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Data: 13/08/1986 

 

 

Fita 1 – Lado A 

 

 

NM - Sr. Jessé Montello, nós vamos começar falando de sua infância e de sua vida estudantil. 

Quando o senhor nasceu? 

 

JM - Nasci em 12 de março de 1919, na cidade de São Luiz do Maranhão. Tenho por 

conseguinte 67 anos. 

 

NM - O senhor veio de que meio social? 

 

LO - O senhor nasceu... 

 

JM - Não, eu nasci de pessoa pobre. Meu pai foi pobre também e ele trabalhava em confecção 

de sapatos e tinha uma pequena loja onde vendia. E daí, nós fomos, tivemos que sair. Eu fui 

um professor precoce de Matemática. Quando estava no curso ginasial, que era aquele curso 

de um a cinco anos, eu dava aula para o pessoal do quinto ano, quando estava no quarto ano, 

e depois fiz complementar de Engenharia lá no Maranhão. Terminando o complementar de 

Engenharia, vim para o Rio. Eu me destinava fazer a carreira militar, mas cheguei aqui para 

fazer a carreira militar e encontrei muitas dificuldades, pois eu não tinha os papéis completos. 

Então resolvi me guiar não para a Engenharia, mas fui fazer a Faculdade Nacional de 

Filosofia e custeava a minha faculdade de Filosofia com recursos provenientes de aulas que 

eu dava no Instituto Lafayette. Me tornei um grande amigo do professor Lafayette. O 

Instituto Lafayette foi uma grande instituição e ele me colocou lá. Fiquei um tempo em que 

tinha muitas aulas que ele me dava. Ele tinha uma confiança enorme em mim e quando ia 

fazer os planos de curso, me chamava para consultar o que eu achava, o que eu não achava; 

de forma que me tornei um amigo dele e ele um amigo meu. E comecei então a andar, e isso 

me ajudou a fazer a faculdade de Filosofia, o curso de Matemática, então fiz o curso de 

Matemática. No curso de Matemática tive vários colegas. Tive um colega, o Lopes. O Joel 

Leite Lopes, que é bastante conhecido. Tive vários amigos contemporâneos, por exemplo, o 

Guerreiro Ramos, que também foi do mesmo grupo, um grupo bom em que nós estudamos 

na faculdade de Filosofia. Mas eu terminei o curso da faculdade de Filosofia e, logo que 

terminei, já lecionando, comecei, fui fazer um concurso para estatístico auxiliar do 

ministério, aliás, quando eu estava fazendo o curso, estava fazendo o curso na faculdade de 

Filosofia e fiz, ao mesmo tempo, um concurso para o Ministério da Fazenda, como estatístico 

auxiliar. Tirei primeiro lugar nesse concurso. Depois passado algum tempo, fiz um concurso 

para atuário no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

 

LO - O senhor chegou a trabalhar no Ministério da Fazenda? 

 

JM - Cheguei a trabalhar. Trabalhei mais ou menos dois anos, depois larguei porque achava 

que eu era mais professor do que funcionário público, está bom. De forma que eu tinha 

largado o Lafayette, mas pouca coisa, mas agüentei lá dois anos, depois voltei, pedi demissão 

do serviço público. Mais tarde, então, fui fazer o concurso de atuário para o Ministério do 

Trabalho, porque aconteceu o seguinte: fiz a faculdade de Filosofia, dois anos depois fiz a 

escola de Engenharia. E, na faculdade de Filosofia, tive muita sorte. Eu fui, fiz o curso com 
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professores que eram vindo ou da França ou da Itália, está certo. Fiz a faculdade de Filosofia 

e foi um curso bem feito, porque eu tive só professores, que foram professores que vieram 

da Itália para cá; era gente mesmo que trabalhava lá, está entendendo. Tive professores 

franceses, professores italianos. Entre os professores franceses, tive o professor Buet, que 

tem um livro publicado no Brasil: Os Dois Brasis. Esse livro é de Sociologia e é bastante 

interessante. Eu fiz Engenharia, deixa eu dizer aqui uma coisa: fiz Engenharia e Engenharia 

eu pude fazer somente em três anos porque cheguei e fiz o vestibular, passei, e depois pedi, 

na escola de Engenharia, que fossem consideradas as cadeiras que eu tinha feito na faculdade 

de Filosofia. Fiquei no terceiro ano todas com duas ou três dependências paternas. Tirei 

aquilo rapidamente. Fiz o quarto e o quinto ano, me formei três anos depois. Me formei em 

Engenharia em 1948. Depois, quando eu estava na Engenharia, três anos, dois anos depois, 

fiz concurso para catedrático da universidade. Entrei para a universidade em 1950, por 

conseguinte tinha 31 anos quando entrei para a universidade. Nessa época, fui o catedrático 

mais novo da universidade. Depois as coisas passaram, veio essa reforma aí. A reforma eu 

achei boa, mas teoricamente, praticamente, a reforma universitária, ela se deu, faltaram 

recursos para complementá-la como deveria ser complementado. Achei que essa 

universidade devia ter sido feita, ter recurso, muito recurso. Como as coisas aqui no Brasil 

são feitas de improviso, e depois é que se vai achar os recursos para aquilo, então a 

universidade parou um pouco, entendeu. Por isso é que houve a queda da universidade, e 

não devido ao fato de que não houve recursos suficientes para a universidade, não é. Então 

me formei, fiquei engenheiro, era engenheiro, era catedrático, e fui chamado quando eu 

estava no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como atuário. Fui requisitado para 

estudos bancários, logo depois que fiz o concurso, concurso que fiz em 1943, concurso de 

atuário. Como atuário, fui requisitado um mês depois para o Instituto dos Bancários, para 

servir no Instituto dos Bancários e lá fiquei muito tempo. Depois de ter ficado no Instituto 

dos Bancários cerca de 14 anos, fui requisitado para o BNDE. Fui diretor do BNDE e essa 

experiência foi muito grande, a experiência econômica. A experiência em projetos que eu 

não tinha, comecei a ter. De forma que fiquei entendendo os problemas nacionais - bem 

alguns desses problemas, porque eu tive essa formação do próprio IBGE, BNDE, aliás 

BNDES. De forma que no BNDES, pude ver várias coisas. Criei, inclusive, um instituto de 

previdência. Não é instituto de previdência, é uma caixa de previdência dentro do BNDE, 

porque acontecia o seguinte: o BNDE, os funcionários de lá tinham uma legislação especial 

de tal modo, que eles não tinham nem aposentadoria, nem pensão. Não tinham nada, no 

BNDE, não tinham aposentadoria, não tinham nada. A aposentadoria podia ser feita, porque 

a pensão podia ser feita, porque havia uma lei que dizia que as autarquias podiam se filiar 

ao IPASE, não é isso. O IPASE desapareceu, então nós nos filiamos ao IPASE, através de 

um decreto do Presidente da República, mas não tinha aposentadoria. Então foi criado no 

BNDE um sistema de aposentadoria. Esse sistema de aposentadoria para os servidores do 

BNDE depois se transformou, depois que mudaram a estrutura administrativa do BNDE se 

tornou numa entidade pública, foi transformado. E esse instituto, essa caixa que estava lá, se 

transformou então numa fundação interna do IBGE, que é a Fundação de Seguridade Social 

do BNDE, está certo, se chama FAPSS - Fundação de Assistência Social do BNDE - BNDES 

agora, deve ser com dois esses. Mas isso aconteceu e eu criei esta parte porque, quando entrei 

no BNDES, já tinha uma grande experiência em Previdência Social, no Instituto dos 

Bancários. Agora, no Instituto dos Bancários, o que aconteceu foi o seguinte: toda a 

Previdência Social começou de uma maneira assim como começam as coisas, entendeu. A 

gente quando começa um projeto... (superposição) 
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NM - Professor Jessé, vou pedir um tempinho porque eu queria retomar a sua falação para 

elucidar algumas questões, porque isso aí para a gente tem um interesse todo específico. O 

senhor nasceu em São Luís do Maranhão em 1919. Quando foi que o senhor chegou ao Rio 

de Janeiro? 

 

JM - Em 1938. 

 

NM - Nesse período ocorreu uma série de eventos da maior importância na história do Brasil. 

Eu, por exemplo, gostaria de saber, em 1930 o senhor tinha 11 anos... 

 

JM - Onze anos; eu entrei no ginásio em 1930. 

 

NM - A chamada Revolução de [19]30, o senhor tem alguma memória desse fato? 

 

JM - Ah, tenho.  

 

NM - Em São Luiz? 

 

JM - Em São Luiz... Quando era garoto, houve a revolução e nós morávamos numa rua, que 

era uma das ruas principais, e nessa rua principal, num dia, que foi no dia da Revolução de 

[19]30, houve  soldados em todas as esquinas e meu pai então arranjou um saco de areia e o 

botou lá na porta para se defender porque estava aquela coisa, de noite passavam os batalhões 

por todas as ruas, a cantar e a fazer barulho, que estava tendo a revolução lá e a gente soube 

naquela época, eu era garotinho, então sabia que o negócio estava, que havia uma revolução 

e aí então soube depois, mas eu não entendia muito de nada, de política, ou melhor, nada. 

(risos) Não entendia de política, então fiquei lá e contaram uma história de que a revolução 

foi desencadeada por um sargento que era do 24º BC. Esse sargento prendeu o comandante, 

que era bem conhecido, eu não me lembro. Então a Revolução ficou nesses termos, foi 

dominada de uma vez. Não houve problema nenhum, acho que não houve, houve tiros de 

festim - disseram que deram muitos tiros de festim - mas não houve mortos, não feriram 

ninguém, não houve nada, mas se transformou, e a Revolução de [19]30 se deu assim, uma 

revolução mais pacífica, está entendendo. 

 

NM - O seu pai fazia política? Tinha ligações partidárias? 

 

JM - Não, não tinha nenhuma. Meu pai não era, ele era um sujeito muito, era uma pessoa 

muito fechada e dava uma educação austera aos filhos. Ele pertencia, ele era da Igreja 

Presbiteriana Independente. Era protestante e, como protestante, colocou o nome de todos 

nós, nomes bíblicos. De forma que tenho três irmãos, aliás, eu com mais dois irmãos, com 

nome bíblico. É Josué, o mais velho, eu sou o terceiro, Jessé e o outro é Joel. O Josué é 

escritor, está na Academia Brasileira de Letras, hoje é embaixador na UNESCO, depois fui 

eu, o outro, que faz seguros em companhias privadas, é consultor de empresas privadas de 

seguros, é o Joel. Tem nós três, as minhas irmãs que são cinco irmãs, a mais velha era a 

Elisabeth (TI), Débora, tudo nome bíblico, nós éramos uma família de oito pessoas, oito 

pessoas. Houve um falecimento, a minha irmã mais velha faleceu quando eu tinha 16 anos e 

isso acarretou uma perturbação muito grande na vida do meu pai, pois ele gostava muito da 

menina. Ela morreu de imperícia médica, naquele tempo em que não havia perícia médica. 

Foi o seguinte: a menina caiu doente, meu pai chamava os médicos de lá e eles diziam que 

era uma gripe não sei o quê pa, pa, pa, e só vieram a descobrir depois de seis meses passados, 
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talvez pela resistência dessa menina, ela teve uma resistência enorme, porque levou seis 

meses, quando eles declararam que ela tinha pneumonia, na véspera dela morrer, disseram a 

meu pai que ela estava com pneumonia e ela morreu no dia seguinte. Quer dizer, não havia 

maneira de se descobrir, mas ela foi muito resistente, saudável, agüentou muito, ela, que 

levou 6 meses doente numa cama, uma menina que era saudável. Dizem que ela, que isso 

foi resultante, eu não sei, pode ser, está entendendo, que ela fazendo ginástica com uma 

barra, eu não sei (risos). Você que é médico1* pode ser que descubra isso. Ela fazendo 

ginástica numa barra, bateu de lado e inflamou o lado da costela e dessa inflamação é que 

virou, eu não acredito nem que seja isso, mas aconteceu. Meu pai sempre foi pobre, tanto eu 

quanto o Josué vimos para, para o Josué ir para Belém do Pará, porque no Maranhão não 

existia complementar de Direito e ele ia fazer Direito, eu tive que manter o Josué durante 

um ano em Belém, durante um ano eu mantive o Josué, que trabalhava, morava com meu 

pai e eu dava aula lá em São Luiz, era um professor muito cotado e dava as aulas e mantive 

o Josué. E o Josué como teve sempre uma capacidade política maior do que a minha, 

conseguiu vir para o Rio, através do governo do Pará e tinha lá um cargo, arranjaram para 

ele vir para o Rio e ele veio. Aqui no Rio ele ficou um ano, depois de um ano aqui no Rio, 

me escreveu dizendo que eu podia vir, que ele estava com uma situação e que me sustentava. 

Mas logo em seguida, três meses depois, fui para o Instituto Lafayette, me apresentei ao 

Lafayette e o Lafayette conversou comigo, gostou de mim, e depois vim para cá e fiquei. 

 

NM - O senhor era muito menino quando aconteceu 1930, mas o seu pai não era um 

militante, não era um homem de partido. Como é que ele retratava a situação do Maranhão 

em relação ao movimento de [19]30, ele colocava que houve alguma mudança significativa? 

 

JM - Ele não nos deu nenhuma opinião sobre esse fato, não tivemos nenhuma opinião, não 

deu. Nós não sabíamos de nada, apenas quando havia votação, ele falava com minha mãe, 

falava com o pessoal de lá, que deveriam votar nas pessoas "fulano de tal, sujeito decente... 

fulano de tal..." não tinha nada de partido, partido para ele não valia coisa nenhuma, só 

valiam as pessoas. 

 

NM - O que era ser jovem, sendo um menino, como era a vida de um menino no Maranhão, 

nesse momento? O senhor não deve ter tido uma vida muito grande de menino. O senhor 

começou a trabalhar cedo? 

 

JM - Cedo, comecei a trabalhar cedo porque a vida de menino, meu pai, eu estudei e ele 

sempre procurava nos dar um curso, nos ajudar no sentido de fazermos um curso e ele, 

mesmo com a pobreza dele, nos sustentava. Mas nós entramos para o ginasial que não era 

pago, não era coisa nenhuma e fomos fazendo os cursos, está entendendo, e eu tive, logo no 

ginásio, tive uma tendência muito grande para a Matemática, porque comecei a ser um 

autodidata desde o ginásio. Então eu avançava nos estudos, avançava independentemente de 

qualquer professor está entendendo, e o engraçado é que os professores, havia um professor 

lá que tinha medo de que eu fosse argúi-lo. (risos) Mas era um medo, era um receio danado. 

Pra dar aula na minha turma ficava com medo de que eu fosse lá, está entendendo. Tinha um 

professor que ficava até com pena dele, aliás mais de todos os professores que tive. Havia 

questões, tinham uns alunos lá que faziam umas perguntas com questões para eles 

resolverem e eles não sabiam resolver. Eu chegava lá e resolvia, está entendendo. Aí eles 

                                                 
1 * O entrevistado referia-se ao entrevistador Nilson Moraes, sociólogo, 

confundindo sua profissão. 
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ficavam assim e tal, tinha um outro que não chegava, nem podia dar aula, porque ficava 

encabulado. (risos) Eu ficava assim e tal com relação aquela minha situação. 

 

NM - O senhor era uma espécie de líder? 

 

JM - Nada de líder, líder em coisa, eu dava aula para os meus colegas, dava tudo no ginásio 

e meu pai também tinha um sítio em que eu de vez em quando, nós íamos para o sítio - o 

sítio é perto - o lugar onde é o sítio, hoje é bem movimentado, porque o lugar nesse tempo 

era muito pobre, tinha sido nesse tempo, tinham criado primeiro o bonde que ia da cidade 

até esse lugar que se chamava Anil. O Anil hoje em São Luiz é um lugar bastante 

freqüentado, porque o aeroporto de São Luiz fica pertinho do Anil. Eu, no lugar em que era 

o aeroporto, costumava brincar lá, caçando passarinho, essa coisa toda, eu e o Josué também. 

E o engraçado é que quando o meu pai tinha a sapataria, ele colocou o Josué uma vez para 

tomar conta da sapataria, aliás tomava conta sempre, de férias, o Josué ia para lá fazer o 

ginásio, ia para a sapataria tomar conta, mas eu e meu pai, como a sapataria estava indo para 

baixo, porque ele não entrou no processo industrial porque houve um processo muito forte, 

de evolução industrial e as fábricas de sapato se modernizaram. Meu pai teve a capacidade 

de se modernizar. Ele tinha aquela formação antiga, achava que aquilo não devia ser feito e 

começou a importar sapato de Belém do Pará. O sapato indo para lá, mas ele tinha que vendê-

los por um preço mais caro. Criaram-se no Maranhão fábricas em que ele não entrou, de 

forma que ele foi caindo, o seu negócio foi caindo e lhe arranjaram então um emprego na 

delegacia fiscal como fiel de tesoureiro, uma espécie de sub-tesoureiro e, nessa época o Josué 

então ia tomar conta da loja. Mas um dia houve o seguinte: um camarada lá fez camaradagem 

para o Josué, camaradagem e tal, começou a conversar e um dia meu pai descobre que as 

caixas de sapatos (risos) estavam vazias, porque o cara roubava tudo sem que o Josué 

soubesse, (risos) era uma coisa dessas que se davam, que o Josué não dava mesmo para 

aquela história e para convencer o papai de que as coisas, que tinha que vir para cá, foi um 

problema sério. Ele saiu do Maranhão, o Josué saiu, porque sempre foi falador, falava em 

qualquer reunião, chegava, tomava a palavra, falava não-sei-o-quê e apareceu lá um time de 

futebol que ia para Belém. Ele não pagou a passagem para ir para Belém, porque o time de 

futebol disse que pagava a passagem dele para ele chegar e fazer lá o discurso do time, o 

time se chama Sampaio Correia. Então ele foi para Belém e, lá em Belém, com essa coisa 

toda, falava e tal, arranjou a passagem para ir, aí eu sustentei ele e ele conseguiu. De forma 

que a nossa compreensão de um e outro em relação à manutenção simultânea, é que fez com 

que fosse membro da Academia Brasileira de Letras. (risos) Porque ele fez, ele foi se 

fazendo. Nós saímos, vamos dizer assim quase do zero para chegar à situação que estamos 

hoje. 

 

LO - O senhor considera que teve alguma influência do seu pai na sua escolha profissional? 

 

JM - Não, não teve nenhuma, não teve porque meu pai, ele o meu pai, a nossa família, você 

veja os governos antigos no Maranhão: eles importavam gente, mandavam vir gente da 

Europa para o Maranhão, para realizar certas coisas. O meu avô, por exemplo, veio para São 

Luiz do Maranhão e depois foi para um lugar chamado Vargem Grande, que eu nem sei, não 

conheço, nunca fui lá, para poder ensinar a criar gado no Maranhão. Então, quando ele fez 

essa coisa, mas aconteceu um fato muito ruim na vida dele, porque ele veio, esse meu avô, 

e passado um tempo, faleceu e deixou meu pai órfão porque a mãe dele, logo em seguida, 

morreu e ele ficou órfão de pai e mãe. Foi para o Maranhão e foi criado por uma família e 

essa família o sustentou até, e tinha uma sapataria e passou essa sapataria para ele e daí a sua 
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vida foi se dando e por isso nós estamos aqui hoje. Agora eu acho que a pessoa que é pobre, 

tem mais, faz mais força do que as que são ricas, desde que tenha capacidade. De forma que 

o pessoal pobre é um pessoal que a gente tem que ajudar, mas no sentido de que, se ele é 

uma pessoa boa, deve ser ajudado. 

 

LO - O senhor considera que teve alguma outra influência marcante na sua escolha 

profissional no início de vida e tal? 

 

JM - Não, não tenho, eu fui (TI) a minha mãe dizia sempre que eu, ele fez um esforço lá, 

porque eu fiz o ginásio (TI) com 11 anos, o exame de admissão, dez anos, dez anos para 11 

anos, eu era muito precoce, mas eu passei bem no vestibular, no exame, e ela então me 

entusiasmava: "Você está bom, você está estudando. E eu estudei. Quase que me dedicava a 

historiador, também. Porque eu andei estudando muito história e quando meus filhos, meu 

filho, esse que trabalha comigo aqui que é o José Roberto, ele fez Economia, depois 

Engenharia e, quando fez Economia, fez também vestibular para História. Eu disse: "Você 

faz vestibular para História". Ele fez e tirou o primeiro lugar em História. Deram para ele o 

curso todo de graça, está entendendo, no Pedro II. Ele tinha direito porque tirou o primeiro 

lugar. Ele fez o curso bem e hoje reconhece, sabe se colocar na posição que a gente está no 

mundo, entende isso, é importante. Falta uma formação histórica para muita coisa e ele tem 

uma capacidade de discussão enorme. Você faz uma pergunta para ele sobre qualquer coisa, 

assim distraído, ele responde e bem (risos). Eu também o admiro bem, eu também o admiro 

porque ele tem capacidade. 

 

NM - Professor Jessé, o senhor fez ginásio, a complementação no Maranhão, num período 

muito marcado pelas lutas ideológicas. Nós tínhamos o movimento de [19]35, [19]35, os 

comunistas, os integralistas, isso atingia a sua geração. 

 

 

Fita 1 - Lado B 

 

 

JM - Aconteceu o seguinte... (risos). Eu terminei o ginásio e passei para um colégio chamado, 

do professor Arimatéia Cisne, está entendendo, esse é que tinha o complementar de 

Engenharia, esse colégio. Ele criou o complementar e tal, então eu fiz, comecei a fazer o 

curso complementar de Engenharia. Nessa época em que eu estava entrando no 

complementar de Engenharia, então havia uma grande fase de ideologia, havia discursos de 

gente de direita, gente de esquerda, está entendendo, e o velho chamava esses professores, 

essas pessoas, para fazer discursos para a gente, está entendendo. Eles falavam lá de tudo, 

um falava e o outro falava contra, está entendendo, e a gente fazia aquilo, mas a gente não 

tinha um papel político, entende, nós não tínhamos nenhum papel político, não tínhamos. 

Nós assistíamos passivamente, não sei se era a formação ou maneira de pensar, nós 

assistíamos aquilo. Mas esses movimentos todos nós não tínhamos (TI), não entramos no 

mérito dos problemas. Só vim a conhecer os méritos depois. Porque o mérito político daquela 

ocasião, mas houve falação, não havia nenhuma restrição a que se falasse das ideologias 

todas, e havia um movimento danado... O movimento integralista, porque era um negócio 

de fascismo, está entendendo e tal, havia os fascistas, havia os comunistas, uns brigavam 

com os outros, brigavam lá, fazendo discursos para (risos) lá e pra cá, mas não houve uma..., 

inclusive eu fui assistir uma vez o Gustavo Barroso, que era um integralista, no teatro 

principal do Maranhão um discurso dele, ele falava muito bem, ele se entusiasmava e tudo 
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mas não houve assim, uma adesão completa, a não ser uns camaradas que começaram a 

vestir aquela farda. (risos) 

 

NM - Em São Luiz, no Maranhão, o movimento comunista, o movimento integralista, ele se 

criou? 

 

JM - Criou, se criou.  

 

NM - Tinha força? 

 

JM - Tinha força, tinha muita força. Ele andou se projetando, está entendendo, e havia muita 

coisa sobre esse movimento, lá no Maranhão, nessa época. 

 

NM - O senhor se lembra de alguma história, assim desse período, algum fato marcante nesse 

período de lutas ideológicas... 

 

JM - Não me lembro, não tenho idéia, está entendendo. E depois, eu deixei aquilo passar. Eu 

não tenho, eu não peguei ideologia nenhuma, eu achava que devia, por causa da minha 

formação de pessoa muito pobre, eu tinha que me projetar e sobrevivia porque, pela força de 

ter capacidade para me projetar, não foi por causa de dinheiro. 

 

NM - Nesse momento que o senhor vem para o Rio de Janeiro... 

 

JM - Nesse momento eu vim para o Rio de Janeiro, o Josué já estava aqui há um ano e eu 

peguei então, três meses depois, foi uma coisa muito rápida, entende. Eu levei aqui, 

desempregado, três meses. Depois de três meses comecei a trabalhar... 

 

NM - E o senhor já estava inscrito na faculdade de Filosofia? 

 

JM - Já estava inscrito. 

 

NM - O senhor entrou na faculdade de Filosofia, quando? 

 

JM - Em 1940. 

 

NM - Como é que era o clima na faculdade de Filosofia? 

