doutor José Dias Corrêa Sobrinho, sobre o IAPI. 

 “Atenção senhor industrial! O IAPI avisa! Os formulários entregues pela 

fiscalização do IAPI, devem ser preenchidos e devolvidos (TI) Não deixe o pagamento 

para o último dia. Pague antes de 15 de outubro por cheque nominativo. O IAPI só 

descontará o cheque no dia 15 de outubro. E lembre-se! Depois de 15 de outubro o seu 

débito sofrerá correção monetária.” 

 “Atenção senhor industrial! O IAPI avisa! Suas contribuições ao IAPI devem ser 

recolhidas até o dia 15 de outubro. Seu cheque deve ser nominativo, e não precisa ser 

visado. E lembre-se! Não sendo efetuado o pagamento até 15 de outubro, sua dívida 

sofrerá correção monetária! Compareça logo ao IAPI para não perder as vantagens da 

lei.” 

 “Atenção senhor industrial! O IAPI avisa! Compareça ao IAPI, e pague a primeira 

prestação do seu débito até 15 de outubro. Vá imediatamente para evitar atropelos de 

última hora. E não se esqueça! Depois de 15 de outubro sua dívida será reajustada! 

Aproveite as vantagens da lei. Compareça hoje mesmo ao IAPI!” 

LO - Com isso, nós encerramos então os dois discos que nos foram trazidos pelo Doutor 

José Dias Corrêa Sobrinho. 

 