 

JM - Ah! O clima era um clima, está entendendo. E tinha um clima, primeiro no início não 

tinha nada de ideologia e tal. Agora, no fim já tinha um pouco de ideologia. Quando eu fiz a 

faculdade de Filosofia, tinham duas partes. Tinha uma parte que era de três anos, que era o 

curso fundamental. Depois tinha um curso de didática, que era formação de professor. Então, 

quando entrei para a faculdade de Filosofia, para o curso de um ano final de didática, fui, 

então convidado para ser membro do diretório, está entendendo. E tinha lá o presidente do 

diretório, tinha vice-presidente, eu fui vice-presidente do diretório da faculdade de Filosofia. 

Estive na UNE, está entendendo, representando a faculdade de Filosofia (inaudível) mas, na 

UNE, sempre era uma coisa moderada. A gente estudava, pensávamos, era uma coisa 

moderada, não do tipo revolucionária, o pessoal naquela época era mais assentado. Não tinha 

assim essas bravatas, porque as bravatas não são necessárias, é necessário a gente ir devagar, 

está entendendo, e pensar nos problemas. Mas eu tive muita idéia, muitas coisas, e o diretor 
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da faculdade, nesse tempo, era Santiago Dantas. Santiago Dantas, foi integralista, depois 

largou o integralismo, estava naquela fase de indecisão. Depois virou esquerdista completo, 

deu uma volta de 180 graus. Ele passou a ser petebista, entrou para o partido do PTB. Mas 

eu me dava muito com o Santiago, fui seu amigo. O Santiago tinha uma formação muito 

boa. Quando eu entrei na faculdade, na cátedra, que eu fiz concurso para a Faculdade 

Nacional de Economia, quando entrei, encontrei o Santiago, que também era catedrático. E 

ele já tinha mudado, já tinha, estava já numa posição mais neutra, está entendendo, uma 

posição de centro e ele então, eu era do bloco dele, nós tínhamos lá um grupo, um bloco já 

certo de catedráticos e pertencíamos a ele. Tinha aquela orientação e todas as nossas 

reivindicações eram definidas pelo Santiago. Santiago era um bom, um ótimo orador, de 

forma que ele convencia tanto. Tinha um diretor, que era o professor Temístocles 

Cavalcante, que foi Procurador da República e um grande jurista, então havia uma briga do 

Santiago com ele (risos). O Santiago defendendo e o Temístocles contra, está entendendo. 

Mas o Santiago pegava as palavras do Temístocles e a jogava contra ele: "Sua Excelência 

disso isso, mas isso significa isso e acabava a mesa (risos). Na hora de votar, todo mundo 

votava no Santiago, porque o Santiago era um orador de primeira classe. 

 

NM - O senhor fez a faculdade de Filosofia no período do Estado Novo... 

 

JM - Foi. 

 

NM - O senhor termina a faculdade praticamente com a campanha da anistia, com a crítica 

ao Estado Novo. Um conjunto de atitudes e atos de protestos contra o Estado Novo. O senhor  

participava desses movimentos? 

 

JM - Olha, eu participei sim, participei de um movimento, está entendendo no tempo do 

Brasil entrar em guerra, está certo? Isso foi um pouco antes de [19]42, havia um movimento 

de passeatas na rua, então a gente ia até o Catete, exigindo do Presidente da República que 

declarasse a guerra, porque os navios brasileiros estavam sendo torpedeados e isso levou a 

essa situação, quer dizer, a gente aderia a isso por um movimento, por patriotismo, e isso se 

deu, a gente fazia isso de vez em quando. E eu, do diretório, está entendendo, tinha que 

entregar aquele negócio todo. 

 

NM - Como é que era a UNE naquele momento? 

 

JM - A UNE, eles não eram muito ativistas não, eram mais passivos. Tinham umas 

ideologias, mas era assim uma ideologia de surdina, não era movimento de... 

 

NM - Ela contava com o apoio do movimento estudantil ou era uma atuação de elites? 

 

JM - Era mais ou menos. Não era bem atuação de elites, era uma atuação assim de semi-

elites, vamos dizer assim, mas era uma atuação boa e procurava ver os problemas, quais 

eram os problemas. Essa é que era a situação, não era muito interessante, não. Agora, a 

guerra foi declarada por causa de muita pressão em cima do presidente. Logo ele caiu e 

depois terminou a guerra em 1945. Ele caiu, está entendendo, eu não me lembro bem desse 

episódio, porque ele caiu. Era o Góis Monteiro, acho que foi o Góis Monteiro, que foi ao 

Palácio do Catete e disse a ele que não podia ficar mais. Tirou ele, ele foi tirado. 

 

NM - O senhor era varguista? O senhor tinha alguma posição naquela época? 
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JM - Eu não desgostava do Vargas, porque eu acho que o Vargas foi muito importante na 

minha vida, está certo, porque ele permitiu que eu fizesse os concursos, porque o DASP foi 

um órgão muito sério, está entendendo. O primeiro concurso que fiz lá, entraram 967 pessoas 

para fazer concurso de estatístico auxiliar. 

 

NM - Isso em 1943? 

 

JM - Antes, antes ainda. Foi um pouquinho depois... 

 

LO - Isso foi no Ministério da Fazenda? 

 

JM - Ministério da Fazenda. Então fiz o primeiro concurso, entre 967 pessoas, só passaram 

12. Era um concurso forte, duro e a gente que estudava se sentia importante por isso. Quando 

foi (TI). Porque o Simões Lopes, quando foi presidente do DASP, ele criou uma mentalidade 

de segurança que em nome do DASP deveria ser feito de tal modo que as coisas seriam sérias 

lá, e isso fez com que se tornasse sério. Eu atribuo à minha vida, a situação que eu tenho 

hoje, a essa situação do governo ter permitido que eu fizesse concurso. 

 

LO - Por que o senhor escolheu atuário naquele momento? 

 

JM - Eu estudei atuário, porque atuário tinha muita Matemática e era o cargo que pagava 

mais no serviço público federal. Era o cargo mais importante, está entendendo. Era um cargo 

que ganhava tanto quanto um professor catedrático, naquela época, e um professor 

catedrático naquela época era muito importante, está entendendo. Era uma pessoa que tinha 

influência nas coisas, era respeitado. Depois é que foi mudando, entende. 

 

LO - O senhor podia explicar melhor o que é atuário, quer dizer, na sua concepção? 

 

JM - Olha, atuário é estudo de seguro, mas para estudar seguro a gente precisa conhecer bem 

matemática. Então eu tinha estudado matemática, precisava conhecer bem estatística. 

Estatística eu fui estudar para o concurso de atuário propriamente dito, porque publicou-se 

um programa de atuário, para o concurso de atuário, que tinha umas quatro cadeiras: devia 

ser Matemática, que era análise matemática; tinha Matemática atuarial; tinha Matemática 

financeira; tinha legislação de seguros; tinha Previdência Social e tinha Contabilidade. 

 

LO - Isso no concurso para o Ministério do Trabalho? 

 

JM - Para o Ministério do Trabalho. Era um dos concursos mais sérios e o grupo de atuários 

do Ministério do Trabalho era o melhor grupo que tinha aqui de técnicos, porque era um 

grupo bom. Por exemplo: um que foi atuário lá conosco foi o Plínio Cantanhede, foi nosso 

colega. O Oscar Portocarrero também foi nosso colega lá. O (TI) então que faleceu há pouco 

tempo, também foi nosso colega. Foi gente boa, era uma turma que estudava os problemas 

e entendia o problema de atuário. Nessa época, é que começaram a ser avaliados os institutos 

de previdência. O Instituto de previdência foi avaliado (TI) por esse grupo de atuários, mas 

foram todos autodidatas e o concurso para o Ministério do Trabalho fazia com que esses 

autodidatas se especializassem bem naquilo, porque tinham que estudar a matéria. Eu tive 

um examinador de concurso que era o professor Almeida Lisboa, era um professor 

duríssimo, está entendendo. Na primeira prova ele deu umas questões que eram, aí foi todo 
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mundo reprovado, só passamos dois: eu e o outro companheiro. E ele prosseguiu todas as 

provas, mas era um concurso forte, duro de manter aquilo. Eu acho que depois também 

examinei muito em concurso de atuário e sempre fui duro em concurso. Na Universidade de 

São Paulo, uma vez, fui examinar um concurso de cátedra. Então esse concurso de cátedra 

tinha dois candidatos: tinha um professor, que estava interino, há 15 anos, e tinha um outro 

professor, da Universidade de Campinas. Mas Campinas não era nesse tempo como é hoje. 

Hoje é interessante, tem muita pesquisa lá, por causa do Vaz, aquele Vaz quem deu impulso 

à Universidade de Campinas. Depois ela prosseguiu por si mesma, depois da morte dele. 

Mas nesse concurso aconteceu o seguinte: fui examinar um concurso em São Paulo, e quando 

recebi as teses do concurso, eu escrevi, está entendendo, porque sempre estudei inglês, e tal, 

sabia falar um pouquinho, escrevia. Então, como havia um autor muito citado, que era o 

Professor Copeland, da Universidade de - como é que se chama a universidade... Não estou 

lembrando agora o nome da universidade qual é - uma universidade americana, está certo. 

Então esse professor Copeland, eu escrevi para ele: "Olha, eu sou professor e tal e vou 

examinar esse concurso, o senhor é muito citado nessa tese, e tal, e eu gostaria de obter esse 

trabalho que cito. Aí o Copeland me mandou um conjunto de trabalhos deste tamanho. Eu 

me preparei naquela história. Quando foi na hora em que a banca se reuniu, estudei a tese e 

verifiquei que a tese do candidato, a metade era copiada e a outra metade que é dele, estava 

errada (risos). Aí foi aquele susto na turma, está tudo errado. Aí, examinaram e tal (TI) 

Porque, inclusive, o professor foi relaxado, entende, porque ele, com 15 anos de cadeira, 

devia saber. A própria tese revelou que ele não estava sabendo. Quando foi fazer a primeira 

prova, a prova escrita, então lhe dei nota baixa. Dei 3,0 para ele, está entendendo. Os outros 

deram 4,0 ou 5,0 naquela história toda, os que estavam lá deram um pouco mais, mas essa 

prova era a prova escrita. Depois passou outra prova, a prova de prática, e ele também não 

foi bem. Tanto ele como a moça não foram bem. Aí depois, a prova de aula, o assunto da 

prova era teoria e população. Teoria e população, eu quando examino esse concurso faço um 

esquema todo que o camarada devia dizer, está entendendo, quer dizer, tudo aquilo que ele 

tem que falar, eu faço como se fosse fazer o concurso eu mesmo. Então ele foi lá, começou 

a falar, falou e lá em São Paulo tinha uma coisa que era boa, mas que o candidato não 

aproveitou. Depois de 50 minutos de prova de aula, ele dando aula e tal, explicando a 

matéria, o professor, o diretor da escola, se levantava e dizia que ele tinha mais dez minutos 

para terminar. Nessa ocasião, quando eu disse para terminar, o camarada disse assim: "Eu já 

tinha dito tudo, já disse tudo o que foi necessário e não sei o que". Faltava uma porção de 

coisas. No meio do caminho ele entrou lá num círculo vicioso, está entendendo, e não saía. 

Eu digo: "Puxa". E ele não saiu mesmo, entrava lá e indagava adiante e voltava para cá e 

voltava, voltava, como se fosse um looping, e eu disse: "Você está vendo? Você não pode 

passar". O professor de Campinas era melhor do que ele, entendeu. Aí um dia a turma lá 

resolveu: "Ah, então vamos reprovar logo os dois. Todos os dois estão assim, então vamos 

reprovar logo os dois. E aí houve uma brigalhada de congregação lá, está entendendo (risos) 

(tosse). Eu saí de lá dizendo: "Vão me matar aqui dentro". Mas não houve nada. Houve um 

professor (TI). Esse professor devia ter vindo aqui examinar todos os concursos (risos) 

porque é a única maneira de dar duro nesta gente toda. Então eu fiquei lá na Universidade 

de São Paulo e tal, e eles contrataram um professor que foi assistente do Fischer. Fischer foi 

o pai da Estatística, criou os processos diferentes de Estatística que são usados lá na Bio-

estatística para fazer aqueles testes e tal. Então o Fischer veio um assistente do Fischer dar 

aula aqui na Universidade de São Paulo. Isso foi muito bom porque, na Universidade de São 

Paulo, criou-se um ambiente para a Estatística, para o estudo da Estatística, aplicada à 

Economia, à área médica, e a uma porção de coisas. E São Paulo ficou mais adiantado do 
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que o Rio porque, nesse concurso, eu tive a coragem de fazer isso, está entendendo. De forma 

que, coragem, era preciso coragem, mas eu era novo e novo tem coragem para tudo. 

 

NM - Senhor Jessé, além de um salário melhor, que outro atrativo o senhor tinha pela atuária? 

Atuária dava prestígio social, por exemplo? 

 

JM - Não dava, está entendendo. Apesar de não dar prestígio social, dava vamos dizer, um 

campo livre para a pesquisa. Atuária é um dos ramos que permite a pesquisa, pesquisa 

intensa, porque é uma ciência que vem se construindo e ela tem que evoluir muito mais e a 

gente tem aquela satisfação de fazer pesquisa, de fazer tudo. Eu consegui ficar numa situação 

boa, porque era atuário do Ministério do Trabalho, está, do IAPB, era diretor atuarial lá, e 

tinha o cargo de catedrático da universidade; de forma que fiquei numa situação econômica 

boa. Não era folgada, mas dava para sobreviver com modéstia, está certo. E assim fui indo, 

sobrevivendo e pesquisando, sempre pesquisei. Eu fiz até hoje tem até uma tábua que eu fiz: 

tábua de mortalidade de inválidos. Aliás duas tábuas: de mortalidade de inválidos e entrada 

em invalidez, que eu construí, em 1937 lá nos bancários, 1947, nos bancários. Essa tábua de 

mortalidade, até hoje, figura nas leis e todo mundo a usa. Na realidade, fico até apavorado 

de usarem essas tábuas porque são tábuas completamente ultrapassadas. Naquele tempo a 

tuberculose grassava de uma maneira terrível, principalmente em gente nova, entendeu. Mas 

até hoje se adotam as leis dessa tábua no Instituto de Aposentadoria, tábuas de 1947. E essa 

tábua ficou. É que o pessoal não tinha o costume de pesquisar, e os nossos atuários, a maioria 

deles aqui, não tem esse costume de pesquisador. Eles querem mais é ganhar dinheiro, está 

certo. Mas eu não sou assim não, tenho uma outra formação. A minha formação é de 

pesquisador, está entendendo. Eu quero analisar, quero fazer, quero pesquisar. E estava 

estagiando no Aquino, quando fiz aqui o escritório, o escritório do Aquino. Ele era ali no 

210, depois passei para cá. Mas lá eu comecei a ver as tábuas e fazer tábuas especializadas. 

Fiz uma tábua de mortalidade de inválidos e entrada em invalidez da Light. Porque a Light 

era uma instituição, e eu fui assistente deles, sou assistente até hoje, assistente não, sou 

consultor deles até hoje. A Light tinha uma tradição de guardar aqueles dados estatísticos e 

vir acompanhando. Isso permitiu que eu tivesse dados para fazer uma tábua de invalidez, de 

entrada em invalidez, e eu fiz. Até hoje muita gente está usando essa tábua. Depois fiz uma 

coisa - eu sou consultor também da COSIPA - fiz para COSIPA uma tábua de morbidez, 

taxas para saber o número de dias que a pessoa fica doente, em média, durante o ano. Então, 

quando fiz a tábua lá, uma vez fui à COSIPA lá em Cubatão, e vi aquela atmosfera louca, 

está entendendo, eu digo: "Esse troço aqui vai dar muita invalidez". Mas, quando fiz a tábua, 

a tábua dava um número de doenças que era comparável a várias tábuas internacionais, 

entende. Eu digo: "Não sei explicar. Isso foi há uns dez anos atrás", está entendendo, eu não 

sabia explicar. Chamei os caras lá de cima e disse: Vocês também não estão certos". O 

camarada que fez foi um chinês que fazia estatística, que era desses chineses que tinham um 

cuidado enorme, fazia o negócio com perfeição, está entendendo, analisava um por um. Aí 

eu digo: O que pode estar se dando aí?" Depois comecei a pensar: "O fenômeno pode ser um 

fenômeno de acumulação no organismo da pessoa, está certo, de forma que no princípio, o 

organismo reage à acumulação, daquela poluição, mas depois que ele reagiu não tem mais 

resistência então começa a andar. "Hoje, as tábuas de morbidez são muito fortes por causa 

desse fenômeno de acumulação, dentro do organismo, da poluição, está entendendo. E aí 

depois eu li um artigo no Time que explicava o fenômeno, não sei se vocês conhecem essa 

coisa. Dizem que num lago da França, tem um lago na França em que nasce uma espécie 

assim de vitória-régia, que vai cobrindo o lago. No primeiro dia nasce um, no segundo dia 

nascem dois, no terceiro dia nascem quatro, e assim aumentando em progressão geométrica. 
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Quando chega no fim, aliás, em cada dia que passa dobra a quantidade. E quando chega no 

29º dia, a metade do lago fica coberta daquilo. Mas existem seres vivos no interior do lago, 

todos os peixes estão vivos no interior do lago, mas quando chega no 30º dia, tapa tudo. 

Como vai dobrando, tapa, e todos os peixes morrem, está entendendo. De modo que eu 

acredito que se a humanidade seguir o caminho que está seguindo agora de poluir a atmosfera 

sem tomar cuidado com coisa nenhuma, o que vai acontecer é uma coisa dessa. Um dia todo 

mundo amanhece morto aí (risos), porque não é possível gastar a natureza desse modo, não 

é. É o que acontece, e esse é um exemplo que eu vi citado no Time. 

 

NM - Ser atuário significa possuir um conhecimento técnico muito preciso, muito amplo. E 

o atuário em relação ao conhecimento dos fatos sociais? 

 

JM - Ele é um estatístico ligado aos fatos sociais. Ele, a própria Previdência Social já é um 

fato social. Eu tinha me lembrado há pouco tempo aí, antes de você chegar - deixa ver se eu 

me recordo aqui o que eu havia... Eu digo: "Bem, isto é social no duro". Era o seguinte, eu 

não sei se estou bom de lembrar agora, mas eu pensei um negócio, depois eu larguei pra lá. 

Mas o atuário procura dar um sistema amplo de Previdência Social, está certo. Esse sistema 

amplo da Previdência Social só deve beneficiar três coisas, está entendendo: a invalidez, a 

velhice e a morte. Esses são os riscos chamados de riscos seguráveis. 

 

NM - E a assistência médica? 

 

JM - A assistência médica é importante na Previdência Social, porque ela diminui os custos, 

está certo, da invalidez. Ela diminui os custos da invalidez. Faz com que a entidade de seguro 

social tenha menos encargos resultante desse fato, resultante de que a invalidez diminui a 

mortalidade, diminui e conserva maior gente na população que não paga, em vez de cada 

pessoa que deixa de se aposentar, ela dá duas coisas de vantagem: primeiro que não recebe 

aposentadoria... 

 

 

Fita 2 – Lado A 

 

 

JM - A previdência, a Previdência Social diminui a mortalidade, está certo, ela faz com que 

a invalidez diminua, e os gastos com a invalidez, está entendendo, são bem utilizados na 

assistência médica. Quando eu estava nos Bancários, fiz um estudo nesse sentido, no sentido 

de verificar a repercussão da assistência médica na entrada dos casos de invalidez. Isso eu 

fiz porque eu achava que a assistência médica devia ser a melhor possível e que não tinha 

nada desse custo que ela dá, é um custo benéfico, está entendendo, porque ela é da economia 

do lado. Cada indivíduo que deixa de se aposentar, como eu estava falando aqui, deixa de 

receber a aposentadoria, ele e a empresa pagam a contribuição, está certo. O que ele deveria 

receber por uma coisa que paga e que a empresa paga por ele, e que o governo paga por ele, 

quer dizer, todo mundo paga, então, cada indivíduo tem essa, repercute isso. Então a 

invalidez é benéfica, ela é importante, por isso ela é reduzida. Agora um fato aqui no Brasil, 

é o seguinte: é que o nosso sistema de seguro social tem uma coisa que é errada, é a tal da 

aposentadoria por tempo de serviço, isso não devia existir. Eu vou lhe explicar porque isso 

não devia existir na Previdência Social geral. Inclusive eu trabalhei no Bureau Internacional, 

como atuário, eu era representante do Brasil lá no Comitê de Atuários. 
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LO - Em que época você trabalhou? 

 

JM - Isso foi lá por volta de [19]50 e poucos, está entendendo. Então eu fui lá, ia lá de vez 

em quando para poder ver e lá os caras seguravam só isso: invalidez, velhice e morte, não 

tinha nada, e a aposentadoria por tempo de serviço no Brasil, durante um tempo, entrou, mas 

entrou por causa de uma coisa que existia, que era a nossa Previdência Social 

profissionalizada, para cada profissão. Então, cada profissão vinha defendendo uma 

situação. Então, havia o Instituto dos Bancários, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 

Comerciários, dos Industriários e essa coisa toda. Então, era sempre ligada a profissão e 

criou-se uma figura aqui de introduzir na Previdência Social a aposentadoria por tempo de 

serviço. Ora, o sistema de seguro social não pode deixar de fora muita coisa, entende, ele 

não pode deixar de fora esses garotos que estão abandonados, não pode não, está entendendo. 

Não pode deixar as pessoas que estão pedindo esmolas na rua, isso não pode, o sistema de 

seguro social tem que pegar todo esse pessoal, não tem nada a ver com profissão, entende, é 

uma coisa social do país, quer dizer, o país tem que tomar a Previdência Social como sendo 

uma Previdência Social geral, está entendendo, geral para poder auxiliar a população. Eu 

não entendo quando vejo um garoto desse pedindo esmola, eu digo então, não, não deve 

existir isso, está entendendo. Uma vez também falei com Nascimento Silva que lá, (TI) sobre 

Previdência Social quando ele quis, sobre esse problema, eu disse: "Olha Nascimento" - ele 

tinha sido meu colega lá no BNDE - eu disse: "Acho que esse problema da aposentadoria 

por velhice deve ser ampliado, deve pegar todo mundo a partir dos 65 anos". E ele criou, no 

tempo dele foi criado uma lei prevendo que as pessoas, embora não fossem associadas da 

Previdência Social, tivessem uma aposentadoria de meio salário mínimo, já era alguma 

coisa, está entendendo. Mas invalidez, isso é importante que se tenha porque não é possível 

você deixar um sujeito na desgraça. Tendo um sistema geral de aposentadoria e pensões, 

este deve ser um sistema completo, está certo, deve abranger todo mundo. A concepção é 

essa, o indivíduo que entra no mercado de trabalho, se ele entra com 14 anos, ele tem 

obrigação: para com a população, ao resto, ele dos 14 aos 65, está certo, como associado da 

instituição. Aos 65, se tem a felicidade de chegar aos 65 anos, qual o (TI) para ele, ele recebe 

uma aposentadoria. Se por acaso... 

Interrupção da gravação 

  

JM - Ele morre, a família também é amparada. Então, todo mundo é amparado, está 

entendendo, não tem nada de pegar uma aposentadoria por tempo de serviço e introduzi-la 

no sistema. Essa aposentadoria de serviço no sistema deve ser diferente, deve ter uma 

estrutura. Ela pode ser apresentada, mas deve custar muito para quem paga, está certo, ou 

então deve ser uma aposentadoria que não pode ser dada, por exemplo, agora que é dada sem 

ter tempo de serviço. O tempo de serviço, sem ter uma idade mínima, está entendendo. A 

idade mínima na aposentadoria é fundamental, se você... Uma vez eu fiz uma experiência 

assim: eu vou aposentar todo mundo que alcance 55 anos de idade, certo, e depois passo essa 

idade para 65. Quando eu mudo de 55 para 65 anos o que acontece é que o custo da 

aposentadoria cai, é dividido por dois. Pode se pegar uma tábua, qualquer tábua de 

mortalidade, somar todo o mundo que morre naquela idade, que sobrevive daquela idade até 

o fim da tábua, a partir dos 65 até o fim da tábua, e os que estão vivos de 55 até o fim da 

tábua, e ver que um número é o dobro do outro, está entendendo. Então, a aposentadoria 

custa muito caro, está certo, e essa aposentadoria deve ser uma aposentadoria de acumulação, 

quer dizer, as pessoas devem acumular aquela importância e isso só pode ser feito no nosso 

sistema econômico atual, numa empresa privada, está certo, porque inclusive, métodos 

atuariais são diferentes, está certo. Tem indivíduo que não precisa nem da aposentadoria por 
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tempo de serviço se quiser, larga o serviço, porque ele, no sistema atual, pode ter feito 

investimentos de tal ordem que o assegure uma velhice tranqüila, está certo. Se o sistema 

não permitisse isso, ainda se compreenderia uma aposentadoria por tempo de serviço dentro 

do plano geral da Previdência Social. Mas não fazemos dentro do plano de assistência social 

um sistema desse, está certo, sem que se possa, sem que sequer o indivíduo, tendo capacidade 

de melhorar, possa fazer a sua vida, não é.  Por isso é que eu acho que a aposentadoria por 

tempo de serviço, primeiro, o método atuarial de cálculo é diferente do método de invalidez, 

velhice e morte. Invalidez, velhice e morte, a gente pode fazer um método atuarial a ser 

adotado, coincide com o método orçamentário, quer dizer, o dinheiro entra e saí, está certo, 

não tem a concepção errada que hoje é dada, está entendendo, as pessoas contribuem para a 

Previdência Social e dizem assim: "Eu contribuí tantos anos, então é o meu dinheiro que eu 

vou receber". Não é o dinheiro dele que ele vai receber, porque o que ele paga é para pagar 

a aposentadoria dos outros. Há uma solidariedade social dele com os outros, é obrigação dele 

para com os outros, porque os outros estão sem poder trabalhar e ele pode trabalhar, então 

vai sustentar os outros. É uma solidariedade social. Mas isso se inverte se você coloca uma 

aposentadoria por tempo de serviço sem nenhum limite de idade, está certo. Quer dizer, o 

sujeito pega, faz o sacrifício de pagar a Previdência Social e ele vai para a praia, passar o dia 

na praia. Fica lá tomando a sua cervejinha, não seio o quê, e pa, pa, pa... Então, sistema geral 

de aposentadoria e pensão só pode ter essas coisas, por isso é que se faz pelo método de 

repartição de capital simples, repartição simples ou método orçamentário, está entendendo. 

Isso pode ser feito e há certa estabilidade na taxa de contribuição, ao passo que a 

aposentadoria por tempo de serviço só pode ser feita por uma acumulação de recursos de 

criação de reservas. São outros métodos, métodos de repartição de capital de cobertura, 

método de capitalização. São métodos que permitem a formação de reserva. Então, esses 

métodos que permitem a formação de reserva não podem entrar na Previdência Social geral 

porque ela não pode ser custeada por uma contribuição, está certo, que vá permitir a 

formação dessa reserva, não pode. No início foi feito assim, mas o que aconteceu? Tinham 

os institutos de previdência e aconteceu que se pegava o dinheiro e uma parte era para 

formação de reservas. Então, o aplicavam porque, quando é formação de reservas, você tem 

um recurso excedente, e esse recurso excedente tem que rendar certa taxa de juros, no tempo 

da correção monetária, certa correção monetária. Mas isso não pode ser feito na Previdência 

Social. Primeiro porque o político não deixava fazer, queriam que aquilo fosse de caráter 

social, e devem ser, as aplicações da Previdência Social devem ser de caráter social. Mas 

não foi previsto que aqueles recursos deviam ser aplicados e entrado para o sistema como 

recursos adicionais, porque para a aposentadoria por tempo de serviço tem que ter três coisas: 

tenho que capitalizar o dinheiro que foi pago, que ele pagou, está certo; capitalizar o que a 

empresa pagou por ele. São duas coisas. O que a União pagou por ele, o que é um contra-

senso a União também pagar por ele, está certo. Eu vou explicar depois porque acho um 

contra-senso da União contribuir para a Previdência Social, agora os três. Essa acumulação 

se dá da seguinte maneira: uma acumulação não do tipo financeiro, é uma acumulação cujo 

resultado final é maior do que seria o de uma caderneta de poupança no tempo antigo. Por 

que? Porque nessa capitalização se leva em conta o seguinte: o indivíduo que morre deixa o 

dinheiro para a capitalização dos outros, porque o seguro social já lhe garante a 

aposentadoria, uma pensão por morte. Então não tem pensão por morte. Tudo o que ele 

introduziu no sistema só vai receber se naquela idade de saída se ele estiver vivo, então 

depois ele receber uma acumulação. É sorte dele estar vivo até lá, entende, e se morrer 

dentro, não se invalidar, tem recursos que são provenientes de uma aposentadoria por 

invalidez ou uma pensão por morte. Agora, o que é que acontece: para cobrir esta 

aposentadoria por tempo de serviço, que deve ter fatalmente uma idade, porque senão vai se 



 

 

17 

 

aposentar - já tem aqui gente aposentada até com 42 anos - e não há dinheiro que chegue, 

porque para você se manter por um sistema  orçamentário, essa aposentadoria, o sujeito 

entrando com 42 anos, e o contribuinte ainda supondo que ele está pagando para a 

aposentadoria dele, quando ele está pagando para o cara que está na praia vagabundeando, 

está certo, ou então está noutro serviço, isso é que não pode, está entendendo. Então não há 

dinheiro nenhum para isso. Se fizer aposentadoria com 65 anos e fizer invalidez e a morte, 

essas mesmas contribuições dariam para pagar muita coisa, dariam para melhorar o sistema 

de todo o mundo, está entendendo, porque o que gasta mais é aposentadoria por tempo de 

serviço, o que todo mundo está pagando, pensando que está pagando para ele e está pagando 

para o outro. Isso é que é preciso, a população se esclarecer que está pagando para o outro. 

Na França, uma vez, quiseram aumentar, tiveram que reduzir as idades, era 65 anos e 

quiseram reduzir para 63. Os sindicatos brigaram dizendo: "Não, não vou pagar para eles 

ficarem vagabundeando" (ri). É diferente até para nós, você está entendendo, a mentalidade 

é diferente, essa mentalidade não é a nossa mentalidade, porque a nossa é um erro de 

formação das pessoas, que elas não entendem o que é, está entendendo. Mas quando, nesse 

erro de formação, onde as pessoas vêm: "Ih, não, eu paguei, eu sou, paguei e tal, devo 

receber", está entendendo? E outro dia num congresso de Previdência, de direito 

previdenciário, eu estava lá sendo coordenador de um grupo, então eu defendi uma tese 

dizendo o seguinte: "Que o sistema social de Previdência Social, a aposentadoria das 

pessoas, não é uma coisa, um direito adquirido, está certo. Ele só se torna direito adquirido 

depois que a pessoa começa a receber, antes não, antes é uma expectativa de direito, porque 

o governo precisa ter recursos para poder pagar aqueles que estão aposentados". Quando 

esses países mais adiantados do que o nosso têm problema de Previdência Social, eles 

procuram não aumentar a contribuição, porque as contribuições são altas, porque a 

população é envelhecida. Então o que é que eles fazem? Eles pegam a última idade, 

aumentam uma pouco mais. Os Estados Unidos está passando, já deve ter passado de 65 a 

67 anos, porque a expectativa de vida devido à assistência médica, devido às condições, as 

condições de abastecimento de água e de saneamento melhoraram, está certo, essas 

condições fazem com que a expectativa de vida aumente. Quem vai pagar essa expectativa 

de vida? Há uma projeção feita nos Estados Unidos que eu vi há poucos dias lá, que no ano 

2000 nós vamos ter 150 anos de expectativa de vida - deve ser uma coisa dura para agüentar. 

E com a expectativa de 150 anos de vida como é que vão fazer, está entendendo, é preciso, 

e ela chega porque há duas, há várias causas que se aprende na (TI) estatística, está certo, 

que o pessoal (risos), é ideal o seguinte: quando diminui a taxa de fecundidade da mulher, 

está certo, a expectativa de vida cresce porque diminui a taxa de entrada na população, e isso 

faz com que a expectativa se mostre, até matematicamente, a expectativa de vida cresce. 

Olha, os anticoncepcionais estão aí à vontade para poder ser utilizados, eles devem ser 

aperfeiçoados e daqui a um tempo não faz mais mal à mulher, não faz mais nada, está 

entendendo. Vai se aumentando a expectativa de vida, e como é que vamos pagar essa 

Previdência Social com a expectativa de vida mais alta? Só aumentando a idade limite e 

além disso, não só isso, está entendendo, como também o fato de aumentar a expectativa de 

vida, faz também com que se aumente a proporção de pessoas velhas na população, na 

proporção de pessoas velhas na população. E aumenta, relativamente, porque a população 

se envelhece, há um crescimento da idade média, e vai se tornando cada vez mais velha. A 

população torna-se cada vez mais velha, isso acarreta custos maiores. 

 

NM - Senhor Jessé, estou vendo que o senhor além de incomodar os professores lá da USP, 

deve incomodar muita gente por aí, suas teses devem causar bastante polêmicas? 
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JM - Tenho uma briga com o ex-presidente da Petrobrás, que foi o ministro, que é o Hélio 

Beltrão, nós vamos para a televisão (ri). 

 

NM - Então eu gostaria... 

 

JM - Isso são teses, está entendendo, que são, acho que são interessantes e são bem, porque 

há essa idéia, porque isso tudo aí pode ficar escrito, porque o negócio vai pender para lá. 

Agora o pessoal está indo, mas a tendência é essa, porque isso é que é a realidade, você tem 

que contar a realidade. A realidade é essa. Não tem nada... 

 

LO - Você participou da elaboração legislativa da Lei dos 65 anos de Getúlio Vargas, no 

período do Presidente Getúlio, a aposentadoria aos 65 anos? 

 

JM - Aos 60... Getúlio Vargas fez o seguinte: quando as caixas foram criadas, a partir de 

1923, caixas de previdência e tal, criaram e tal pela Lei Elói Chaves, não sei o quê, "pa, pa, 

pa", fizeram aquela história. Então, fixaram lá que a aposentadoria seria concedida com 30 

anos de serviço. Tinha aposentadoria por invalidez, tinha pensão, tinha tudo. Logo que 

cheguei no Ministério do Trabalho, tinha um problema lá sério, está entendendo, que todas 

as caixas estavam se quebrando, quebraram todas, entende. Então, toca pra lá, então a turma 

lá do ministério disse: "Reúne essa Caixa com essa, porque essa está boa, essa está ruim, 

vamos reunir". Estava a merda lá, que, vou passar lá mais um tempinho. Outra vez as duas 

começavam a quebrar, está entendendo. Foi quebrando, quebrando, quebrando e, para não 

quebrar, porque todo mundo, todos os presidentes de caixa iam lá no ministério para pedir, 

dizendo: "Olha, nós estamos sem poder pagar mais coisa nenhuma". Então, o que é que vai, 

o diretor lá do serviço achou que: "Não, vamos fazer o seguinte, vamos propor aí para 

aumentar a idade de aposentadoria..." Saiu uma lei que só tinha um artigo, dizendo: "A 

Previdência Social não poderá conceder aposentadoria, exceção feita para invalidez e pensão 

por morte, a não ser a partir da idade de 60 anos". Aí todas as caixas melhoraram, não 

quebraram (ri), está entendendo. Então, o negócio estava errado, não devia existir 

aposentadoria por tempo de serviço, lá. 

 

LO - Mas não estava suspensa a aposentadoria por tempo de serviço? 

 

JM - Ela foi suspensa, está entendendo, mas depois essa lei foi revogada em 1960. Fizeram 

uma lei, uma lei unificada para a Previdência Social e, nessa ocasião, tiraram a idade limite 

de aposentadoria, que era 55 anos, e virou 60, está entendendo, tiraram essa idade limite. 

Isso é que veio a dar um problema sério, porque começou a haver problema na Previdência 

Social, isso é que não podia ser tirado. Eu tinha aqui, uma vez veio me visitar um atuário 

americano dizendo: "Eu vou me mudar para o Brasil". Eu disse: "Por que é que você vai se 

mudar?" "Porque aqui a gente com 50, com 40 e poucos anos se aposenta" (ri). Porque aqui 

o negócio é muito fácil, está entendendo. 

 

LO - Durante o período do governo de Getúlio, de 1930 a 1945, não ficaram suspensas as 

aposentadorias por tempo de serviço? 

 

JM - Ficaram, suspenderam. 

 

LO - Mas como é que o senhor está falando que as caixas estavam com problema, justamente 

porque estavam pagando a aposentadoria? 
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JM - Elas foram suspensas depois, já no fim, quase no fim do Estado Novo. Foi no fim do 

Estado Novo que eles a suspenderam. Eles começaram a ver o problema, então fizeram uma 

lei, está certo. Não sei por quem foi assinada, qual era o ministro de estado que estava lá, 

entende. Mas aconteceu isso aqui, as caixas quebradas, e então fizeram essa lei. Essa lei era 

decreto-lei, está certo. Dizia que não podia ter mais, não podia se aposentar a não ser com 

60 anos. Isso é o que se dá. Aqui, a qualquer hora dessa, vai haver um negócio desse aí, que 

você nem espera, jogam, e "bambum" (ri). É porque não tem outro jeito, porque o problema 

é que o pessoal está pensando que o dinheiro deles entrou lá, está guardadinho para eles, está 

entendendo, para ser acumulado e receber aquilo; não é isso não. O que ele recebe é pago 

por outro. Agora, essa solidariedade social só se dá se o camarada achar que deve dar o 

dinheiro para o outro camarada, e não dar o dinheiro para ele passar na praia, isso é que é o 

problema... 

 

NM - Senhor Jessé, como é que os atuários encaravam a idéia, encaravam o Brasil, qual é a 

visão de mundo dos atuários em relação a idéias mais gerais, como capitalismo, socialismo? 

 

JM - Olha, isso aí se divide, entende, porque o problema é o seguinte: há estudos 

comparativos entre socialismo e capitalismo, está certo. O socialismo é interessante, mas o 

capitalismo também. Agora, o capitalismo tem uma solidariedade, que o indivíduo, como 

pessoa humana, pode fazer coisas para se defender quando estiver velho, está certo. 

 

NM - O senhor usou a expressão "estudo comparativo", é muito próprio da forma como os 

atuários encaram... 

 

JM - Encaram o problema, entende. Porque o problema é uma coisa de comparação. Eu, por 

exemplo, tenho várias concepções aí de reformas, de coisas. Quando se fala de reforma 

agrária... Quer dizer, ver uma coisa, desigualdade de renda. Isso é um assunto polêmico. 

Andei estudando isso, está certo. Há um camarada chamado Kuznets - deixa eu escrever o 

nome dele aqui para vocês saberem. Kuznets é um grande economista, está entendendo. Esse 

camarada disse o seguinte: que todas as vezes que você induz uma população, um processo 

de desenvolvimento força - porque o processo de desenvolvimento não dá para tomar aquele 

"rame-rame" tal, tal. Quando força, a primeira coisa que dá é o aumento da desigualdade de 

renda, certo, aumenta. Mas ela aumenta, a desigualdade de renda vai aumentando, porque 

precisa de técnico. Agora mesmo em São Paulo, de vez em quando vejo o jornal, e diz: 

"Precisa-se de técnico de não sei o quê, papapa...", aquele técnico vai para lá, que não tem, 

e diz: "Eu só vou se me pagarem 500 mil cruzados por mês". Aí o camarada, diz: "Bem, vou 

pagar porque vou tirar por fora o que vão me pagar por esse cara". Mas, essa desigualdade 

de renda aumenta e está demonstrando o seguinte: que ela vai aumentando enquanto a renda 

média da população adquire até um certo valor, em que a renda média assume o valor. Essa 

renda média foi calculada que era cerca de dois mil dólares, mas não dólar-top porque dólar-

top não desvalorizou o dólar para trás. Mas em 1977, num congresso em que eu estive no 

Japão, foi calculado que essa renda média seria cerca de dois mil dólares, está bom. Então, 

há desigualdade e daí por diante a desigualdade de renda viria diminuindo, quer dizer, 

aqueles coeficientes de concentração de renda e tal iam se tornando cada vez menores e a 

renda ficava mais concentrada, todos adquiriam maior, a desigualdade desaparecia, ia 

desaparecendo. Aí, então, agora pode-se forçar isso através de quê? Pode-se forçar através 

de um critério de imposto de renda, e é por isso que o imposto de renda corta as rendas altas. 

Passou de tanto, então paga, está entendendo. Isso é importante porque vai acelerar um pouco 
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a diminuição da desigualdade de renda. Agora, não fazerem como fizeram aqui no Brasil, 

me entende. No Brasil, a desigualdade de renda quis ser tirada através de um decreto em que 

dizia: os que ganham de um a três salários mínimos recebem 110%, isso foi primeiro, depois, 

de três a 10 recebem 100% do INPC e depois vai reduzindo e tal... Eu peguei e coloquei isso 

em função dos salários das pessoas. Então, o que acontece é o seguinte: com um salário 

mínimo, ele recebeu tantos, 100% do INPC, as últimas (TI). Depois, com dois salários 

mínimos, 100% e com três, 100%. Com quatro já vai diminuindo, diminuindo, chega, às 

vezes chegava. A última lei já melhorou bastante, mas chegava a 45% da primeira lei, 

fazendo com que o pessoal que ganhasse, por exemplo, 30 salários mínimos tivesse uma 

contribuição de 45, 50% da renda. Mas aquele era um processo acumulativo. O primeiro 

reajuste que recebia em seis meses era de 50% em relação à empresa. O segundo, como era 

acumulativo, já vinha de uma coisa que já estava com 50% e, aumentar mais 50% era como 

se fosse 50% com 50%, dá 0,25, está entendendo. Então ia diminuindo cada vez mais. Então 

houve um achatamento de renda para a classe média que comprava os bens, que dava 

emprego. Os fabricantes, as empresas que fabricavam, permitiam dar emprego àqueles que 

eram, que tinham rendas menores. Aconteceu que isso foi cortado, está entendendo. Aí criou-

se o seguinte, o que é que aconteceu com o decreto? Criaram-se duas coisas: primeiro, esse 

decreto-lei e essa lei desemprego; segundo, criaram-se também o desemprego e a inflação. 

A inflação, porque o pessoal de classe mais baixa tinha recursos para comprar os bens de 

mercado porque a lei faria, dava aquela queda. Eles, tendo esses recursos, o que acontecia? 

Acontecia é que eles forçavam o aumento do preço porque tinha mais gente comprando 

aqueles bens que não seriam comprados. Então, isso fez com que a taxa de inflação 

aumentasse. 

 

NM - O senhor podia, nós vamos virar a fita. 

 

 

Fita 2 - Lado B 

 

 

JM - E se criou, então o que aconteceu com a lei salarial, ela criou duas coisas: aumentou o 

desemprego e aumentou a inflação. Geralmente se dá o contrário, se dá, a relação não é essa. 

Realmente, quando a inflação aumenta, o desemprego diminui, é uma chamada lei - como é 

o nome da lei, tem uma lei aí com o nome dele - Lei de Phillips, isso foi, quando você 

aumenta a inflação, diminui o desemprego, certo, e aqui no Brasil deu-se as duas coisas, 

tanto o desemprego diminuiu e a inflação aumentou, aliás, a inflação aumentou, não, o 

desemprego aumentou, está certo, aconteceram as duas coisas. Uma coisa dessa é o que os 

economistas chamam de "estar inflação". Mas tudo isso provocado por um diabo de uma lei 

que não tinha fundamento quando na realidade, o que é que aconteceu com essa lei? Essa lei 

fez com que a indústria de automóvel entrasse em colapso e, naquela época, não tinha 

indústria em colapso. Cada carro que era vendido naquela época dava 63% de imposto ao 

governo e a empresa só recebia 37%. Ora, com aquela porção de carros que deixavam de ser 

vendidos, deixavam de entrar os 63%, está certo, e isso se deu com todos os bens de consumo 

durável e também com outros bens. Isso fez com que o governo sem recursos. Houve 

diminuição na entrada de recursos, do governo, porque esse era o imposto que ia diretamente 

para o governo, então não foi. O que é que o governo teve que fazer então? Teve que tirar a 

finalidade do open-market, que era a de fazer somente uma seleção da quantidade de dinheiro 

em circulação. Ele teve que arranjar recurso para poder cobrir o déficit orçamentário e 

começou então a arranjar recurso aqui. Tinha então duas saídas: ou emitia títulos ou emitia 
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papel moeda. Ele fez as duas coisas, está entendendo, e a lei salarial ficou, só houve, só 

começou a melhorar todas as coisas, inclusive a repercussão indireta no Instituto de 

Previdência. O Instituto de Previdência não tinha recurso por causa do desemprego, está 

certo. Tinha o desemprego aqui, e esse desemprego fazia com que as pessoas que estavam 

desempregadas não pudessem pagar o INPS. Então, criou-se também o desemprego. O 

sistema de Previdência Social ficou afetado porque ele era uma taxa sobre esse salário e o 

salário deixava de ser pago. A classe média tinha salário reduzido, também deixou de pagar. 

Mas então, isso aí acarretou essa falta de receita do governo, que teve que emitir para cobrir 

e, quando ele emitia, aumentava a inflação, entendeu (ri), aí aumentava o desemprego. Então 

era um círculo vicioso de emprego, digo, desemprego e inflação. 

 

NM - Eu estou querendo voltar um pouco atrás, algumas curiosidades. Como é que se davam 

as relações, por exemplo, entre os atuários do IAPB, do IAPI, por exemplo, estou vendo que 

o senhor foi uma das pessoas que defendeu a assistência médica na Previdência Social, no 

entanto, no IAPB... No entanto, quase todos os atuários do IAPI eram radicalmente 

contrários à assistência médica no instituto. Como é que o senhor explica isso? 

 

JM - Olha, o IAPB era uma classe muito diferente das outras. Era um pessoal que tinha uma 

melhor formação, de formação, de forma que eles defendiam muito a assistência médica, e 

a assistência médica lá, sempre foi muito boa. Eu defendia, nessa época, a assistência 

médica, pelo fato de que ela reduzia os meus custos de Previdência, está certo. No IAPB, o 

negócio, a assistência médica era muito mais reduzida, era uma coisa assim, vamos dizer, 

pouco, não era bem, não era de alto nível, era de nível intermediário ou baixo nível, era a 

assistência médica desse tipo. Mas no IAPB não, o IAPB tinha uma situação de assistência 

médica boa, está entendendo. O IAPB tinha uma série de hospitais, aquele hospital da Lagoa 

era do IAPB. 

 

NM - Quer dizer, o senhor defende dentro de uma estrutura lógica atuária? 

 

JM - É, atuária, é. 

 

NM - A questão social, a questão política? 

 

JM - A questão, o fundo social eu acho o seguinte: se o governo puder dar, através do 

Ministério da Saúde, uma assistência boa, está certo, então deve ser dado lá, porque você 

atualmente tem duplicação de coisas. Então você tem que tirar essa duplicação, isso tem que 

ser feito, quer dizer, a meu ver vai haver um Ministério de Saúde que vai dar o que o 

INAMPS deve dar agora. Acho isso fundamental também. Agora, na situação da estrutura 

antiga, não, porque na estrutura antiga o negócio era dirigido para uma profissão, e aquela 

profissão achava que as suas necessidades eram aquelas, está entendendo, diferentes de uma 

necessidade da população. 

 

NM - No caso do IAPI? 

 

JM - O caso do IAPI era exatamente igual ao da população. Esse aí, eles deviam querer 

qualquer um que passasse para a saúde pública (fala rindo), está certo, porque eles tinham... 

O sistema de massa da população, porque eles tinham um número de associados muito 

grande. Eu não sei bem a relação, enquanto o IAPB tinha 50 mil funcionários associados, e 

tal, o outro tinha 2 ou 3 milhões, está certo. Era uma coisa dessa ordem, de forma que aí as 
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coisas se davam. Na situação atual, acho que deve haver uma unificação da Previdência 

Social em todo o país, está certo, isso é o que eu acho. E deixar a Previdência isolada, mas a 

Previdência fundamental, quer dizer, a previdência deve ser paga numa maneira modesta, 

está entendendo. Não deve haver excesso em pagamentos, deve ser uma coisa bem social, 

bem sociável, que é para as pessoas não se sentirem diferenciadas pelo fato de uma pagar 

3% ou 8% de contribuição. O que ganha, três salários mínimos faz um esforço danado para 

pagar 8% de contribuição, ao passo que o que ganha 100 mil cruzados por mês não faz 

nenhum esforço para pagar 3%, não é, isso não dá diferença. 

 

NM - Senhor Jessé, nós entrevistamos dois líderes operários, um do IAPI e outro do IAPB. 

Os dois faziam queixas dos atuários, principalmente o do IAPI, que reclamava muito dos 

atuários dizendo que eles formavam um grupo de muita força política e pouca sensibilidade 

para os fatos do cotidiano da categoria profissional deles. Como é que o senhor interpreta 

essa política? 

 

JM - Eu interpreto o seguinte: no IAPI era a massa, está entendendo. Os gastos deles deviam 

ser enormes e tinham, estavam tendo muita influência nas taxas de contribuição para o 

sistema previdenciário, está certo. Como a taxa não era diferenciada para a assistência 

médica e para a Previdência Social, então havia repercussão uma coisa na outra. Além disso, 

achei, sempre achei, a taxa de contribuição para o IAPI, que foi estabelecida primitivamente, 

muito baixa. Foi uma coisa da ordem de 3%, está entendendo. Sempre achei muito baixa 

aquela taxa. Isso é, talvez seja a estrutura de idade e tal, e que depois se alterou, entende, 

mas eu achei baixa. Enquanto o IAPB tinha uma taxa que era variável, era por faixa salarial, 

acho que era 4, 5 e 8% ou uma coisa assim, para poder distinguir as pessoas, quer dizer, as 

pessoas que ganham mais deviam pagar não só mais, como percentualmente mais. Isso faria 

com que a própria inflação ajudasse a equilibrar o IAPB, porque quando a inflação 

aumentava, é claro que essas taxas que eram escalonadas dariam maior produto do que uma 

taxa fixa, porque incidia sobre os salários que eram cada vez mais altos, entende. 

 

NM - O senhor defendia, então, no IAPB... 

 

JM - Eu defendia o status quo do IAPB, porque eu achava que eles deviam ter uma 

assistência médica por causa das suas contribuições que eram boas e, além disso, as 

contribuições, essa assistência médica tinha influência no resto.  No IAPI, acho que essa 

influência era muito pequena ou não existia, está entendendo, mas no IAPB existia. No IAPB 

não teve esse negócio de ficar zangado comigo não, porque eu sempre defendi eles, não é, 

eu sempre defendi eles, está entendendo (risos), sempre defendi. Agora, no que entrou agora, 

na situação atual, a saída é fazer uma Previdência Social, fazer o Ministério da Saúde se 

ampliar para pagar toda a assistência médica, isso é que é a idéia, está certo. Mas o IAPB vai 

ficar sempre naquela coisa. O IAPB, os bancários, acredito que não tenham gostado. Quando 

houve essa junção, eu já estava no BNDES, está entendendo, de forma que não tomei parte, 

eu só vi que o negócio que se deu assim, e era uma assistência boa mesmo. Quando eu ainda 

estava no BNDE, me servia da assistência dos bancários, porque o bancário ainda estava, 

ainda não tinha passado. Eu fui operado no hospital aqui da Lagoa, está entendendo. 

 

LO - Bem atendido? 
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JM - Bem atendido, tudo era direitinho, tudo era bem, a assistência médica era de primeira 

qualidade, está entendendo. Eu tinha muita briga com o diretor- médico, eu dizia: "Está 

gastando muito". Eu sempre tive briga com ele. 

 

LO - Quem era diretor-médico do IAPB? Era o Fausto? 

 

JM - Foi primeiro no meu tempo foi o doutor Costa Couto, hoje ele está na Faculdade 

Nacional, não, no Instituto Nacional de Medicina, na Academia Nacional de Medicina. 

 

LO - O senhor achava que ele gastava demais? 

 

JM - Eu reclamava dele, gastava demais, está entendendo (risos). Gastava demais, mas para 

fazer com que houvesse, porque os orçamentos sempre aumentavam. Porque, o que 

aconteceu com a Medicina é que ela evoluiu muito e os exames que são feitos tinham muito, 

havia gastos, mas acho que isso é uma coisa que deve ser agüentada, está entendendo, porque 

a melhoria da situação da população, ela vem. Ela vem pela assistência médica, está 

entendendo. É uma das partes, uma das componentes. A outra vem através da melhoria do 

sistema de saneamento e de águas potáveis; isso é importante também. Aliás, quando eu 

estava lá no IBGE, feito presidente lá, mandei fazer estudos nesse sentido, entende. Então se 

comparava uma coisa com a outra, vira as tábuas de mortalidade, considerando esse fato e 

não considerando esse fato, está entendendo. Fazer também as tábuas de mortalidade com 

relação ao nível de renda, nós fizemos muito. Lá no IBGE se faz através de uns métodos 

modernos dos ingleses, essas tábuas de mortalidade que dão a mortalidade por nível de renda. 

Quanto maior o nível de renda, melhor a situação, porque esse nível de renda é influenciado 

por todas essas coisas. Também, quando a taxa de mortalidade diminui, a mortalidade 

também acostumada decrescer, costuma decrescer, e é o que vai acontecer, entende, porque 

nós estamos numa encruzilhada. Se chegarmos no final desse século, aqui com 6 bilhões de 

população, então, é uma das coisas terríveis. Eu estive na China para um congresso de 

população, está entendendo, em 1984, e apresentei até um trabalho à China, está certo, lá 

(TI) para estudar o sistema dele, porque eles estão preocupados com a natalidade, eles têm, 

o problema deles em natalidade é terrível, eles têm que aumentar, diminuir a taxa de 

natalidade. Agora, aquele negócio que eles fizeram, dizer que cada um tem um filho, aquilo, 

aquilo, foram levados àquilo, não é que eles queiram fazer aquilo, mas eles foram levados 

porque o problema é muito sério na China. Aquele pessoal cresce l% de dia. Quando eu 

estava lá, era um bilhão e 350 milhões de habitantes e estava crescendo a cerca de 1.5% ao 

ano. Ora, 1% daria isso aqui: 32, 3, não é isso, um, dois, três, 13 milhões e 500 mil, esse era 

o crescimento, com mais 0,5% aqui em cima, daria cerca de 20 milhões por ano de 

crescimento. Você tinha que diminuir. Então, o que eles fizeram: começaram a fazer, a 

cortar: "Vamos fazer, vamos diminuir essa taxa de mortalidade, essa taxa de natalidade". Se 

eles não diminuírem, vão ter problemas. Os recursos naturais deles, não vão dar, está 

entendendo, não dão e não há jeito de se ter recursos naturais para agüentar uma população 

dessa ordem. É como o mundo que está chegando a uma posição tal, que os recursos naturais 

acabam faltando. Aquela Lei de Malthus acaba funcionando, está entendendo (risos), e vai 

funcionar, a Lei de Malthus vai funcionar muito. Agora, você vê o seguinte: a minha 

premissa da Previdência Social é que só deve ter invalidez, velhice e morte na previdência, 

na assistência social, está certo, deve passar. Agora, o plano geral abrangendo toda a 

população, não tem nada que classificar campo por cidade, não tem nada a ver, isso é geral, 

sistema geral, está certo, todo mundo tem que estar, isso é geral. 
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NM - Mas com condições de vida, com condições de trabalho tão diferenciadas, como é que 

nós podemos fazer isso? 

 

JM - Com essas três coisas. Invalidez, todo mundo cai doente. Agora mesmo, eu tenho um 

sítio e o meu encarregado caiu doente. Eu tinha o IAPI ou IAPC. Apesar de não ser obrigado 

a fazer porque ele é trabalhador de coisa, mas eu fiz. Eu digo: "Eu quero fazer". Então, botei 

ele no INPS, e agora me informaram, vou agora na sexta-feira para lá, depois de amanhã, 

vou ver. Acho que ele está até internado, está até com problemas ... Então, esse encarregado 

precisa da invalidez, ele precisa se locomover. Então, a família precisa... Então, todo mundo 

tem essa necessidade, não só o que trabalha no campo, mas o que trabalha na cidade. Agora, 

a invalidez tem a velhice. A velhice também, o sujeito quando chega de certa idade, ele tem 

que ter assistência, mas isso é para todo mundo, não é só para quem, para quem esteve na 

cidade, não, está entendendo, e depois invalidez, velhice e morte. Morte também, porque ele 

morreu, tem que deixar a família amparada, está certo. Agora, tem que restringir à família, 

um pouco à família, para aumentar recursos para a previdência melhorar os outros. Quando 

o sujeito morre, está entendo, só deve deixar a pensão àquelas famílias que têm necessidade. 

 Nos Estados Unidos, eles dizem assim: "Só se dá pensão, se tem um filho: menor, em idade 

escolar". À viúva, podem dar uma pensão passageira, vamos dizer, de três meses, de quatro 

meses, de cinco meses ou de seis meses, mas não davam pensão permanente para ela, porque 

está entrando no mercado de trabalho mais fortemente do que os homens. E se eu medir o 

mercado de trabalho assim: a população do Brasil cresce a 2.2% deve ser uma coisa dessa 

ordem, mas quando chega na força de trabalho, a força de trabalho cresce a 3,5%. Isso por 

que? Por causa da entrada da mulher, a mulher está entrando no mercado de trabalho. Você 

vai à universidade, tem uma turma lá de 40 alunos, entende. Eu acho que 28% ou 30% são 

mulheres, o resto, dez são homens, está entendendo. Então a mulher está entrando no 

mercado de trabalho, e eu achava que não devia fazer isso. Agora, tem um grupo de pessoas 

aí que faz o seguinte: acham que se deve dar ao homem um tratamento igual ao da mulher. 

Se a mulher morre o homem deve receber. No sistema atual, bagunçado que está aí, está 

certo, então isso ainda se compreende. Mas o sistema não deve ser esse não, se o homem 

não precisa, não precisa ter, está entendendo, o seguro, o segurado da Previdência Social. Se 

é social, entende, dá para quem precisa, para quem não precisa, não dá, entende. Agora, o 

que acontece aqui? O sujeito recebe, por isso é que é considerado emprego associado. Deve 

ser um sistema que dê uma coisa para que o camarada possa sobreviver, e não fazer farra 

com o dinheiro que recebe da Previdência Social, porque não é proporcional entende. O 

sujeito que tem salário, vamos dizer, de 20 salários mínimos, pagar uma taxa igual ao que 

tem um salário mínimo, não é igual, o sistema é desigual, ele está sendo... Esse que está com 

um salário mínimo, pagar 8%, e aquele lá, é completamente desigual, ele está pagando muito 

mais relativamente do que aquele. Então você paga, está entendendo, muito mais, porque o 

encargo que você vai ter com aquele é muito forte, entende. Essa desigualdade é que é 

preciso tirar, e só se tira dando a quem precisa mesmo, está bom. Agora, quanto a fazer um 

sistema de aposentadoria por tempo de serviço, a empresa deve se encarregar disso, está 

entendendo, porque a empresa, o que a empresa faz? A empresa está pegando o camarada, 

está utilizando o trabalho dele, então ela deve se sentir na obrigação por cada ano que ele 

passe lá, dar uma certa fração do seu salário como aposentadoria, a partir de uma idade pré-

determinada aí, pode dar a idade que quiser, depende da empresa. Mas essa aposentadoria é 

lá, ele, o empregado contribui com uma parte, passa a ser solidário e a empresa contribui, 

mas contribui, vamos dizer, dá um trinta avos, um quarenta avos. Na Inglaterra, é cerca de 

um sobre 74, as empresas têm fundo de pensão dando um sobre 74 por ano de serviço, eu 

não sei como é que eles acharam 74, mas é. Mas é esse o problema, quer dizer, então, a 
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empresa mesmo se encarrega, como o funcionário público deve ter um sistema de ser 

complementado, porque o patrão dele é o funcionário público, ele está recebendo 

diretamente os benefícios do trabalho de funcionário público, está certo. Então, como ele 

recebe diretamente do trabalho do funcionário público, ele deve se encarregar de fazer uma 

aposentadoria por tempo de serviço. O trabalhador, quem deve fazer, se ele é trabalhador da 

Volkswagen, a Volkswagen deve fazer, a Volkswagen faz, aliás, o plano deles é muito bom, 

o da Volkswagen. Tem uns planos, mas isso foi aposentadoria por tempo de serviço, porque 

aí sim, aí você usa métodos atuariais, está certo, em que o sujeito contribui, ele, com o 

dinheiro da empresa, para ele, porque ele vai receber o que pagou, está certo, um pouco mais 

do que isso, porque ele teve uma acumulação atuarial. Os que morrem não têm necessidade, 

mas deixam para a viúva, deixam alguma coisa, mas deixam uma parte só, a outra parte 

ainda é capitalizada para eles, de forma que é melhor em relação a qualquer sistema de 

poupança. Isso é que é importante que aí métodos atuariais e isso faz com que você, nessas 

empresas, eles constituam um bolo capaz de ser utilizado no desenvolvimento econômico 

do país, entende, o bolo, as reservas, como são reservas de longo prazo. Aliás, não há 

necessidade das reservas, porque o objetivo sempre é você formar um monte tal, em 

conjunto, cuja renda somada com as contribuições diretas tenta pagar os benefícios, quer 

dizer, essa contribuição direta vem do bolo que se formou, entende. Por isso é que se deve 

capitalizar, e o governo pode empregar essas importâncias no desenvolvimento do país, 

porque vai sair, vai dar melhoria para a empresa, vai dar melhoria para os funcionários, vai 

dar tudo. Agora, sistema de seguro social deve ser social mesmo, deve dar a quem tem 

necessidade e não dar a quem não tem necessidade. 

 

LO - O senhor participou em 1945 do Projeto do ISSB, da comissão? 

 

JM - Participei. Houve um projeto que era dirigido pelo Vital, João Carlos Vital. Ele era um 

grande administrador e estava querendo fazer, foi quem criou o ISSB, e estava fazendo um 

sistema, estudando um sistema. Depois foi criado um sistema assim, de uma hora para outra 

criaram o sistema, quando, mas eu achava que devia ter sido, e o Vital estava fazendo com 

muito cuidado. 

 

NM - O que o senhor foi nesse Instituto de Seguridade Social? 

 

JM - O Instituto não chegou a funcionar, fizeram a lei, mas ela precisava ser regulamentada 

e não chegou a ser regulamentada. Depois fez-se outra lei, em 1960, unificamos planos 

benefícios e, em 1967, unificaram-se as administrações. 

 

NM - Quer dizer, esse processo de unificação tem o seu ponto inicial no Instituto de Serviços 

Sociais do Brasil? 

 

JM - É. Agora, o Instituto foi criado, não sei se a lei é de 1948, a lei é de 1945, uma lei 

anterior, entende. Foi criado primeiro, depois tinha que ser regulamentado. Nessa 

regulamentação é que o negócio pifou. Quando em 1960 fizeram a unificação da legislação, 

fizeram um plano comum a toda a Previdência Social, e, em 1967, fizeram a modificação de 

estrutura, quer dizer, juntaram todos os institutos. 

 

NM - Qual é o objetivo do ISSB? 
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JM - O objetivo do ISSB era exatamente esse, juntar todos os institutos, formar um plano 

único de seguro social para o país. Era formar um instituto que desse essas aposentadorias e 

pensões, entende, de uma maneira geral. Fazer o que o INPS faz hoje aqui. 

 

NM - Quem participou do processo de criação do ISSB? 

 

JM - Participaram todos os atuários do Ministério do Trabalho e os atuários das instituições 

de Previdência Social existentes, que eram os institutos de previdência. 

 

NM - Os trabalhadores tiveram representantes nessa comissão de criação? 

 

JM - Não, não houve representantes. 

 

NM - E como é que eles reagiam a essa idéia de criação do ISSB? 

 

JM - Tenho a impressão de que eles eram menos ativos do que foram (risos) agora, está 

entendendo, porque não houve nessa época reunião que eu me lembre assim, não houve, pelo 

menos não houve ostensivo... 

 

LO - O senhor participou de muitas reuniões lá?  

 

JM - Foi, para a formação do ISSB, foi. 

 

LO - O senhor participou como diretor do Departamento Atuarial do IAPB. O senhor se 

lembra se havia algum consenso das teses, quer dizer, o Ministério do Trabalho tinha uma 

proposta que se diferenciava? 

 

JM - Não, nós mais ou menos tínhamos a mesma tese, está entendendo, mesma tese, a dos 

atuários do Ministério do Trabalho com a dos atuários da Previdência Social. Eles tinham 

uma tese que não era muito divergente, era uma coisa pacífica em que se devia adotar o 

sistema único, e que devia se juntar. Até nós havíamos, uma brincadeira que nós dizíamos 

lá, que diz: "Quanto maior a nau, maior a tormenta" (ri), "quanto maior a nau, maior a 

tormenta". Mas o negócio era que a nau aumentou muito, mas agora eu tenho a impressão 

de que fazendo uma re-estruturação, aproveitando esse impacto aí que está havendo dos...., 

cruzados, o cruzado precisa ser endireitado, mas eu tenho a impressão de que eles o 

endireitaram porque saiu muito rápido. Eles fizeram uma grande coisa que foi quebrar essa 

inflação que existia, a inflação era uma inflação de, vamos dizer, era uma inflação 

psicológica porque ela precisava ser quebrada, foi quebrada. Agora, precisa ir se ajeitando 

as coisas para não aumentar a inflação, porque a inflação... Eu tenho aqui um professor de 

Economia, Santos, que me dizia o seguinte: "O país, o Brasil é um dos poucos países do 

mundo que há mais de 110 anos - ele dizia isso há uns 15 ou 20 anos atrás - que há mais de 

100 anos tem inflação. O Brasil sempre teve inflação, pequenininha ou grande, mas sempre 

teve". 

 

NM - Voltando ainda ao ISSB, a que fato o senhor atribui, o fato dele não ter ido para a 

frente, o projeto? 

 

JM - Eu nem sei. Tenho a impressão de que foi mais política, porque houve uma coisa assim, 

houve um esfriamento, está entendendo (risos), houve uma coisa assim como um 
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esfriamento. Tinha o ISSB, todo mundo falava do ISSB. Daqui a pouco todo mundo deixou 

de falar. 

 

NM - Como é que o senhor via a ligação entre o movimento sindical e os IAPs? 

 

JM - Olha, os IAPs, eles tinham na diretoria, está certo, na diretoria, eles tinham um 

representante. Inclusive, no meu instituto, um dos representantes foi o próprio presidente, 

foi o Alencar, foi, como é que ele se chama? Ele foi o presidente. E tinha mais, aliás tinham 

dois representantes de empregado, tinha um de empregador, eram três, era uma junta 

governativa, lá, e tinha um presidente. 

 

LO - De que época o senhor está falando? 

 

JM - Isso foi mais ou menos em 1955, 1956, quando o Juscelino era Presidente. Mas ele já 

vinha com essa estrutura desde a criação. Era uma criação que tinha dois representantes, 

depois foi se reduzindo, está entendendo. 

 

 

Fita 3 – Lado A 

 

 

JM - Agora, o ISSB nessa época era muito combatido por algumas instituições que estavam 

muito bem, por exemplo, bancários. Eles combatiam. Uma vez eu estive lá numa reunião, 

porque houve, quem andou estudando muito isso, está entendendo, foi o atual Ministro da 

Administração, Aluísio Alves. O Aluísio Alves foi um especialista nessas coisas, ele estudou 

muito, era um deputado muito ativo. Ele era um dos que queria fazer o ISSB, que achava 

que o ISSB devia fazer... Mas os bancários também, eles não estavam muito favoráveis ao 

ISSB, porque diziam que eles iam unificar e iam unificar por baixo, ao invés de unificar por 

cima, entende, era esta a tese dos bancários. "Bom, vamos unificar, vamos fazer um plano 

comum para todo mundo por baixo; e devia ser por cima. Eu fui até a várias reuniões, a 

várias reuniões de sindicatos, de todos, em São Paulo, para poder analisar o problema, 

estudar e dar os palpites lá e coisa. Agora, eu defendi os bancários nessa época porque eu 

achava que os bancários eram uma situação, tinham uma situação boa, inclusive era um dos 

poucos institutos que estavam bem equilibrados financeiramente. Não era por minha 

influência, está certo, mas era por influência de estrutura econômica da época, que 

beneficiava muito a classe de bancários, está compreendendo, a classe de bancários. Ela 

tinha, na época que havia, que começou a funcionar o Instituto, já em plena carga, havia 

muita entrada de bancários. Isso dava uma movimentação muito grande no instituto. 

 

LO - Por que os bancos estavam crescendo? 

 

JM - Estavam crescendo, e com a inflação eles cresceram, cresceram, porque começou a 

inflação nessa época. Então, cresceu, cresceu, e tinha lá nos meus arquivos, lá no IAPB, 

tinha lá as entradas de bancários, eram as maiores taxas. Se não me engano, era uma coisa 

da ordem de 20% ao ano, uma coisa muito diferente, e os outros institutos, tal a população, 

se renovavam muito, está certo. Em cada renovação dessa, é claro que deixavam uma certa 

quantia para o próprio Instituto, porque eles recebiam uma parte, não é, como restituição, 

mas ficava outra, a do empregador ficava lá no Instituto. De forma que aquela movimentação 

daria recursos adicionais ao IAPB, o que não se dava, por exemplo, nos industriários, porque 
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os industriários cresciam com uma taxa menor, bem menor, e os comerciários ainda com 

uma taxa mais reduzida, entende. Então, essa taxa reduzida fazia com que esse movimento, 

vamos dizer, a contribuição adicional resultante dessa parte fosse mais forte do que a dos 

bancários. De forma que os bancários tinham uma situação privilegiada ali, e o equilíbrio 

era um equilíbrio perfeitamente sadio. 

 

NM - E os sindicatos pressionavam muito os IAPs? 

 

JM - Olha, alguns sindicatos. Não os bancários, ele não era assim muito ativo, compreende. 

Mas eles sempre tinham, faziam passeatas para... 

 

LO - E os empregadores pressionavam muito os IAPs? 

 

JM - Não, também não havia influência do empregador, o empregador era pouco, está 

entendendo. Os empregadores, geralmente, eles acompanhavam porque era um movimento 

que não tinha para onde... Agora, os sindicatos eram mais um pouco, um pouco mais ativos 

do que os empregadores. Os empregadores sempre ficavam na segunda, não é, só 

reclamavam se houvesse aumento de contribuição (risos). Não havendo, para eles está tudo 

bem. Agora, com o aumento de contribuição, não, eles gritavam.  Mas isso era bem 

interessante e o IAPB se rentabilizou muito com essas coisas, entende. Agora, uma coisa que 

eu achava nos institutos, que eu achava errado, era a contribuição da União. Acho que a 

União não devia contribuir. 

 

NM - Por que? Por que a União não deveria contribuir? 

 

JM - Porque eu achava o seguinte: que o dinheiro na mão da União ficava melhor empregado 

do que nos institutos, está certo. Porque quando o dinheiro ia para os institutos, o que é que 

acontecia? Eles eram aplicados em casas e apartamentos e, algumas vezes, em apartamentos 

de luxo etc. E aquilo ficava, era muito mal alugado, porque o objetivo daquilo era alugar 

com uma renda boa, a melhor renda possível, mas veio uma tal de uma lei, Lei de Inquilinato, 

está entendendo, que não deixava aumentar nada, congelou todos os aluguéis. Assim como 

tem congelamentos de preços agora, congelaram os aluguéis. Então, isso não deu os recursos 

que eram necessários para se manter o sistema. Aqueles institutos que podiam, está 

entendendo, através de um aumento da própria massa, da velocidade de aumento da massa, 

podiam se sobressair dos outros, esses podiam ter equilíbrio, mas os outros, bom os outros 

caíram, começaram a cair, o seu equilíbrio financeiro começou a cair, foi o que aconteceu 

com os industriários, com os comerciários etc.  

 

NM - Quer dizer que a formação de reserva de recursos era via imobiliária? 

 

JM - Era bem imobiliária, a aplicação era toda bem imobiliária, ou então empréstimo simples 

aos camaradas lá, às pessoas, e não tinha outro tipo de aplicação. Quer dizer, era a aplicação 

mais, como é que chama, tinha a menor rentabilidade possível do ponto de vista social, 

porque, sob o ponto de vista social, você tem que desenvolver o país de modo a dar tudo 

para todo mundo. E, o sistema que era adotado, era o sistema da casa. O que tivesse sorte de 

pegar uma casa de um instituto desse, ficava morando lá de graça, está entendendo, quando 

na realidade, o que ele deixava de pagar, estava fazendo fase, fazendo falta, para o equilíbrio 

financeiro da instituição. Isso é o que se deu. 

 



 

 

29 

 

NM - Os operários que nós entrevistamos, sempre destacavam e reclamavam que grande 

parte dos recursos deles foram utilizados em grandes obras do governo federal. 

 

JM - Foram utilizados em obras do instituto. Agora, o governo federal, com a sua 

contribuição porque a contribuição do governo é contribuição deles também, do empregador, 

não é contribuição do governo, o governo só entra com Pilatus do Credo, eles recebem o 

dinheiro e passam para outro. Mas o governo não passava porque, o que acontecia é que eles 

começaram a criar o déficit. Agora, esse déficit nos institutos era coberto por uma, havia um 

conselho no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o antigo Ministério de Trabalho, 

Indústria e Comércio, do qual eu fiz parte durante um tempo, como representante do 

Ministério do Trabalho nesse conselho. Era o seguinte: eles tinham um fundo único da 

Previdência Social, que era alimentado pela contribuição da União. Esse fundo era para tapar 

buraco em cada instituto, quer dizer, se o Instituto precisasse de tanto, eles davam para esse 

instituto tanto e a distribuição desse dinheiro entre todos. Agora, contribuição da União para 

mim não existe, porque é contribuição de governo. Quando essas coisas começaram a se dar, 

quer dizer, a haver essas, essas aplicações em grandes obras, que depois a gente sabia que 

não ia dar resultado, está entendendo, então eu comecei a mudar a minha opinião. Eu digo: 

"Bem, então é melhor o dinheiro ficar na União". Essa era a minha opinião, porque a União 

podia utilizar esse dinheiro para desenvolver o país. E foi o que se deu mesmo, porque o 

dinheiro que ficou da União não foi para desenvolver o país; pode ter havido alguma coisa, 

mas criaram-se muitas obras importantes para o país, resultante dessas contribuições. 

 

LO - A siderúrgica. 

 

JM - A Companhia Siderúrgica, Brasília, essa coisa... eu acho que tudo aí foi bom, até 

Brasília eu acho bom. Brasília aumentou muito, deu muito desenvolvimento à indústria de 

São Paulo, porque São Paulo deve muito à Brasília, entende, e nossa industrialização foi uma 

industrialização que resultou desse quadro. Nós temos esses recursos todos canalizados para 

certas coisas importantes. Ouço todo mundo falar de Itaipu, não sei o quê, "pa, pa, pa..." 

Itaipu é uma obra importante. Uma das obras importantes é Itaipu, está entendendo, essas 

obras todas lá do Centro Oeste, essa coisa toda. 

 

LO - Transamazônica? 

 

JM - Transamazônica eu não sei se é, entende. A Transamazônica, não sei se é porque foi 

um negócio feito, mas que ao meu ver, não foi bem estudado o sistema de regime de chuvas 

lá, que acabou destruindo a própria estrada, e aquela deve ser uma estrada caríssima. Agora, 

em princípio, ela foi boa. Mas, como a gente não pode prever tudo, eles não previram que ia 

acontecer o que aconteceu. De forma que foi uma das coisas ruins, isso aí, ferrovia de aço, 

está entendendo. Essa ferrovia de aço também é outra coisa, porque (risos) ferrovia é assim. 

Eu também sou especialista em metrô. O metrô do Rio e o de São Paulo, eu andei estudando, 

fui um dos projetistas, está entendendo. Então, a gente tem duas coisas (risos). O metrô, o 

que dá em ferrovia é o seguinte: a ferrovia foi feita e chamada Ferrovia do Aço. Qual é o 

objetivo da Ferrovia de Aço? Objetivo: carregar minério para o porto de Vitória, estou certo? 

Então, fizeram na ferrovia grandes curvas para trem na velocidade de 100, 150km, está 

entendendo, quando na realidade, passageiros transportados por ferrovia, não dá nada, está 

entendendo, é um pingo d'água na estrutura financeira uma estrada dessa, o que dá é 

transporte de carga, me entende, ainda mais para transportar carga, transportar minério. 

Basta botar numa velocidade de 30km, permanente, ali. Ok, então vai tocando; o cara vem, 
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enche outra vez e tal, chega lá, é só fazer uma programação de modo a ter a quantidade de 

minério lá, que vai ser exportado, está certo, mas é porque não precisa velocidade grande, 

nenhuma coisa dessa ordem. Mas fizeram, gastaram, e não terminaram. Não vão terminar 

nunca porque esse aí é um problema, isso foi obra ruim, não foi obra bem feita, está 

entendendo, mas isso aí são erros que tem, de vez em quando tem (risos). 

 

NM - A decisão, por exemplo, em investir os recursos que vinham dos IAPs, nessas obras, 

passavam pelo conhecimento, eram debatidos pelos empregados ou isso era tomado por uma 

decisão do Estado? 

 

JM - Não, não. Houve uma parte, entende, o que houve, em obras assim de pedidos diretos, 

está ouvindo, isso foi mais ou menos no governo do General Dutra. Fizeram pedidos para, 

se não me engano era para energia elétrica, mas nós estávamos passando por uma fase difícil. 

Eu achava que o próprio recurso da instituição podia ser aplicado nisso. Não era contra 

aquilo, contanto que viesse a rentabilidade necessária para cobrir os custos da Previdência 

Social. Agora, deve-se aplicar em grandes, pode-se aplicar os seus recursos em grandes 

empreendimentos nacionais, que têm agora, devem ser empreendimentos bem estudados, 

entende. Por exemplo, aplicar em energia era um negócio. Eu fui também membro, eu fui 

membro, coordenador dos levantamentos da, como é que chama? Era a energia, como é que 

chama? Comissão de Energia Nacional, eu fui um dos membros coordenadores, era balanço, 

Balanço Energético Nacional, isso antes de ter as crises. Nós fizemos um levantamento 

completo de sistemas de energias e energias, sob todas as formas possíveis: método de 

transformar uma energia na outra, estão entendendo; possibilidade de se estudar como, se 

houvesse falta do petróleo, como mudar para energia elétrica e tal, isso tudo nós estudamos. 

Eu estudei tudo isso lá, inclusive combinei com um colega meu, como eu era aqui consultor 

da Light e esse colega era consultor da Light lá no Canadá, então uma vez eu o convidei para 

vir aqui para explicar um modelo energético que eles tinham lá. E ele veio, estudou, está 

entendendo. Mas, nessa ocasião, eu peguei um susto danado. Sabe o que aconteceu? Quando 

ele chegou aqui, me telefonaram e disseram: "Olha, fulano de tal está aqui no Palace Hotel 

- eu moro em Ipanema - e você foi designado para acompanhá-lo". Eu digo: "Está bem". Eu 

vou, saio de casa, passo lá pelo o hotel, aí encontro o funcionário da Light na porta do hotel 

e ele diz: "O senhor me assina isso aqui, nós vamos fazer uma viagem de helicóptero e nós 

temos que fazer um seguro de 5 milhões de dólares para cada um" (risos). Porque a Light 

tinha responsabilidade. Ele dizendo que não acreditava nesse negócio de que existiam cinco 

milhões de dólares, e disse: "Está bom, se cair aí a minha família fica boa” (risos). Então eu 

andei com ele por aqui tudo para olhar, para mostrar a ele que eu era, que fazia também parte 

do programa dele; olhar a cidade, olhar tudo, mas ele foi muito útil para nós, porque nos deu 

muitas explicações, muita coisa, e ele foi bem sucedido. O problema lá no Canadá, eles têm 

uma comissão permanente que estuda o modelo energético, porque modelo energético é uma 

das coisas mais difíceis que se tem de fazer, entende. É um modelo que tem muitas variáveis 

associadas e, essas variáveis associadas vão dar, têm que dar como resultado, as quantidades 

de energia necessárias para um sistema de desenvolvimento, entende. Isso eles tinham feito, 

estavam fazendo, mas já tinham um problema, estavam estudando aquilo há mais de 20 anos 

quando vieram aqui. Mas uma das coisas mais interessantes que eu tive foi isso aí e metrô, 

metrô também. Metrô, quando eu vejo o pessoal aí brigando, metrô está deficitário, eu digo, 

o metrô sempre é deficitário, está entendendo, porque basta pensar. É o que eu digo lá para 

os meus alunos: "Vocês não pensem que eu não penso por aí" está entendendo. Quando você 

faz o metrô, tem que fazer uma infra-estrutura, você empresa, mas essa infra-estrutura não 

pode ser coberta pela passagem, porque o metrô é um sistema de transporte de massa, está 
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entendendo. Você pode individualizar em empresa, vamos dizer, uma companhia de 

transporte faz, porque ela vai, paga uma taxazinha aí para utilização da estrada, está 

entendendo, ela não paga toda a estrada, a construção, a amortização de toda a estrada para 

poder utilizá-la. Quando chega no metrô, e chega em estrada de ferro, tem que pagar aquilo 

tudo. Então, não há jeito, entende, e, principalmente, um transporte de passageiro é de massa, 

é taxa sobre a população, a população tem que pagar, não usou, que se arrebente, não tem 

nada a ver com isso. É uma dessas coisas que tem que ser estudada, tem que ser pensado, e 

quando se justifica - eu fiz a justificação do metrô aqui, toda a relação custos-benefícios, a 

gente leva em conta os custos sociais, está entendendo. Então eu, nesse tempo, fui procurar 

o que fazia o Banco Mundial. Ele dizia assim: "Um automóvel parado numa rua dá para o 

passageiro que está dentro dele uma despesa, um compromisso social, que é da ordem de 1 

dólar". Nesse caso é 1 dólar, não há de ser mais por isso; cada passageiro dentro do 

automóvel, quer dizer, o tempo que você perde em tráfego, eles medem dessa maneira. 

Agora, deve ser mais a taxa, mas naquele tempo era de 1 dólar. Porque uma infra-estrutura 

como essa do metrô, que nós tínhamos a primeira, a primeira linha, que seria a linha 

fundamental, ela devia ter 21km, e cada quilômetro naquele tempo custava, incluindo tudo 

28 mil dólares, 28 daria não sei quanto bilhões, são 28 vezes, 35, 21 vezes 35 (risos). Mas 

não fizeram tudo, fizeram um negócio pela metade, está entendendo, e aqui também tem 

uma coisa: o pessoal não aproveita as coisas que devem ser feitas. Quer ver, 21km quanto é 

que dá? 735 milhões, esse é o preço do metrô, essa linha fundamental. Depois as outras 

linhas, porque a gente tinha pensado nisso antes da Ponte Rio-Niterói, tinha pensado em 

fazer também uma outra linha por baixo da Baía de Guanabara, está entendendo. Isso tudo 

foi estudado, fazer por baixo da Baía de Guanabara, para ligar Niterói ao Rio, através do 

metrô, entende, tinha que se fazer um túnel por baixo, tinha que se fazer esse negócio e ficava 

bom. Então estendia toda Niterói, nós ficávamos ligados aqui, completamente ligados, 

ligados com a Rede Ferroviária Nacional. Isso eles fizeram, mas a linha ia até Ipanema, 

Praça nossa Senhora da Paz, a linha fundamental. Julguei que quando eles tivessem feito a 

própria equipe de coordenação das coisas, devia ter um órgão no Brasil chamado 

"Coordenador de Tudo quanto é Órgão", porque quando fizeram, está entendendo (risos), 

quando fizeram o interceptor oceânico, eles fizeram; botaram areia lá para estender a praia, 

fizeram um interceptor oceânico e colocaram areia, cobriram tudo lá. Eu digo: "Olha, ao 

invés de fazer assim, botavam um interceptor oceânico, deixava aquele lugarzinho, que 

também tinha feito o buraquinho, para meter o metrô aqui". Não precisava fazer nada, está 

entendendo, está exatamente pela coisa, só tinha que se fazer um túnel, por baixo daquele 

túnel, que é o Túnel Novo, está entendendo. Por baixo ou então em outro lugar qualquer por 

baixo, de modo que passasse, pegasse essas pedras que andam por aí. Mas quanto à praia - 

ia até Ipanema e Leblon - era muito fácil, porque aquilo tudo era areia. Bastava aproveitar o 

interceptor oceânico, a estrutura do interceptor oceânico de um lado, porque aquilo tudo foi 

posto, foi coberto com areia. Então deixava o buraco, está entendendo, não precisava, não 

precisava fazer nada, já estava o buraco feito. O buraco depois de feito, tapar, agora não dá 

para fazer. Depois começaram a surgir uns ali que queriam que fizesse. Digo: "Não, o 

negócio deve ser por cima do morro, deve ser uma linha por cima do morro, não sei o quê, 

pá, pá, pá..." Linha por cima do morro, tinha infra-estrutura para fazer um negócio desse, 

mas fizeram, pensaram e tudo, aí pararam, e veio o governo e parou até aqui em Botafogo, 

não é. Eu ando muito de metrô porque acho que metrô é a melhor condução que se tem em 

toda a parte do mundo, está certo. Chega aqui, aqui então é pertinho, eu vou ali, pego o 

metrô, estou na cidade, está entendendo (risos), solto, faço o que quero, volto, não tem 

problema nenhum de carro, esse é o sistema bom. Agora, esse é um sistema que não dá lucro, 
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não. De vez em quando, vejo aqui no jornal que o metrô está deficitário, não sei quanto e 

papapa... Digo: "Isso aí tem que ser pago pelo povo." (superposição) 

 

LO - Por taxas, jamais pelos recursos da Previdência Social. 

 

JM - Não pode ser pago, está entendendo, não dá. Agora, pode torrar a Previdência Social 

toda e tal, botar lá, que não dá. 

 

NM - Agora, por falar em coordenadoria geral, teve o Aluísio Alves, ele, em 1947, lançou o 

esboço de um projeto que 13 anos mais tarde resultou na Lei Orgância da Previdência Social. 

O senhor, como atuário, como é que o senhor viu aquele projeto de Lei Orgânica, em 1947, 

porque ela incidia mais... 

 

JM - Mas era um tipo, era um sistema análogo ao sistema do ISSB. Ela tinha uma conotação 

com o ISSB. Quer dizer, o sistema foi orientado, se não foi, devia ter sido orientado, pelo 

menos estava deficitário na estrutura de que devia ser orientado exatamente como o ISSB. 

 

NM - Por que demorou 13 anos para ser aprovado? A Previdência Social não era um 

problema sério? 

 

JM - Era sério, mas a questão é que havia muitas injunções porque, como eles eram separados 

em institutos, naturalmente os próprios sindicatos se encarregavam de não deixar reunir, por  

causa da conta maior, da maior autonomia, eles tinham razão. 

 

NM - Então, além da interferência dos sindicatos... 

 

JM - Ah, devia ter interferência dos sindicatos, não sei se houve, mas eu tenho a crença de 

que houve. 

 

NM - A gente pode falar também na interferência dos partidos políticos na Previdência 

Social nesse período? 

 

JM - Ah, pode, isso pode. Houve e deve ter havido, está entendendo, através, indiretamente 

ou diretamente. 

 

NM - Por exemplo, qual era o peso do PTB na Previdência Social? 

 

JM - O PTB tinha representante na Previdência Social, geralmente o pessoal das instituições 

eram ligadas. 

 

NM - Da direção? 

 

JM - A direção era ligada ao PTB. 

 

LO - No IAPB, o senhor identificava esse tipo de ligação? 

 

JM - Ah, identificava. Os representantes de empregados deviam ser petebistas, está 

entendendo. 
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LO - O senhor achava que isso era problema ou... 

 

JM - Não. Naquele tempo não era problema, porque eles tinham, eles ouviam muito as 

pessoas, eles não eram, eu acho que os sindicatos ouvem as pessoas, entende. Agora, o 

problema é ouvir, está entendendo, porque o problema todo é que você tem que explicar as 

coisas porque há dois comportamentos: há um comportamento individual das pessoas e há 

um comportamento coletivo. O que você tem que empatar é esse compromisso coletivo, 

porque esse comportamento coletivo..., nós não temos uma corporação, está entendendo, 

perfeitamente, com grau de conhecimento genérico que permitia que esse comportamento 

coletivo coincida com os comportamentos individuais. Os comportamentos individuais são 

de um jeito e o comportamento coletivo é de outro (TI), você entende. E aquilo se espalha, 

aquilo vai se alastrar, está entendendo, eu sei que há dificuldade, que é difícil, está 

entendendo. Mas, nunca houve, assim, interferência direta de sindicato na instituição, 

procurando fazer isso, procurando aquilo, a não ser beneficiando a classe; mas eles ouviam 

sempre as pessoas responsáveis. 

 

NM - E os comunistas, e o Partido Comunista Brasileiro era forte dentro dos IAPs? 

 

JM - Não, não. No IAPB, do que eu tinha conhecimento, não tinha esse troço. 

 

NM - Agora, o senhor podia me explicar só uma coisa: Nós encontramos a presença de 

alguns elementos do PSD e do PTB na direção dos IAPs, mas a proposta do Aluísio Alves 

partiu da UDN, ele era da UDN. Como se explica isso? 

 

JM - Ah, não sei, não tenho idéia, entendeu, porque o Aluísio Alves era da UDN. A UDN, 

ainda acho que o Aluísio Alves era um indivíduo um pouco independente. Ele era da UDN, 

mas tinha independência, entende. Era um candidato, era um bom deputado, falava muito, e 

tinha muita expressão, muito prestígio dentro do Congresso, ele tornava o negócio bem geral, 

entende. Acho que é um problema, porque é preciso distinguir, no Congresso, duas coisas: 

um programa que é nacional, está certo, que é de interesse de todos, e outro de interesse 

partidários. Então, interesse de todos. Acho que todas as obrigações políticas defendem, a 

não ser que estejam, que queiram fazer baderna no país, está entendendo. Mas, se não estiver 

fazendo baderna, quiserem trabalhar para o país, tem que todo mundo defender, não é isso. 

 

LO - O Ministério do Trabalho interferiu no IAPB no período em que você se manteve? 

 

JM - Não, lá nunca teve. 

 

LO - O Conselho Atuarial do Ministério do Trabalho tinha algum peso nas decisões? 

 

JM - Tinha, porque eles obedeciam às decisões, está entendendo. Eles não eram contra as 

decisões, não eram, nunca foram contra; e o IAPB sempre se comportou direitinho, dentro 

das normas, nunca houve nada de decisão, de influência política desse tipo, entende, não 

houve, isso não houve. Agora, eles podiam ter influência, fazer um pedidinho ali, outro 

pedidinho acolá, está entendendo (ri). Isso em todo lugar tem. 

 

LO - Pedido que o senhor diz é de... 
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JM - De um empreguinho para cá, outro empreguinho para lá, entende, mas isso é bobagem 

que não... 

 

NM - Por falar em empreguinho, existia corrupção, casos de corrupção, casos de 

empreguismo nos IAPs? 

 

JM - Corrupção, está entendendo, existe em toda a parte, não é uma coisa genérica. O que 

se precisa é eterna vigilância dos corruptos, entende, mas geralmente a corrupção está ligada 

à falta de conhecimento das pessoas. Eu atribuo uma co-relação muito positiva entre o nível 

de instrução das pessoas e a corrupção, entende. A corrupção depende muito do nível. Com 

o nível alto, você reduz essa corrupção a um "fintésimo", mas você pode combater. Agora, 

quando ela se generaliza, você não pode mais combatê-la. 

 

LO - A compra do Hospital da Lagoa parece que deu um certo buchicho na imprensa e tal. 

O senhor lembra mais ou menos? 

 

JM - Olha, o que aconteceu no Hospital da Lagoa é o que dizem por aí, que o Hospital da 

Lagoa foi um hospital que saiu caro, porque foi feito pela Sul-América, e a Sul-América não 

tinha recursos para mantê-lo, está certo. Então, isso acarretou que eles conseguiram vendê-

lo para o IAPB, mas acho que foi uma compra mal feita, quer dizer, foi o preço que é. 

Apenas, a Sul-América sub-dimensionou para ela como instituição privada fazer isso, 

entendeu. Outro hospital que também foi superdimensionado, foi o Hospital das Clínicas na 

nossa universidade. Se não me engano, ainda há uma ala que não está funcionando, está 

certo. Aquilo é porque foi superdimensionado até a ida lá para o Fundão. Eu acho que aquilo 

não devia ter sido lá (risos). Já estávamos aqui na Praia Vermelha, está entendendo, para 

mim seria muito melhor na Praia Vermelha. Eu entrei aqui pela Praia Vermelha, aqui na 

Praia Vermelha fiquei e tal. Tinha uma, era aqui, aqui podíamos tê-lo prolongado e ter se 

expandido, e se expandia facilmente, sem grandes perdas de recursos, porque lá houve muito 

dinheiro perdido, porque aqui não teria que ser construído. O campus universitário teve que 

ser aterrado, está entendendo, aquela ligação para o campus, aquilo tudo precisou ser feito, 

ser feito, ser feita a ponte, ser feito tudo, e não precisava ter sido feito isso se fosse aqui. 

Bom, mas por outro lado houve o benefício social que aumentou aquela área lá, está 

entendendo. Aquela área ficou um pouco mais habitável, porque a idéia, porque já havia um 

plano em que toda essa baixada aqui devia ser aterrada, devia ser melhorada. Mas isso acho 

que também é uma coisa que tem que ser feita no futuro. Eu até andei estudando, aí me 

lembrei, sempre que... Naquele tempo eu trabalhava na Montor, ligada ao Grupo Montreal. 

Eu era construtor da Montor e eles me pediram para ver aquilo lá, e eu tive que fazer um 

estudo de todo aquele negócio para ver no que é que dava. E chegamos a ver que aquilo era 

muito dinheiro gasto, que não valia a pena naquele momento, mas que no futuro talvez fosse 

interessante. Deve ser interessante no futuro, porque a gente vai aproveitar aqui... O Rio de 

Janeiro tem um grande inconveniente, é que ele é uma cidade comprida, está entendendo, 

que é toda feita de aproveitamento do mar, entende. Essa Praia do Flamengo, tudo foi 

ocupado, não só a parte nova do Aterro, como também a parte interna, tudo ali foi mar, aquilo 

foi se ganhando aos poucos. Isso, pela necessidade de crescimento, pela necessidade de 

crescimento do próprio Rio de Janeiro. 
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JM - Leonel Miranda, essa experiência parece que foi falha, entende, é o que se fala aí. 

 

LO - De que experiência o senhor está falando? 

 

JM - É a da transformação, a da introdução do INAMPS, a absorção do INAMPS pelo 

Ministério da Saúde. 

 

LO - O Plano Nacional de Saúde. 

 

JM - É esse aí. Então, nesse aí é que é preciso se ver as causas que levaram a não fazê-lo 

naquela época, que é para saber o que deve ter havido, porque às vezes são causas reais, 

porque houve qualquer coisa aí que ele parou, o Leonel Miranda parou, mas foi uma das 

coisas que se falou muito na época, aqui em jornal. Eu não acompanhei de perto, porque 

estava, acompanhei só por jornal mesmo, mas foi uma das coisas importantes, que eu achava 

que devia ter sido feito.  E houve também outra tentativa, se não me engano, na 

administração do, que era (TI) da Previdência Social, o Nascimento Silva, está entendendo, 

pelo menos tinha um grupo de médicos lá estudando esse problema. 

 

NM - Como o senhor explica o Nascimento Silva ocupar alguns lugares tipo, primeiro 

presidente do INPS, primeiro Ministro da Previdência Social, ele é um homem de 

formação... 

 

JM - Ele é formado, mas ele, o Nascimento Silva, é um homem de formação ampla, entende, 

ele é um sujeito com grandes visões. Eu trabalhei com ele no Ministério, no BNDE. Ele era 

diretor do Departamento Jurídico e eu era diretor do Departamento Econômico. Então nós 

trabalhamos juntos e conversamos muito, trocamos muitas idéias, tínhamos elementos 

comuns. O presidente nesse tempo era o Roberto Campos, eu trabalhei: com Roberto 

Campos, é um tal dos homens inteligentes desse país, entende, o pessoal fala mal dele, mas 

ele é inteligente. 

 

LO - Ele tem até um projeto na Previdência Social? 

 

JM - O Roberto Campos é um dos homens mais inteligentes. Ele fala, você conversa com 

ele, você fala com ele tudo o que quiser, depois ele faz o resumo de tudo que você disse, e 

você fica de boca aberta. Ele tem uma capacidade de armazenar coisas que é terrível, o 

Roberto Campos. 

 

LO - O senhor conhece o projeto que ele tem para a Previdência Social? 

 

JM - Não, não conheço, não. 

 

LO - Ele tem um projeto no Congresso... 

 

JM - Mas dizem que ele modifica tudo... 

 

LO - Ele abre a possibilidade da privatização dos serviços médicos e da privatização do 

seguro. 
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JM - Do seguro. É, acho que tem o plano geral de seguro, que não pode ser privatizado. Aí 

sou contra ele, quer dizer, há um INPS para fazer o seguro social geral que abranja todo 

mundo, quer seja associado, quer não seja, está entendendo. Porque quem paga mesmo a 

Previdência Social, em último caso, como eu disse aqui sempre, o empregado e o 

empregador paga para aquele negócio, esse governo também paga, porque o governo faz o 

recolhimento para poder dar um sistema geral, completamente geral. Não deixar ninguém 

na rua, pedindo esmola, não é possível fazer um negócio desse, está entendendo. Nessa parte, 

agora, complementando isso, que é fundamental e deve ser dado para quem precisa, então, 

você pode fazer um sistema paralelo da previdência privada, mas o fundamental tem que ser 

dado pelo governo. 

 

NM - O senhor, por duas vezes, se referiu à população marginal brasileira. Qual é a sua 

formação filosófica, o seu pensamento político? 

 

JM - Desse pessoal? Eu acho que eles têm que ser ajudados, está certo, analisados para que 

se possa ver o que eles necessitam e não deixar acontecer o que aconteceu. Essas favelas que 

foram criadas aí, tiveram uma única origem: foi o campo que não deu emprego a essas 

pessoas, então elas voltaram à cidade, vieram à cidade, e na cidade não querem voltar para 

o interior, está certo. 

 

NM - A sua formação partidária? 

 

JM - Eu não tenho partido, sou de todos os partidos (risos). 

 

LO - Formação religiosa? 

 

JM - Eu sou católico, mas não sou católico extremista, de esquerda nem de direita, eu sou 

sempre, sempre não, está entendendo. Analiso um lado e analiso o outro, o que for 

conveniente de um lado eu sigo esse lado, o que for conveniente no outro, eu sigo esse outro. 

Não tenho uma conotação política, assim, de dizer: "Eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro", 

como eu tenho visto. E tem gente que é cegamente de um partido de esquerda, mas a gente 

não pode ser cegamente, porque o partido de esquerda é uma coisa, está certo, se segue 

filosoficamente aquele partido, e o de direita é outra coisa. É preciso que a gente combine 

os dois e veja o que está bom de lá e bom de cá. Tem uma simbiose dos dois, e não se deve 

fazer isto que nós estamos fazendo aí. 

 

LO - O senhor acredita que o acontecimento técnico possa favorecer interesses da direita ou 

da esquerda? 

 

JM - Não. Acho que conhecimento técnico deve ser independente da esquerda e da direita. 

 

NM - Ele consegue ser neutro? 

 

JM - Deve ser neutro, deve ser neutro. Agora, aqui no Brasil, não sei se é por formação, a 

gente vê que as coisas tombam de um lado para o outro, conforme a conveniência dos 

indivíduos. Isso aí eu acho que é mais uma questão de educação deles, entende. Porque a 

educação deve levar a um ponto tal, que o indivíduo fique independente, entendeu, que aja 

conforme a real necessidade da população. Agora, tem que ser bem organizado porque às 
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vezes o real da população é uma coisa que você precisa analisar muito bem para não cometer 

nenhuma injustiça, de um lado ou do outro. 

 

NM - Se eu lhe provocasse com um rótulo, o senhor, gostaria de saber qual seria a sua 

reação? O senhor se consideraria um liberal? 

 

JM - Sou liberal, eu sou liberal, não tenho, está entendendo, sou liberal. 

 

NM - Na conjuntura que nós vivemos, qual é a sua visão política? 

 

JM - Olha, na visão política, acho que o governo deve dar à população as necessidades que 

ela tem. Agora, tem que ver a maneira de dar essa coisa. Porque o que se dá atualmente, 

entende, é que o pessoal... Vou explicar uma coisa que sempre falo é o seguinte: o pessoal 

de esquerda, tem uns que são de esquerda, convictos, esses eu respeito, está certo, o sujeito 

que segue a filosofia de esquerda... 

 

NM - O senhor poderia citar nomes? 

 

JM - Não tenho nenhum nome aqui, acho que não tenho assim de cabeça, não tenho não, 

convicto, está certo. Porque você vê o seguinte: a minha experiência lá, como Presidente do 

IBGE, eu recebi muito deputado, recebi muito senador, então o que se dava era o seguinte, 

que entre 100, um vinha tratar do interesse da instituição e 99 vinham pedir empreguinho, 

um empreguinho para cá, um empreguinho para lá... 

 

NM - O senhor é um homem concursado, não é, o senhor começou a sua vida... 

 

JM - Concursado e eu queria fazer questão dos concursos. Chegar, pedir um empreguinho 

para lá, um empreguinho para lá, e eu sempre tirando o corpo fora, está certo. Agora, tinham 

outros que não, outros que eram convictos, chegavam lá e iam pedir uma coisa para a 

instituição. Eu disse: '0lha, acho que a instituição deve fazer, deve fazer aquilo", está 

entendendo, até o que é que era, eles estiveram uma vez lá, um deles pediu porque queriam, 

porque nós temos um levantamento agropecuário mensal. Então, eles queriam colocar a 

cidade deles também nesse levantamento. Eu disse: "Não tem problema, está tudo bem. São 

coisas nacionais e que interessa a todo mundo e então vamos botar". Agora, pedir emprego, 

porque eles pedem emprego, a função deles, a maioria deles, não são todos, têm muitas 

exceções, mas a função deles é pedir emprego, "Arruma um empreguinho para fulano, para 

mim mesmo", está entendendo? (Risos). 

 

NM - Concursado, os funcionários concursados, como é que eles observam, eles vêm aqueles 

que entram por um pistolão? 

 

JM - Ah, isso aí é a pior coisa que tem, está certo. Você vê o seguinte, que até a minha visão 

disso é uma visão dura, está entendendo. Quando olho, por exemplo, lá na universidade, em 

que houve a criação, fizeram uma portaria, um decreto etc, em que o sujeito entra como 

auxiliar de ensino e vai passando até o fim, e chega até adjunto; e depois em adjunto, faz o 

concurso de título e passa a ser professor titular, acho isso um absurdo. Um absurdo, porque 

o que é que o sujeito tem? Na carreira de magistério, o sujeito tem que ir galgando as 

posições, mas através de esforço próprio e demonstrando esse esforço, está entendendo. 

Agora, o que fizeram? Houve uma constituição que veio aí e disse assim: "Vamos terminar 
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com a cátedra" Por que é que eles quiseram terminar com a cátedra? É porque a cátedra, 

havia alguns catedráticos que não significavam aquilo, mas isso não é causa suficiente se 

todos, mas não aconteceu isso, alguns, era que tinha gente boa, bem formada. Eu, por 

exemplo, fiz concurso de livre-docente, fiz concurso de catedrático e depois adquiri a 

cátedra. Agora, vem um outro aqui, está entendendo, que eu via, não fez nada, foi nomeado 

interinamente e foi agüentando, dizendo para não fazer o concurso para ele, não. Aí veio a 

Constituição e o colocou nas mesmas condições que eu tinha. Eu me revolto, me revoltei, 

está certo, porque que me revoltar. Eu disse: "Espera aí, eu faço tanta força para adquirir 

essas coisas, e esse aí vem aqui, não faz nada", está entendendo, e tinham mais coisas, na 

universidade eu vi coisas absurdas. Eu vi indivíduos, porque dei muita aula, como falei aqui, 

no Lafayette, e vinha aquele professorzinho lá de curso secundário e tal, pa pa... De repente, 

vejo esses caras na universidade. Eu passava por perto deles, cumprimentava-os, e pensava: 

"Como é que esse cara entra aqui"; mas entraram. Entraram por esse negócio aí, se efetivou 

não sei quantas pessoas lá. Na realidade, não devia ser assim, está entendendo, devia ser 

universidade, deve ser universidade, deve ser coisa, e essa nossa universidade aqui, quando 

se chamava Universidade do Brasil, era uma universidade boa. Hoje, tenho dúvida se ela é 

boa, você está entendendo. Eu tenho dúvida se ela é boa, dúvidas mesmo de ver o pessoal 

que tem interesse... Tem um professor lá, que o que ele está querendo fazer é estudar a 

matéria que vai dar. Isso tem muito, está entendendo. Então, chega em casa passa a mão num 

livro etc, mas isso é um conhecimento do que a pessoa só sabe uma coisa. Se lhe tirar o livro 

da frente, e você dar o problema para ele, e ele souber resolver, isso é que eu acho um 

conhecimento. Agora, o sujeito que está lá, não sei isso, mas tenho que ver aquela história, 

está entendendo, vai, deve estudar, mas estudar bem. É o que eu digo para os meus alunos. 

Eu digo: "Olha, não faço diferença nenhuma entre prática e teoria, quem souber teoria bem, 

quer dizer, bem mesmo, a prática é uma conseqüência. Agora, quem não sabe a teoria, a 

prática vai se transformar em erros e acertos. 

 

NM - Falando, falando de competência, os atuários no IAPI, num determinado momento, 

criaram uma revista chamada O Industriário. O senhor chegou a participar? 

 

JM - (conversa simultânea) Erro e acerto é fogo, porque a maioria tem erro e acerto. 

Participei de alguns números participei. 

 

LO - Publicou artigos? 

 

JM - Publiquei, eu tinha artigos lá. 

 

NM - Como é que o senhor via essa revista? 

 

JM - A revista era boa, muito boa, e dava muitas coisas. 

 

NM - Qual era a linha editorial dela? 

 

JM - A linha era a linha de centro. Ela não tinha nenhuma linha de política partidária, não 

tinha não. 

 

LO - Ela tinha algum objetivo na publicação? 
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JM - O objetivo era dar informação à classe industrial, industriária, sobre o que o instituto 

estava fazendo. Acho que esse é um objetivo bom, esse era o objetivo daquela revista. E tem 

também um outro: o Boletim Estatístico, está entendendo, tinha também. 

 

LO - Também do IAPI? 

 

JM - Também do IAPI. Era muito bom o Boletim Estatístico, as informações eram dadas 

pelo instituto. Essas revistas foram interessantes, está entendendo, mas acabaram terminando 

com tudo isso, isso aí foi mudando, isso aí tudo porque se deteriorou muito o serviço público. 

Com essa inflação que veio, se deteriorou, e entrou gente. Você vai ao Ministério da 

Fazenda, é uma vergonha. Chega lá, está todo mundo conversando, está entendendo. O 

negócio é esse, ninguém está aí ... 

 

LO - Por que os atuários estão afastados do Ministério do Trabalho? 

 

JM - Ah, dinheiro. É porque está certo, houve a deteriorização dos vencimentos dos atuários. 

Os atuários não podiam sobreviver. Então eles se afastaram porque quando foi criado o 

atuário, o atuário ganhava melhor no país, está entendendo. Eram poucos, era uma seleção 

muito forte. Eu me lembro bem quando nós fundamos o Instituto Brasileiro de Atuário. Fui 

o fundador, então tinha uma turma lá, porque atuário aqui, durante um tempo deu formação 

secundária. Havia um curso no congresso aí, que davam diploma de atuário. Então essa 

turma foi lá um dia, toda em massa, para entrar no instituto. Eu e vários colegas dizíamos: 

"Vocês não vão entrar aqui, porque vocês não sabem nada" (risos), entendeu. Então, tinha 

um: "O senhor se ponha para fora daqui, não queremos saber de vocês, vocês não sabem 

nada". Porque o que acontecia era o seguinte: essa nossa legislação, geralmente, é mal feita, 

está entendendo, e deu a posição de atuário, o título de atuário a um grupo que não sabia 

nada. E não sabiam mesmo, entende, pegavam e não sabiam ver nada. Então esse pessoal 

queria entrar para a instituição, em que nós exigíamos para entrar, quando nós criamos a 

exigência era fazer concurso, até perante a instituição, que era o Instituto Brasileiro de 

Atuário. A exigência era fazer concurso para entrar, e tinha que fazer vários concursos. 

Como são as instituições na Inglaterra, nos Estados Unidos, instituição de atuário, o sujeito 

entra, faz o concurso. Depois, para passar adiante, faz outro concurso para passar. Mais 

adiante, faz outro concurso até chegar membro que é a classe mais alta. Isso é que é a nossa 

estrutura, foi feita assim. Mas depois o negócio mudou, está entendendo, mudou, não era, 

porque aqui nós precisamos ter muito cuidado com o pessoal que vem de fora. Os que se 

formam nas escolas podem não ter o conhecimento necessário, porque é uma fábrica de 

diplomas que existe aí, entende, como fábrica de diploma não adianta nada o sujeito estar lá, 

está entendendo, e entrar com o diploma que não tenha nada, é como a coisa de estatístico. 

Em estatística é difícil, exige conhecimento, grande número dos estatísticos que são 

formados por escolas aí que não têm nenhuma credencial, não sabem nada de estatística, não 

sabem coisa nenhuma, mas não sabem mesmo. Então, o que é que tem que fazer com esse 

pessoal? Chegaram, eles conseguiram naquela "triunvirata" que teve aqui de presidentes, 

eram três, a junta governativa, e eles conseguiram uma lei, um decreto-lei que era de 

regulamentação da profissão de atuário ou da profissão de estatístico, entende. E essa 

profissão de estatístico, dessa regulamentação que houve, colocaram que eles deviam ser 

isso, fazer aquilo, pa pa pa, tem que dar isso, isso e aquilo outro. Quando a gente ia 

experimentar se eles tinham conhecimento daquilo, tinham, está entendendo. 

 

NM - Como o senhor avalia a Escola Nacional de Ciência e Estatística? 



 

 

40 

 

 

JM - Olha, ela foi muito boa. 

 

NM - Ela foi?  

 

JM - Foi boa.  

 

NM - Não é mais? 

 

JM - Depois ela caiu, porque o ensino todo se deteriorou e ela fez parte dessa conjuntura, 

também. Ela se deteriorou um pouco, está certo, se deteriorou, de forma que ela foi caindo 

e como toda, entende, porque a meu ver, aqui no Brasil o que aconteceu foi o seguinte: houve 

uma substituição, aqui mesmo você tinha um curso superior que lhe dava uma formação, era 

curso tipo francês, está entendendo, a universidade... Porque toda a nossa origem de 

universidade é pela França, então dava curso superior. Depois tinha um curso de doutorado, 

você fazia uma tese e tirava o título de doutor, isso era o sistema. Quando veio esse sistema 

de crédito, o que aconteceu foi que eles passaram, trocaram o nível, o nível passou a ser um 

nível mais baixo, com a criação dos cursos de pós-graduação, está certo. Os cursos de pós-

graduação, a maioria deles, e não digo que são todos, mas os que vieram a fazer, foi para 

preencher a deficiência do curso de graduação. O curso de graduação baixou tanto de nível, 

que o pessoal que saía do curso de graduação não tinha formação suficiente para a vida 

prática. E não tendo esse conhecimento suficiente para a prática, então criaram-se os cursos 

de pós-graduação, e quem fala aqui para você, eu já fui diretor de escola de pós-graduação, 

fui diretor, sub-diretor de ensino daqui da Escola de Pós-Graduação em Economia da 

Fundação Getúlio Vargas, que é uma das melhores escolas. Mas a gente vê isso. 

Antigamente, o pessoal tinha cinco anos de escola, mas nesses cinco anos se estudava. 

Equivale aos quatro que tem e mais dois, não é? E aqui nós sempre procurávamos melhorar 

porque ela, inicialmente, foi projetada a Escola de Pós-Graduação em Economia, para poder 

formar estudantes que fossem aos Estados Unidos e fizessem curso de doutorado; que fossem 

aceitos com o número de créditos suficientes para poder entrar nessa escola de doutorado. 

Isso é o que nós fizemos. De forma que, no início, houve até professor estrangeiro que vinha 

examinar aqui, está entendendo, o pessoal que ia para lá, isso é que era a nossa formação. 

Agora ela manteve um nível etc, mas o geral não é assim. A Escola de Estatística caiu de 

nível, mas não complementou. Porque, caindo de nível, ela tinha que complementar com a 

pós-graduação. 

 

NM - Hoje, a ENCE está vivendo uma crise. 

 

JM - Está, está vivendo uma crise, querem passá-la para a universidade. 

 

NM - Como é que o senhor avalia isso? 

 

JM - Ah, eu achava que não devia passar, não, porque acho que ela deve fazer falta para a 

própria instituição. Ela deve ser colocada no nível suficiente para a formação de pessoas para 

a instituição. 

 

NM - Escola de Estatística, a formação do atuário, eles prepararam o seu estudante para 

conhecer a Previdência Social? 
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JM - Não, lá eu não sei. O curso de atuário, está entendendo, é um curso. Acho que lá eles 

dão é uma formação mais matemática de atuário, mas não uma formação completa de 

atuário. 

 

NM - O que deveria ter, ser uma formação mais completa? 

 

JM - Devia dar Previdência Social, está entendendo, não só na parte privada, como na parte 

complementar. A parte social, com a parte complementar devia dar a contabilidade, devia 

dar a legislação de seguro, devia dar essas cadeiras que são inerentes à própria profissão, e 

não ficar só no curso de matemática atuarial, matemática financeira. Porque não é isso, o 

atuário não é só isso, não. O atuário exige muito conhecimento, muita dedicação, está 

entendendo, muita dedicação. Acho que esta é uma das cadeiras mais difíceis, de muita 

responsabilidade, entende. A responsabilidade de um atuário é tremenda. 

 

NM - Com a sua capacidade de verbalização, o senhor deve ter participado, me parece que 

foram vários congressos que ocorreram durante os anos anos [19]50, onde o tema da 

Previdência Social era uma constante. O senhor participou desses congressos? 

 

JM - Eu só participei muito no estrangeiro. Aqui dentro, quase nenhum. 

 

LO - No estrangeiro, congresso de Previdência? 

 

JM - Ah, previdência. Congresso de Previdência eu tive na Espanha, está entendendo. 

 

LO - Não foi na época do Franco? 

 

JM - Na época do Franco, eu estive na época do Franco, fui a um congresso lá. Estive também 

na França. 

 

LO - O senhor ainda estava no IAPB? 

 

JM - Estava no IAPB. Fiz alguns desses congressos, fui a alguns desses congressos. Em um 

deles, no da Espanha, fui inclusive secretário geral do congresso. Eu era o secretário geral 

do congresso. 

 

LO - Parece que a experiência espanhola na Previdência Social é uma experiência muito 

rica. 

 

JM - É muito rica, é muito grande, ela é muito grande. Eles têm uma secular, aquilo dele, 

ampla, não deve nada a ninguém, e é um dos países mais ricos em Previdência Social, com 

maior estrutura. 

 

LO - O senhor lembra da participação do deputado Talarico, José Gomes Talarico nesse 

congresso da Espanha? 

 

JM - Não, não havia, não assisti. Acho que ele não estava lá ainda não. O Talarico era muito 

conhecido, o Talarico (risos). 

 

LO - Esse congresso, porque o senhor chegou a secretário geral do congresso? 
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JM - Não, porque acho que foi porque eu tinha muita correspondência com o pessoal da 

Espanha, está entendendo. Eu me dava muito com o pessoal, geralmente grupos de atuários, 

na Espanha. E eles me convidavam para ir ao congresso lá, e em congressos, como até de 

estatística. Estatística, quando eu era o coordenador-geral dos congressos de estatística no 

continente americano. 

 

LO - Agora, quanto aos congressos de Previdência Social, o senhor acha que eles 

enriqueceram o conhecimento, trouxeram alguma contribuição? 

 

JM - Trouxeram, trouxeram porque houve uma na OIT, por exemplo, eu estive lá, eles 

tiveram, eles estenderam um pouco o conceito de Previdência Social, chamando-o de 

seguridade, está entendendo. Seguridade social introduz uma série de outros benefícios que 

não são dados nos sistemas normais de Previdência Social. Por exemplo, eles introduzem 

essa assistência ao menor, que nós tínhamos aqui, como é que chama, como é que se chama 

aqui a Fundação de Assistência... (respondem: FUNABEM). FUNABEM, tem a outra, a 

(respondem FEBEM, LBA). Tem mais outra, tem aquela, a LBA. Esses serviços sociais 

todos, eles estenderam e recomendaram aos países que fizessem isso. Houve uma série de 

ampliação do benefício da Previdência Social, mas a idéia coincide com a minha. Você vê o 

seguinte, porque o objetivo disso é sempre se estender a maior parte da população. É por 

isso que quando falo da Previdência Social ser geral, é para ser geral mesmo, é para toda a 

população. Não se compreende uma Previdência Social que seja, que faça distinção, está 

entendendo.  Ao cara que está na rua precisando de dinheiro, dizem: "Não, você aqui não 

recebe nada porque nunca pagou a Previdência Social", eles não sabem nem se ele pagou. 

Se você perguntar se ele pagou, não pagou. Eles não sabem dizer se pagou ou não pagou, e 

nem podem saber, entende. Eles não podem saber se pagou ou não pagou (risos), porque eles 

não têm o controle individual de ninguém, está entendendo. Então não tem, ele não sabe, 

então tem que ter, tem que ser auxiliado pela Previdência Social. Agora, deixar o sujeito 

morrer de fome e de frio na rua, está entendendo, porque não é associado da Previdência 

Social, isso é um contra-senso; não é social não é nada. 

 

LO - Agora, a experiência desses congressos, que o senhor conquistou nesses congressos, 

como é que o senhor trazia, como é que era o procedimento, isso era encaminhado às 

autoridades? 

 

JM - Geralmente eu encaminhava às autoridades um relatório sobre o congresso, o que eu 

achava do congresso, como é que foi o congresso. 

 

LO - Encaminhava ao IAPB ou ao Ministério do Trabalho? 

 

JM - Ao IAPB via Ministério do Trabalho. Mas depois sumia isso aí, era engavetado ou 

guardado, sei lá. Eu sempre fiz relatório dos congressos em que eu fui, porque os relatórios 

são importantes de coisa... Eu me lembro bem do relatório de uma reunião lá na Suíça, num 

comitê em que eu fazia parte, do Comitê de Atuários, para estudar o seguro social na Europa, 

principalmente o problema da transferência de trabalhadores de um lugar para outro. E eles 

queriam conservar a mesma situação que tinham no país de origem, porque eram 

trabalhadores transitórios. Eles iam para um país, passavam dois, três anos, depois voltavam 

à origem. Então, eu fazia parte do comitê para estudar o problema, para saber quais as 

quantias que iam passar de um país para o outro, para cobrir, está certo. Uma vez tive um 
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problema grande, porque o presidente da comissão era um francês. Então esse francês e o 

representante da Rússia ficavam do meu lado, e o representante dos Estados Unidos do outro. 

O representante da Rússia chorou comigo e disse: "Professor, vou lhe pedir um favor". Eu 

disse: "O que é?" Ele disse: "Fale com o presidente da comissão para fazer o nosso relatório, 

pois tudo o que eu falar aí, quero que seja transcrito em ata", está entendendo - ele 

reclamando. Aí, eu chegava e falava com o francês lá, que era o Monsieur Nete. Eu disse: 

"Monsieur, esse rapaz aqui está me pedindo isso e o senhor, o senhor diz que não tem feito". 

Ele disse: "Ah, pode deixar que eu vou fazer". Mas ele só dizia assim "pode deixar que eu 

vou fazer", mas não fazia, porque esse mesmo, essa mesma pessoa, representante da Rússia, 

era meu colega na Comissão de Estatística das Nações Unidas. Eu era membro, nós éramos 

comuns tanto nas Nações Unidas quanto na OIT. E nas Nações Unidas era diferente, tudo 

que a gente falava, era transcrito nas atas, entende, tudo que se falava e tal. Eu dizia para ele: 

"Até se a gente respirar aqui sai na coisa" (risos). Era uma coisa completamente geral, 

completamente diferente. Mas um dia houve o seguinte: o representante da Rússia começou 

a falar dos problemas que da Rússia não precisava esse problema, que eles tinham um 

sistema melhor do que os outros lugares e que se o sujeito chegasse lá, voltava, não tinha 

coisa nenhuma. E nos Estados Unidos não, disse que precisava cobrar porque isso, aquilo 

outro, pa pa, ficaram naquela conversa toda, mas levaram... Um falava, o outro falava, e nós 

éramos sete. aí eu viro para o presidente e digo: "Presidente, eu peço a palavra. Pelo o que 

estou vendo aqui, nós não vamos chegar a nenhuma conclusão com os Estados Unidos e a 

Rússia. Então vamos fazer o seguinte, vamos... 
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Fita 4 – Lado A 

 

 

LO - Continuando nossa entrevista, eu gostaria que o Professor Jessé Montello caracterizasse 

três figuras fundamentais da Previdência Social que, infelizmente, não poderão participar 

desse processo de entrevistas por já terem falecido. São três figuras com quem o senhor teve 

contato. É o João Carlos Vital, com quem o senhor trabalhou no ISSB, o Sílvio Pinto Lopes 

e o Plínio Cantanhede. Se o senhor pudesse lembrar um pouco mais dessas figuras e a 

presença delas na Previdência Social... 

 

JM - Quanto ao Vital, João Carlos Vital, ele foi um grande batalhador na parte de Previdência 

Social. Do ISSB. Estava fazendo um trabalho muito importante, que era a criação do ISSB 

ou uma, a reunião, a união de todos os sindicatos de Previdência, porque não se compreendia 

que naquela época houvesse, que os institutos fossem apenas ligados a uma profissão - cada 

instituto era relativo a uma profissão ou conjunto de profissões. Ele então começou a estudar 

o problema da união dessas legislações para poder formar um instituto único. Mas isso parou 

com o tempo. Depois, com a revolução de 1964 é que veio a criação do Instituto Nacional 

de Previdência Social. 

 

LO - O senhor teve contato direto com João Carlos Vital na época, no período do ISSB? O 

que o senhor conversava com ele? 

 

JM - Tive. Eu fiz parte do grupo de trabalho que estudou o problema, como atuário que eu 

era do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários. Então, eu estava neste grupo de 

trabalho e tinha essa conversa, e ele achava que devia ser feito, e batalhou muito para que 

fosse feito isso, o João Carlos Vital. 

 

LO - O senhor concordava inteiramente com as teses dele? 

 

JM - Não concordava porque havia um problema que precisava ser resolvido, que era a nível 

de benefício. O Instituto dos Bancários, ele dava um nível de benefícios superior a todos os 

outros institutos, porque a classe bancária tinha um status melhor na população. Isso fazia 

com que a classe bancária não aceitasse bem a criação do ISSB, está certo, porque eles 

achavam que quando se fizesse a união, a unificação dos institutos, eles iam sofrer redução 

naquilo que eles já haviam adquirido, eles iam perder ao invés de ganhar. E isso se deu 

mesmo, quer dizer, eles passaram a ter uma outra situação dentro da Previdência Social, que 

foi inferior àquela que eles já tinham alcançado. Eles achavam que devia se fazer uma 

unificação do plano de benefícios, mas no sistema que era deles, quer dizer, no sistema 

sempre pelo alto, elevando o nível de aposentadoria e pensões e de serviços de assistência 

médica, que era uma das melhores que tinha no Brasil. 

 A assistência médica dos bancários era tão boa que, inclusive, eles tinham os melhores 

hospitais do país - estava na mão deles. Eles tinham hospitais e, naquele tempo houve 

grandes problemas. Ele havia se especializado muito no problema de tuberculose, porque a 

tuberculose na época dos bancários era muito forte, e ela terminava e ceifava a vida das 

pessoas de pequena, de baixa idade. Isso fez com que os bancários, o Instituto dos Bancários 

se especializasse na cura da tuberculose. Isso foi muito bom. Tinham vários hospitais pelo 
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país todo, e depois, isso foi se prolongando e a assistência tornou-se uma assistência 

recomendada e muito... e ótima para todo mundo da classe bancária. Depois, com a 

unificação isso se deu, houve uma redução porque já foi feita uma assistência social, uma 

assistência médica de massa, e isso já perturbou um pouco. 

 

NM - Como reagia, como pensava, o que o João Carlos Vital entendia por Previdência 

Social? 

 

JM - Ele entendia o estudo dos planos de benefícios, está entendendo, e ainda a parte de 

assistência médica. O Instituto seria um instituto integrado de assistência médica e a parte 

de aposentadoria e pensões, que á a parte da previdência propriamente dita, tinha a parte de 

assistência, que era a assistência médica. Agora, é claro que a assistência médica era 

importante, porque ela reduzia os custos da aposentadoria por invalidez e os custos de morte, 

está certo. No lugar das pessoas terem uma taxa de mortalidade elevada, reduzia-se essa taxa 

de mortalidade, fazendo com que o Instituto, a população melhorasse em condições de saúde, 

e por conseguinte, reduziria os custos da Previdência Social e Pensão, principalmente. E 

também reduzia os custos da Previdência, das aposentadorias por invalidez, porque a 

aposentadoria por invalidez era uma aposentadoria cujos custos eram elevados, porque as 

taxas de entrada à invalidez eram também elevadas, principalmente por causa da tuberculose 

na classe bancária. 

 

LO - Professor, ainda sobre aquelas figuras, ainda sobre o João Carlos Vital, em especial, a 

quem o senhor credita o fato dele ter ocupado esse posto na data de 1945, de ter chegado a 

isso? 

 

JM - Ele chegou a isso porque ele sempre foi um grande organizador, um grande planejador. 

Ele era especialista em planejamento de empresas, de grandes empresas. Foi um dos 

criadores do IRB2*, um instituto que até hoje se mantém em alto nível técnico. Ele era bem, 

e se cercava, ele tinha, ele se cercava sempre de pessoas competentes, de pessoas que sabiam. 

Ele sabia escolher os seus auxiliares. Então, isso fez com que ele sempre se tornasse uma 

pessoa querida dos técnicos, e os técnicos cooperavam com ele com muita boa vontade. 

 

NM - E ele tinha bom relacionamento com os políticos ou era mais com os técnicos? 

 

JM - Era mais. Tenho a impressão de que era mais com os técnicos. Agora, com a parte 

política eu não sei. Deve ter tido algum relacionamento, mas eu não acredito que tinha 

grandes relacionamentos. Ele tinha mais era com os técnicos, que lhe auxiliavam na 

organização dessas grandes instituições. 

 

NM - E o papel do Plínio Cantanhede na Previdência Social? 

 

JM - Olha, o Plínio Cantanhede foi o presidente do IAPI durante muito tempo, e lá conseguiu 

fazer uma boa administração, dando ao Instituto um status bastante elevado. Inclusive, um 

de seus cooperadores, e que foi chefe de gabinete do Plínio Cantanhede, foi o ex-presidente 

da Petrobrás, como é que chama? O Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão, trabalhou também. O 

Hélio Beltrão trabalhou durante muito tempo com o Plínio Cantanhede, e durante todo o 

tempo em que o Plínio Cantanhede esteve no IAPI. E tem mais uma coisa: o Plínio 

                                                 
2* IRB - Instituto de Resseguros do Brasil. 
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Cantanhede foi um dos meus examinadores (risos) no concurso para o Instituto de Atuário, 

que eu prestei para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

 

LO - Ele trabalhou com o senhor na década de [19]40, no Ministério do Trabalho, não é 

verdade? 

 

JM - Na década de [19]40, quando eu entrei para trabalhar, ele já tinha saído. Ele já estava, 

ele começou a se dedicar à parte do petróleo, entende, ele estava muito ligado ao petróleo, 

ao programa da Petrobrás, estava nessa parte aí. Ele tinha saído um pouco antes de eu entrar, 

mas eu tive contato com ele, vários contatos, inclusive no próprio concurso e no IAPI. Porque 

quando eu estava no IAPI, ao mesmo tempo, eu era diretor de departamento atuarial no 

Instituto dos Bancários, tinha contatos com ele em reuniões. Ele foi também um dos grandes 

atuários, o Plínio Salgado. Agora, ultimamente ele não se dedicava muito à Previdência 

Social, porque tinha outros problemas. Ele também entrou na parte de organização de 

empresas e de instituições, e entrou para ser Ministro da Desburocratização3*. A escolha, 

uma tendência natural na formação do Plínio, porque o Plínio, depois de atuário, começou a 

ser um técnico muito... extraindo muitas coisas de atuária, e a atuária o auxiliava a 

compreender as outras, está entendendo. Porque a atuária tem isso de bom, dá uma abertura 

para as pessoas entenderem os outros problemas. E ele entendia os outros problemas, o Plínio 

Cantanhede. 

 

LO - O senhor aproxima muito a figura do Hélio Beltrão da figura de Plínio Cantanhede, eu 

estou vendo aí a todo momento. O senhor acha que o Hélio Beltrão tem uma formação... 

 

JM - Não, ele tem uma formação inicial de engenheiro e atuário, está certo, e depois entrou 

na parte de organização de empresas. No IAPI, inclusive fez uma boa (TI) montou, construiu, 

colocou o IAPI em funcionamento. Foi ele quem deu status ao IAPI - Instituto de 

Aposentadoria, Pensão dos Industriários - isso foi o que ele fez. E ele teve uma atuação muito 

boa no IAPI. Organizou o IAPI de uma maneira muito interessante, apesar do IAPI ser um 

instituto de maior população segurada. O Instituto dos Bancários era mais fácil, porque a 

população era muito pequena. Naquela época era cerca de 50, 60 mil, 60 mil bancários. 

Depois aumentou, já deve dar, hoje teria talvez uns 200 mil. Mas é sempre uma classe muito 

desprezada, muito simples de se trabalhar, ao passo que o pessoal da indústria era mais 

amplo, tinha uma amplitude maior, a ser analisada, do que o próprio Instituto dos Bancários, 

como também os comerciários. Quer dizer, em primeiro lugar era o IAPI, em tamanho, 

depois passava para os comerciários e, em terceiro era os bancários. Talvez antes dos 

Bancários também tinha o IAPTEC. Agora, o problema todo aí nesses institutos é que se deu 

um fato com as caixas. Aliás, acho que já falei que não havia aposentadoria por tempo de 

serviço. Havia apenas a aposentadoria por tempo de serviço, e não se caracterizava por uma 

idade de entrada. Mas logo no começo, por exemplo, quando foi criado os Bancários, havia 

nos Bancários uma idade mínima de aposentadoria por tempo de serviço, que era 55 anos. 

Mas depois essa idade, por pressão dos bancários, foi mudando. Ela desapareceu 

praticamente dos Bancários, e desapareceu por uma tendência natural da época, está 

entendendo, a tendência foi natural. Houve uma conjuntura que se tornou favorável a retirada 

da idade mínima, porque a população do Brasil começou, ela tinha uma renovação muito 

grande, porque as taxas de entrada da população eram muito grandes. Então essa taxa de 

                                                 
3* Houve engano do entrevistado. Na verdade, ele se refere ao ex-Ministro 

Hélio Beltrão. 
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entrada, taxa de nascimento, faz com que a população seja uma população jovem, com 

população jovem, é claro que os jovens querem ter aposentadoria com pouca idade, está 

certo. Por outro lado, como a população é jovem, a quantidade de jovens nas primeiras idades 

é tão grande, que sustenta as pessoas em idade mais elevada, porque a população é maior de 

pessoas jovens do que de pessoas velhas. Então isso faz com que os custos da aposentadoria 

por tempo de serviço e sem uma idade ainda, se torne suportável. Mas, acontece que a taxa 

de entrada da população começa a decrescer, com o tempo, por várias razões. Uma razão é 

que o maior conhecimento das pessoas dos meios anticoncepcionais, faz com que se reduza. 

Em segundo lugar, é na própria formação das pessoas que há uma tendência daquelas pessoas 

mais cultas terem uma taxa de crescimento menor. Isso quer dizer que as taxas de 

crescimento são também ligadas à educação. Você quer ver? Você pode comparar isso num 

país, comparando os diversos estados. O estado quanto mais desenvolvido, a taxa de 

nascimento é menor, está certo. Quando o estado já é um estado cujo desenvolvimento não 

é tão alto quanto esse principal estado, ou se coloca no nível inferior, já há o problema de 

população... A população já é uma população mais nova, está entendendo, porque a taxa de 

crescimento vai diminuindo. Na proporção em que a taxa diminui, a população envelhece; e 

se ela aumenta, a população envelhece. Aliás, é ao contrário (risos). Se ela diminui, se a taxa 

de crescimento diminui, a população envelhece; e se a taxa de crescimento aumenta, a 

população rejuvenesce, está entendendo. Isso é o que se dá aqui no Brasil. Mas, como nós 

agora estamos passando, e também eu estava comparando os diversos estados, entre os 

estados, quanto maior o grau de desenvolvimento do estado, menor é a taxa de crescimento, 

por conseguinte a população é mais envelhecida, está certo. Isso se dá também da cidade 

para o campo, está entendendo. Na cidade, a taxa de crescimento é menor do que a taxa de 

crescimento no campo, porque a taxa de fecundidade da mulher no campo é cerca de duas 

vezes, aqui no Brasil, do que a taxa de nascimento na população. O outro fator também é o 

nível de vida, está entendendo, o padrão de vida das pessoas. Quer dizer, se as pessoas 

ganham mais então a taxa de crescimento é menor na população; se ganham menos, a taxa 

de crescimento é maior. Quer dizer, há uma série de fatores que fazem com que, quando a 

população, população bem desenvolvida ou está se desenvolvendo, a taxa de crescimento 

vai decrescendo e a população vai envelhecendo. Então surge aí um problema de que os 

custos da aposentadoria por tempo de serviço vão aumentando na proporção em que o tempo 

passa. Mas ninguém quer pagar mais percentualmente, um percentual maior do que o seu 

salário para a aposentadoria. Então isso faz com que as pessoas não queiram ter a idade e 

queiram pagar a mesma taxa; isso aí se torna impossível e é o que vai se dar no Brasil 

tornando-se impossível. Quando cheguei no IBGE, está entendendo, fiz um estudo 

comparativo de quatro centros e mostrei, através desses quatro centros, que a população já 

vinha envelhecendo. Fui eu quem detectou, pela primeira vez, que a população do Brasil 

estava envelhecendo desde a década de 1950. Ela começou a envelhecer, envelhecia 

devagarzinho. E é assim mesmo, ela vai envelhecendo devagar e, na proporção em que os 

meios anticoncepcionais entram, e que a população também tem maior qualidade de vida, é 

claro que a população envelhece. É o que se dá, por exemplo, na população da França, cuja 

taxa de crescimento não deve chegar nem a 0,5%. 

 

NM - Esses indicadores sociais já eram conhecidos, os atuários já trabalhavam com eles nos 

anos [19]40? 

 

JM - Nos anos [19]40 calcula-se, nós tínhamos poucos indicadores sociais, indicadores 

econômicos eram poucos porque, inclusive, a Fundação começou a calcular a renda nacional 

e o PIB, a partir de 1949; de lá para cá é que foi visto. Depois foi feito um estudo, está 
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entendendo, de prolongamento desse PIB para trás, mas foi lá há pouco tempo que se fez 

esse estudo. Mas de 1949 para cá, a gente tinha dados. Então os dados econômicos no Brasil 

começaram a ter, a qualificar a estrutura econômica do Brasil a partir de 1949. Antes da 

Fundação Getúlio Vargas isso não acontecia, por isso é que eu acho que a Fundação Getúlio 

Vargas é um órgão que deve ser mantido. Deve ser dado à Fundação Getúlio Vargas, 

condições para que possa sobreviver como uma entidade de pesquisa, está entendendo. É o 

que precisa aquela boa instituição. E fica uma instituição que é independente de governo, 

pelo menos, teoricamente, deve ser independente de governo. Eu acho que isso é importante. 

 

NM - Senhor Jessé, é conhecida a competência do técnico da Previdência Social no Brasil. 

É muito conhecido, é muito reconhecido o trabalho dos atuários, de alguns administradores, 

de alguns advogados do IAPI, IAPTEC, IAPB, como também parece que era muito comum 

as viagens, cursos de treinamento e aperfeiçoamento desses técnicos no exterior. Nós anos 

[19]40 se desenvolveu na Inglaterra o chamado Plano ou Relatório Beveridge e também 

houve a chamada Conferência de Chapultepec, em 1944. Isso teve alguma influência 

sobre...? 

 

JM - Teve alguma, está entendendo, no Plano Beveridge teve alguma influência, inclusive 

na parte conceitual, uma extensão dos conceitos, porque o Plano Beveridge é um plano 

bastante amplo. Ele é um plano que abrange toda a população da Inglaterra. Inclusive, como 

estrangeiro, se você chega na Inglaterra e sofre um acidente qualquer, você é tratado com 

remédio, com tudo. Eles o colocam em posição de interno, se for necessário, está certo.  Há 

um tratamento, um respeito à pessoa humana muito grande. Isso na Inglaterra, compreende, 

e o plano foi, lá funcionou. Apenas, me disse, fala-se eu tenho visto alguma coisa - que ele 

está sofrendo um processo de dificuldades financeiras porque... A dificuldade financeira é 

claro que tem que existir, porque a Medicina exige cada vez maior recurso para que se possa 

acompanhar a sua evolução, para que se possa acompanhar a evolução da Medicina. 

 

NM - E para o pensamento do técnico no Brasil, o que é que representou Beveridge? 

 

JM - Olha, lá no ministério nós estudamos muito, está entendendo, e ficava mais restrito ao 

pessoal técnico do Ministério do Trabalho, está entendendo, lá do Trabalho e Previdência 

Social. Nós tínhamos um conselho chamado Conselho Atuarial, em que nós trocávamos 

idéias sobre esses problemas. 

 

LO - Nós, de quem é que o senhor está falando? 

 

JM - Havia um conselho constituído dos atuários do ministério e dos atuários dos institutos 

de Previdência. Então, os atuários dos institutos de previdência com os do ministério 

formavam um conselho. Esse conselho discutia os problemas sociais, mas esses problemas 

foram... Depois o conselho e o próprio serviço atuarial do ministério se deteriorou por causa 

do sistema de pagamentos. O pagamento do funcionário público se deteriorou, está 

entendendo. Eu, por exemplo, hoje sou professor da universidade como, como se diz, titular 

na universidade, que foi transformado, digo que fui rebaixado de catedrático para titular 

(risos), está entendendo. Mas eu gosto da função de professor, não pelo dinheiro que está lá, 

porque acho que ele não faz nem a conta do que eu gasto para ir para lá e para voltar, eu vou 

porque gosto daquilo lá, entende. E como gosto, faço o que é necessário fazer sem nenhum 

problema, pague ou não pague, para mim é indiferente. Eu cheguei a um estágio tal que criei 

todos os meus filhos, está todo mundo independente, o que eu ganho é para eu e minha 
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mulher, está entendendo.  A minha mulher também trabalha porque eu não deixei, não fiz 

com que ela deixasse de trabalhar. Eu quero sempre que ela trabalhe, acho que o trabalho é 

uma coisa nobre. O problema de ganhar ou não ganhar não tem mais nenhum, não há mais 

essa coisa assim de que todo mundo deseja ganhar mais, contar (TI). Depois de uma certa 

idade isso não acontece mais, a pessoa adquire o que é suficiente e acho que é isso que ela 

tem que fazer para viver num sistema como o nosso, sistema capitalista. Se fosse outro 

sistema tinha que ser de outra maneira, mas no sistema capitalista, há já os meios de 

subsistência próprios e individuais; e eu consegui isso, de forma que não tenho problemas 

de me manter, está entendendo. Eu, por exemplo, (interrupção com pergunta inaudível). Se 

eu fosse introduzir nos meus custos aqui, o custo dessas salas, está bom, ele seria muito alto. 

Eu introduzo uma fração disso que está aqui porque, inclusive, não se pode nem introduzir 

agora, porque esse negócio aqui, com o Plano Cruzado, dobrou de valor, está entendendo 

(risos). O que a gente comprava por 100, hoje em dia é 200 ou 300, está entendendo.  De 

forma que não tem, a gente fica sem, não há mais essa coisa, está entendendo, de que vai. 

Eu tenho, eu moro muito bem. Atualmente, moro na avenida Vieira Souto e dizem que a 

Vieira Souto, o meu apartamento foi, eu trabalhei no IPEA, mas há uma coisa que o pessoal 

falava lá para mim, que o apartamento da Vieira Souto foi o único apartamento construído 

com o auxílio de aulas (risos). Eu moro lá há 17 anos. Eu estava no IPEA fazendo uma força 

danada, porque sempre fui um técnico muito bem pago em aulas, entende. Eu dava aulas e 

todo mundo pagava bem, porque dava boas aulas e fazia pesquisas. O pessoal gostava de 

mim, devo ter assim uma população de ex-alunos da ordem de, deve ser uns 10 mil ex-

alunos, está entendendo, 10 mil ex-alunos. Eu tive isso, de forma que, daquilo lá, foi feito o 

meu apartamento naquele tempo. Para poder construir o apartamento (TI), eu vim tirar a 

firma que estava no meio (risos), foi da onde... eu era engenheiro. Digo: "Bem, eu só consigo 

aqui se...", porque havia um sistema antigo de construção civil que era o sistema de 

administração, está entendendo. No sistema de administração, você pagava uma taxa para a 

administração, e o construtor, quanto mais tempo levasse construindo, melhor para ele. 

Então eu via que aquilo, comecei a olhar aquele negócio; não ia para frente, não ia para 

frente. Um dia, resolvi brigar com a diretoria da empresa. Briguei mesmo porque fui para lá 

uma noite, cacei a noite toda, até de manhã. E digo: "O que é que vocês acham que eu tenho 

que fazer?" Eles disseram: "Então nós vamos separar. Fazemos só as partes comuns e vocês 

passa a parte interna. Eu digo: "Está muito bem". Aí, depois que eu tinha adotado este 

sistema, eles quiseram me cobrar a administração da parte interna que eu tinha feito. Eu digo: 

"Então, no meu fogão que está lá, está entendendo, vou botar fogão de três bocas aqui na 

Vieira Souto, para poder pagar pouco a vocês. Isso aí é um absurdo que vocês estão 

querendo". E acabei convencendo o pessoal que eu devia largar, que eles deviam largar o 

prédio e eles largaram, está entendendo. A empresa largou e eu fiz o prédio, continuei e 

terminei o prédio, graças a Deus (risos). 

 

LO - Uma curiosidade que me bateu: qual é a profissão da sua esposa? 

 

JM - Minha profissão, minha esposa é socióloga. 

 

LO - Socióloga. Bem, voltando a um assunto sobre Previdência Social... 

 

NM - Eu queria falar sobre o... 

 

JM - Porque a Sociologia e a Matemática, não sei se vocês sabem, há uma correlação muito 

grande entre Sociologia e Matemática, está entendendo. 
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LO - Professor, o senhor falou da presença do Ministério do Trabalho, desse conselho de 

atuários. Entre esses atuários, nós sabemos que, inicialmente, se destacou uma pessoa, até 

um pouco atrás, uma pessoa chamada Sílvio Pinto Lopes. Você podia falar sobre a 

convivência, sobre a sua convivência? 

 

JM - Olha, a minha convivência foi grande com o Sílvio Pinto Lopes. Sílvio Pinto Lopes 

iniciou, na parte de acidente do trabalho. Ele é um dos grandes especialistas, era um dos 

grandes especialistas de acidente trabalhista, e tomava conta do setor correspondente a 

acidente de trabalho lá no Departamento Atuarial do Ministério do Trabalho. Ele foi quem 

conseguiu passar para a Previdência Social, batalhou muito e conseguiu passar a Previdência 

Social para a iniciativa para o Instituto de Previdência Social, que era dado pelas empresas 

particulares, está entendendo. Havia lá uma Comissão de Tarifa e eu fazia parte dessa 

comissão, que era dirigida pelo Sílvio Lopes, para achar as tarifas que se davam quando o 

sujeito quebrava um dedo, quando quebrava, quando perdia uma vista ou perdia um braço, 

está entendendo; isso era a função e estudávamos, então. O Sílvio fez uma lei geral, 

transformando, passando, que foi uma batalha tremenda para passar para a Previdência 

Social, para o Instituto da Previdência, para os institutos de previdência, o seguro de acidente 

de trabalho. O Sílvio Pinto Lopes tem um mérito muito grande nessa parte de transformar, 

de colocar no, porque o seguro, na realidade, é um seguro social, entende, o acidente de 

trabalho é um seguro social. Então, sendo um seguro social, ele devia, estava errado na 

iniciativa privada, tinha que pertencer ao próprio governo. Tem umas coisas que estão 

erradas no governo, está entendendo, mas que deviam passar para o particular. Mas têm 

outras, essa é uma das que devia ficar, porque é uma instituição, é um seguro tipo social 

mesmo, que se deve manter. 

 

 

Fita 4 - Lado B 

 

 

JM - O Sílvio teve isso. Depois o Sílvio se dedicou, está entendendo, quando criaram, criou-

se o Ministério da Previdência Social, ele foi parar lá na administração do Nascimento Silva. 

Nascimento Silva foi secretário de estatística e atuária lá. E lá ele resolveu muitos problemas, 

inclusive um problema que eu sempre falava com ele que devia fazer, entende, que era o 

problema de dar aos velhos, esse problema que existia aí, está entendendo, embora não sendo 

do seguro social, porque eu tenho uma ... Acho o seguro social uma coisa mais ampla, tipo, 

deve ser do tipo de Beveridge, que é o seguro amplo, entende, não tem nada a ver com 

contribuição; se o sujeito contribuiu, é coisa acidental, entende. O que você tem num sistema 

como o nosso é o seguinte: dar um bom seguro social a nível de substância e não a nível de 

dar muito dinheiro para as pessoas, não. Deve dar um nível de subsistência de forma que se 

possa viver decentemente com aquele nível, está certo, não dar em excesso. Agora, os que 

são mais ricos, que tiveram mais recursos, aquele é um nível que eles teriam, está 

entendendo, se por uma infelicidade qualquer eles na vida quebrassem a cara, como se diz 

na gíria; quer dizer, ele quebrava a cara e então tinha o seguro social para sustentá-lo, está 

certo. Agora, ele faria como fazem, está certo, os seus meios de subsistência na velhice, 

também em complemento às instituições de Previdência Social, isso é que é a filosofia, que 

deve ser a filosofia. Agora, essa filosofia não é bem compreendida porque todo mundo quer 

tirar o máximo da Previdência Social, embora não necessitem da Previdência Social. Tem 

muita gente que não necessita e tem, tem gente que necessita e não tem, está certo. Agora, 
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eu me bati para que os velhos de 65 em diante tivessem qualquer coisa. Inclusive, um dia eu 

saí, fui falar com o Nascimento Silva, só para falar desse problema, está entendendo. Ele 

estava aqui no ministério, ali no IPASE, que era o prédio do IPASE, e eu fui falar com ele. 

Depois de lá, passei na sala do Sílvio e disse: "Olha, falei com (TI), está entendendo, isso 

uma coisa que é importante". E eu estava metendo na cabeça do ministro, está entendendo, 

uma coisa que era dessa ordem, que devia passar, que a Previdência Social devia ter uma 

outra amplitude e não se importar com o problema. Porque não compreendo como é que num 

país como o nosso, tem gente na rua pedindo esmola, está bom.  Eu vi numa cidade, aqui 

em Poços de Caldas, tem lá uma associação que pega esse pessoal todo e o tira da rua; trata 

eles bem, entende, e não tem gente pedindo esmola, porque é muita gente. Chegava no Ceará, 

em Fortaleza, há uns tempos atrás, agora eu não sei, mas há um tempo a gente chegava lá e 

era uma coisa louca. Tinha gente pedindo esmola, todo maltrapilho, mal vestido, está 

entendendo. Era uma coisa degradante para a gente, tendo um sistema de seguro social, está 

entendendo, isso é um sistema de seguro social. Agora, para poder fazer isso, é necessário 

que só recebam da Previdência Social, aqueles que têm necessidade em receber, quer dizer, 

pessoas que são velhas, está bom, e não pessoas que se aposentam com 42 anos, 43 anos e 

depois ficam recebendo aquela renda da previdência e vá receber uma outra renda de um 

emprego novo que arranjou. Porque tem gente que pode se aposentar atualmente, pelo 

sistema previdenciário, com 42, 43 anos. Isso é um absurdo! Quer dizer, ao invés de se fazer 

isso, está entendendo, o que se deve fazer é dar, aos que tem 65 anos, uma renda boa, decente, 

está certo; dar para todo mundo que necessite, a partir de 65 anos; dar uma renda aos que se 

invalidam, dar à família dele, quando ele morre, está bem, porque precisa haver uma 

adaptação. Atualmente, nessa datação, é preciso também não deixar que haja abuso, porque 

às vezes o sujeito morre, e a viúva não necessita daquele dinheiro, naquele nível, está certo. 

Mas a Previdência Social dá, deve dar um nível uniforme, um nível bom para manter os 

filhos, está bom. Nos Estados Unidos, eles pensam diferente sobre o problema. O problema 

é assim: quando chega, ele morre, o segurado morre, apenas a viúva recebe o benefício, se 

tiver filhos menores para criar, está bom; se não tiver, não recebe, quer dizer, ela não tem 

seguro, aí também recebe se estiver muito velha, está certo. São condições, não é fazer, 

porque tudo isso aí a gente introduz. Isso aí custa caro, é muito caro um seguro social, está 

entendendo. Para evitar que seja caro... Eu vou pegar. Cadê o cinzeiro? Ah, está aqui, está 

entendendo, para evitar que seja caro, é necessário que a gente imponha umas certas 

restrições, mas que só dê o seguro social a quem precisa. Quem precisou do seguro social, 

comprou roupa, e precisa então, deve ser amparado pelo seguro social. Não tem nada a ver 

com esse negócio de contribuição; é sócio, não é sócio. É uma filosofia que não vale, está 

entendendo, a filosofia é que sustenta o indivíduo de berço ao túmulo, mas em condições 

que a população se sinta na obrigação de dar para aquilo.  

 

NM - Senhor Jessé, ainda temos duas perguntas sobre o ISSB. A primeira, se o ISSB sofreu 

alguma influência ideológica, teórica do Plano Beveridge. E a outra é: Qual era a amplitude 

do universo que seria atendido pelo ISSB, seria somente a população urbana ou seria a 

população urbana rural? 

 

JM - Não, era só a população urbana. A população rural foi introduzida depois. É também 

uma coisa que não se compreendia, porque não entrava a população rural. Isso, ao meu ver, 

é porque o sistema, a concepção do nosso sistema aqui, estava errado. Porque se fossem 

somente os três riscos que são considerados seguráveis, que são a invalidez, velhice e morte, 

podia ser dado ao campo, entende. O que não se podia dar era uma aposentadoria por tempo 

de serviço, porque essa aposentadoria é cara. Essa aposentadoria sendo cara, o pessoal do 
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campo tinha que ficar de fora; isso é que é. A meu ver não foi dado, porque não se tinha 

recurso, porque os recursos eram atirados à população urbana, está entendendo. É necessário 

que haja uma ampliação, e isso é o que é o meu ponto de vista sustenta, quer dizer, as pessoas 

devem ser sustentadas quando, quer dizer, qualquer um que necessite e que esteja, e que 

prove que necessita, então deve ser ajudado pela Previdência Social, e não somente aqueles 

que contribuíram para o Instituto, está entendendo. Porque essa contribuição foi uma 

contingência de momento; foi porque, quando surgiu o processo de Previdência Social no 

Brasil, foi vindo de baixo para cima. Então, esteve se organizando por grupos profissionais, 

entende. Isso se deu, mas ficou muita gente fora dos grupos profissionais constituídos. Então 

essa gente, ou se formaria um instituto separado para eles, está entendendo, ou, como dizer, 

o instituto dos necessitados que não têm condição, ou então... (risos). Agora, quando fizeram 

a unificação do plano do sistema integral, então todo mundo deveria entrar, entende. 

 

LO - Professor, e a relação entre o ISSB e o Plano Beveridge, o senhor acha que na época 

já... 

 

JM - Deve ter havido influência. O Plano Beveridge teve influência, mas não foi como é na 

Inglaterra, porque na Inglaterra, eles não dão aposentadoria por tempo de serviço. Eles dão 

aposentadoria por velhice. 

 

LO - A que o senhor atribui, então, essas teses da unificação do ISSB terem surgido no final 

do governo Getúlio? Quer dizer, aquilo era uma conclusão de técnicos ou tinha interesse 

políticos? 

 

JM - Não, não é que é, quer dizer, eu avalio que seja mais uma conclusão de técnicos, porque 

houve umas discussões internas lá no serviço atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, que se dirigia nesse sentido; era uma opinião unânime de que devia ser feito isso. 

Depois, o Aluísio Alves resolveu fazer um plano geral para a Previdência Social, e foi um 

dos grandes especialistas. Não sei se hoje ele ainda é especialista em seguro social, mas ele 

foi um dos grandes especialistas em seguro social, e se dedicou mesmo ao estudo de seguros 

sociais. Ele foi um dos técnicos muito bons, o Aluísio Alves. Como deputado, trabalhou 

muito, e era um deputado, desse tipo de deputado que o Brasil precisava, quer dizer, de gente 

que estude os problemas nacionais, está entendendo. 

 

LO - Quem elaborou a idéia dos institutos serem segmentados? O sabe mais ou menos, quer 

dizer... 

 

JM - Não, isso aí foi um processo histórico muito, foi um processo histórico natural, está 

entendendo, foi. Primeiro surgiram as caixas de aposentadoria e pensões ligadas a certas 

profissões. 

 

LO - Às empresas? 

 

JM - Às empresas. Depois isso foi se ampliando, viraram os institutos: Institutos dos 

Bancários, Instituto dos Comerciários, Instituto dos Industriários e assim, sucessivamente. 

Foi ocorrendo uma ampliação, cada vez criava-se um. É um processo histórico de formação. 

Mas depois, quando houve a unificação, a unificação é que eu achei que foi apenas a soma 

daquilo que estava sendo feito, e não uma ampliação da abrangência do seguro social, 

entende. Eu achava que devia ser mais amplo, devia haver uma abrangência do seguro social, 
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pois o seguro social precisa ser amplo, de população completa, e não como está sendo feito, 

e que ainda é feito, tem essa mentalidade. Por isso é que eu sempre procurei o Nascimento 

Silva para lhe dizer que os velhos tinham que receber (risos). Se isso é ruim, os outros são 

responsáveis, e eu não fui nessa responsabilidade. 

 

NM - Usando ainda o exemplo da aposentadoria por tempo de serviço, isso provocava 

resistência por parte dos movimentos sociais organizados, sindicatos, partidos políticos? 

 

JM - Ah, provocava. Provocava, principalmente, nos bancários. Os bancários eram muito 

conscientes de que deviam ter uma aposentadoria por tempo de serviço e sem idade mínima 

de aposentadoria. Eles fizeram, inclusive, passeatas, defendendo isso aí, está entendendo. 

Houve passeatas aqui, defendendo o sistema de aposentadoria. Os bancários fizeram 

passeatas. 

 

NM - Em que ano? 

 

JM - Mais ou menos em 1950 e poucos, na época do Juscelino. 

 

LO - E o senhor se colocava contra? 

 

JM - Eu era contra, está entendendo. O problema da aposentadoria por tempo de serviço, eu 

não me colocava contra. Achava que devia ter aposentadoria por tempo de serviço, mas com 

idade mínima de aposentadoria, está certo. Depois a pressão política foi muito grande. De 

forma que a retirada dessa idade mínima, mas com uma substituição através do chamado 

"julgamento pé na cova", que é o auxílio, como é que se chama, o pé na cova chama-se, está 

entendendo? Porque o objetivo do pé na cova era manter a pessoa no emprego, porque a 

Previdência Social, o custo da aposentadoria por tempo de serviço era um... Então, em lugar 

de dar 100% quando ele tivesse 35 anos ou 80% com 30 anos, a gente dava a quarta parte, 

quer dizer, dava para ele, o instituto pagaria. Embora ela ficasse trabalhando na empresa, 

receberia a quarta parte do seu salário, receberia até o limite que o instituto dava da empresa, 

do instituto, está entendendo? Então, o instituto pagava essa parte para ele. 

 

LO - O Instituto dos Bancários chegou a pagar o pé na cova? 

 

JM - Acho que chegou a pagar, chegou a pagar. Todos os institutos pagaram. Eles pagaram 

porque havia esse problema. Esse problema foi criado por causa da eliminação da 

aposentadoria, da idade mínima para a aposentadoria, mas depois isso aí foi um pouco, 

vamos dizer assim, como se diz vulgarmente, avacalhado, porque o que se deu foi o seguinte: 

houve uma portaria aí, um decreto do Presidente da República. Não sei se foi portaria do 

ministério ou decreto, em que dizia o seguinte: que o sujeito podia se aposentar e voltar ao 

mesmo emprego, está entendendo? Então, é claro que o sistema tinha sido previsto. Ele 

ficava no emprego recebendo um quarto, está certo. Se ele se aposentava, recebia então toda 

a aposentadoria e continuava a trabalhar. Isso significava que ele ia receber o seu salário e 

mais a aposentadoria. 

 

LO - Isso foi depois de 1964?  

 

JM - É, depois de 1964. 
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LO - Depois da unificação? 

 

JM - Ah, foi depois de 1964, depois da unificação. Quer dizer, então foi mais recente, foi há 

dois ou três governos atrás; dois ou três anos, não sei bem a época, mas isso se deu. Então 

havia um problema, quer dizer, o sistema que tinha sido montado para corresponder a uma 

conotação política, e que ficava coberto indiretamente em virtude desta manutenção da 

pessoa no emprego, desapareceu. Então, isso desaparecendo, o sistema também começou a 

pagar mais e começou a degenerar o pagamento das aposentadorias. Ele começou a ser, 

começou a não ser mais um sistema de aposentadoria, começou a ser um sistema de 

capitalização, de guardar recursos para a coisa, e que não estava correspondendo com a 

realidade, porque os institutos não tinham mais a estrutura atuarial para isso, está 

entendendo? (risos). A estrutura atuarial era diferente porque, quando houve a unificação o 

IAPB tinha estrutura atuarial, e cada instituto devia ter estrutura, a estrutura atuarial para 

pagar essa aposentadoria. Mas quando a unificação desapareceu tudo porque, inclusive, 

mudaram o sistema de pagamento da União. A União pagava de um jeito diferente e isso 

acarretou um outro sistema atuarial, que ia ser orçamentário - é um caso particular do sistema 

de cobertura financeira das instituições de Previdência Social e que não é compatível com 

uma aposentadoria por tempo de serviço. Ela não é compatível, porque a aposentadoria por 

tempo de serviço exige que sejam feitas reservas. Ele faz acumulação do dinheiro do 

empregado, e há também o da União para formar um bolo, e esse bolo dá um resultado tal 

que lhe permita uma aposentadoria permanente a partir da época em que ele entrar em gozo 

da aposentadoria. Mas, não havendo essa reserva, o que está acontecendo hoje em dia é que 

o sujeito recebe a aposentadoria paga pelo dinheiro dos outros, dos que estão em atividade. 

Quer dizer, isto é, um contra-senso, não se pode admitir que o sujeito vá... Alguns podem ter 

necessidade, mas a maioria não tem. Se aposenta, vai para a praia de Ipanema lá perto da 

minha zona (risos) - gozar a praia, e o sujeito aqui no trabalho a pagar para ele... Isso é que 

está errado, está entendendo? De forma que acho que aí é que está sofrendo, há um erro de 

estrutura, quer dizer, o erro de estrutura é a aposentadoria. Essa aposentadoria devia 

desaparecer do sistema de seguro e passar para uma aposentadoria com 65 anos. Uma vez 

eu tive um bate-boca na televisão (risos), com o Beltrão, por causa disso. Ele achava que eu 

não devia entrar nessa parte: "Não, ele não deve entrar nisso". Porque andei lançando essa 

idéia de que a aposentadoria tinha que aumentar a idade mínima. Aí, os jornais bateram em 

cima de mim, porque o pessoal gosta de fazer movimento. Então bateram muito em cima de 

mim, e eu defendi. Aí o Beltrão, chamaram o Beltrão lá, o Beltrão disse: "Ah, isso não é 

problema dele, tal tal". Mas eu sempre falava, está entendendo? (risos). Numa conferência 

que fiz, acho que a conferência que fiz foi no Tribunal de Contas da União, sobre 

previdência, está entendendo, eles me chamaram lá para fazer uma conferência, e eu fiz. 

Nessa conferência, lancei os repórteres lá perguntaram e disse: "Olha, acho que não deve ter 

aposentadoria por tempo de serviço, deve ter aposentadoria só por velhice." E aí houve 

aquela coisa, está entendendo, e os que não gostam, porque tem, todo mundo pensa ou age 

espertamente, está entendendo, porque os mais inteligentes têm que agir certamente. Eles 

sabem que se está faltando dinheiro nos institutos, é por que não há reserva nenhuma, está 

entendendo, o dinheiro que entra, saí. Então, quem está pagando as aposentadorias são 

aqueles que, efetivamente, estão em atividade, não é. Porque, se houvesse as reservas, não 

precisaria disso, a reserva teria sido constituída e, com a reserva constituída, ele pagaria a 

aposentadoria. Aí não haveria problema nenhum, apenas a taxa de contribuição seria mais 

alta, está entendendo. Mas uma taxa de contribuição de seguro social não pode ser muito 

alta, porque ela sofre um processo de evolução natural, devido ao envelhecimento da 

população. Ela não pode ser muito alta porque, sendo muito alta, tem que crescer no tempo 
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e, crescendo no tempo, há duas soluções: a aposentadoria por velhice se desloca para uma 

idade mais alta, vai acompanhando a evolução, porque está previsto aí. Eu tive aí um 

seminário, há poucos dias, e um dos técnicos lá em Direito social, que esteve nos Estados 

Unidos há pouco tempo, disse que teve um seminário lá e que a vida média da população 

americana está sendo esperada para o fim desse século, de 150 anos, está entendendo. Lá, a 

vida média aqui deve estar nos 68, nas cidades importantes como Rio e São Paulo. Nas 

outras, caem um pouco, porque a vida média ou a "experiência" ou a esperança de vida 

depende muito da taxa de entrada na população. Se a população, se a taxa de entrada é 

pequena, a vida média cresce, está entendendo. De forma que até os... Li um trabalho da 

China, quando estive lá, em 1984, num seminário de demografia, para estudar o problema 

do controle de natalidade, porque lá eles têm controle mesmo. Naquela ocasião, eles tinham 

um problema que era o seguinte: reduzir a taxa de controle na população, diminuir então a 

taxa de entrada na população. Quer dizer, a taxa de nascimento caindo fazia com que a 

população envelhecesse, está entendendo. A população sendo mais velha, e a aposentadoria 

sendo feita a partir de uma certa idade, exigia maiores recursos para pagar as aposentadorias 

por invalidez, por tempo de serviço, por idade porque eles têm idade mínima lá de 55 anos 

e por morte. Quer dizer, havia um problema que era gerado em virtude da reunião da entrada 

na população, e eles tinham esse cuidado, eles sempre previram isso, tiveram o cuidado de 

examinar esse problema. Aqui, quando se examina o problema de natalidade, geralmente se 

esquece das repercussões no resto, está entendendo. Isso tem que ser estudado 

conjuntamente. Você pode diminuir, está certo, mas você tem que saber das repercussões e 

tomar as providências para corrigir essas repercussões. Porque têm repercussões boas e têm 

repercussões desagradáveis, está certo. Agora, é bom aumentar sempre a idade, acho que a 

idade limite de aposentadoria por velhice deve acompanhar a evolução natural, porque a 

população envelhece quando a taxa de entrada decresce. Mas têm outras coisas, a vida média 

se dá também em função de outras coisas, como: estado sanitário da população, um bom 

sistema de águas, de água potável, um bom sistema sanitário, de esgotos etc. Esses são 

sistemas que conduzem a melhor, pode-se demonstrar, tem sido demonstrado que a própria 

infra-estrutura de serviço, desses serviços de água e esgoto, é mais importante do que a 

própria assistência médica. A assistência médica dá uma certa evolução na taxa, na vida 

média da pessoa, na vida. Mas esses serviços não, mas ainda são importantes. De forma que 

o dinheiro que é empregado para o saneamento e utilizado em saneamento, é que está 

fazendo com que a população tenha um aumento de vida média. O estado da população está 

melhorando, e muito, está entendendo. Isso é importante que se saiba pois, geralmente, a 

gente se esquece desses problemas. De forma que o programa de saneamento é um programa 

importantíssimo no Brasil. Quando a gente vê essas favelas aí com esse tipo de problema, 

isso é uma coisa louca. 

 

NM - Senhor Jessé... 

 

LO - Professor, eu queria que o senhor colocasse ainda, o senhor chegou a nos falar que foi 

o criador do pé na cova. Como se instituiu esse pé na cova, quer dizer, como é que o senhor 

conseguiu colocá-lo para os institutos? 

 

JM - Não, não. O problema foi direto numa lei, entende, foi dado através de deputado, não 

sei qual foi o deputado que fez, mas foi direto ao Congresso. 

 

LO - Mas foi o senhor que levou a lei ao Congresso? 
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JM - Não, a lei, está entendendo, isso foi em reuniões do próprio serviço atuarial em que nós 

chegamos, eu propus, e essa conclusão foi aceita. Mas era uma solução política, não uma 

solução técnica. Política, porque nós não tínhamos, a solução técnica seria colocar a idade, 

e essa se tornou impossível, porque têm ocasiões em que se torna impossível você dar uma 

solução técnica. Então você tem que contornar com uma solução política que, indiretamente, 

você responde aquilo e que, diretamente, dá o resultado que você deseja, não é. Esse é que é 

o problema. Tem que ter essa flexibilidade, porque um técnico não pode ser só um técnico 

muito seco nas coisas, ele tem que saber o ponto de vista da sociedade, social, está 

entendendo. Porque, enquanto a sociedade não entende o problema... Por exemplo, esse 

problema de tempo de idade, a sociedade não entendeu, alguns entendem, mas, por 

esperteza, esses não querem que aquilo aconteça (risos). Mas os outros não entendem 

mesmo, porque não estão pensando no problema dessa maneira. Foi incutido na cabeça 

deles, que o dinheiro que é tirado do seu salário se destina a pagar a sua aposentadoria junto 

com o do empregado, do empregador, e o da União. Quer dizer, a pessoa com essa concepção 

já não pode... Ela diz: "Não, estou dando o dinheiro, como é que eu não recebo?" Esse é que 

é o problema sério, é um problema de visão, de esclarecimento da população. A população 

não é esclarecida e, mesmo a formação, a instrução da população, quer dizer, à medida em 

que aumenta o grau de instrução da população, tenho a impressão de que esses problemas 

são mais solúveis. Fala-se que na França, uma vez quiseram reduzir a idade de aposentadoria, 

que é 65 anos, idade mínima, para 63, 62. Houve greve de sindicato, está entendendo, 

dizendo que o sindicato, a argumentação era de que não iam pagar para a gente ficar em casa 

vagabundeando, enquanto eles estivessem trabalhando (risos). Essa é outra mentalidade, mas 

essa é uma mentalidade que já é mais evoluída, compreende que o problema que o governo 

não tem dinheiro, que o dinheiro sai de nós mesmos, está entendendo; sai dele também, o 

dinheiro dele sai através das empresas, vai para o governo. As empresas, diretamente, 

também entram para o governo, quer dizer, todo dinheiro que sai é da população, não saí de 

ninguém mais. O que só existe de graça para população, é a água, atualmente, porque está 

previsto, para, até o final desse século, a água faltar. De forma que há problema de tirar a 

salinidade das águas para ver se transformam em água potável. Isso vai se dar, inclusive lá 

no, há três anos atrás, tínhamos feito estudo nesse sentido, de salinização da água do mar, 

para poder aumentar a capacidade de água potável. Isso aí vai se dar em vários lugares; isso 

vai acontecer e é previsto para o fim do século, no ano 2000. 

 

NM - Professor, pegando ainda essa conjuntura anos [19]40, [19]50, vamos observar a partir, 

principalmente, de Dutra, com Salt, depois com JK, com metas, a idéia do planejamento 

social começa a vingar no Brasil, nesse período. Qual era o papel que a Previdência Social 

possuía no planejamento social, qual era o peso? 

 

JM - Olha, acho que no planejamento social, ela entrava muito pouco, está entendendo. 

Quando foi feito o Programa de Metas, eu já estava me deslocando do IAPB para o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico. Eu fui lá do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, fui um dos diretores do banco, e lá no Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico a gente tinha, havia um conselho que funcionava no próprio banco, era o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico. As metas do próprio Juscelino foram feitas no 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje é BNDES. As metas foram feitas 

nessa época. Essas metas foram estudadas, foram analisadas, e o BNDES tinha por objetivo 

financiar aquilo, está certo. A nossa indústria foi criada, com muita subvenção de governo, 

não direta, mas indireta, porque a subvenção indireta vinha do fato de que não havia correção 

monetária, está entendendo. A correção monetária, o BNDE um artigo em sua lei, porque o 
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BNDE tinha uma lei especial para o BNDE, que era o órgão que possuía... Havia um artigo, 

na sua lei básica, que dava a faculdade ao BNDE, cobrar correção monetária. Mas o BNDE 

cobrava uma correção monetária que era parcial, não era uma correção monetária efetiva; e 

quem realizou o primeiro estudo de correção monetária, em termos, do BNDE - eu devo ter 

o trabalho - fui eu. Eu propus um sistema... 
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JM - A correção monetária, eu tinha proposto que o BNDE tinha que, no princípio, a correção 

monetária não existia, depois começou-se a colocar e, a primeira vez que foi colocada, fiz o 

estudo para colocar a correção monetária. Mas era parcial, era assim: vinha uma empresa, 

pedia um financiamento ao BNDE. Então, o que é que nós fazíamos? Estudávamos a taxa 

de retorno desse financiamento. Então, a correção monetária era ligada à taxa de retorno; 

quanto maior era a taxa de retorno, maior seria a correção monetária, está entendendo. Por 

exemplo, problema de saneamento, está certo, água potável no interior do país. Esse não 

tinha correção monetária, não havia financiamento para isso; ao passo que para uma grande 

indústria cuja rentabilidade seria muito alta, pois a taxa de retorno, por conseguinte, a 

rentabilidade seria alta. Então a correção monetária seria alta e tinha uma série de curvas, de 

parâmetros de correção monetária, que dependia dessa taxa; tinham uns seis ou sete 

parâmetros para a correção monetária. Isso começou a ser introduzido pelo BNDE, 

paulatinamente, com base nesse trabalho que eu fiz, compreendeu, e esse trabalho foi bem 

aceito naquela época. Agora, depois quando veio o Bulhões foi quem criou depois, muito 

tempo depois, muito tempo depois criou para a correção monetária para os impostos. Porque 

estava havendo uma coisa muito séria aqui: o pessoal deixava de pagar imposto porque, 

quando fosse pagar (risos), seria com aquelas multas todas; seria muito mais barato do que 

pagar o imposto diretamente. De forma que todo mundo esquecia de pagar o imposto e isso 

criava o problema de déficit orçamentário, está entendendo. Então, a correção monetária foi 

introduzida para isso. Depois foi se generalizando, generalizando, generalizando e acabou 

ficando esse negócio aí, que o sistema financeiro ficou mais importante do que o sistema de 

produção do país; e isso tinha que ser revertido, e o Plano Cruzado tem esse mérito, está 

entendendo, que é o mérito de reverter o sistema, entende. O que é a parte financeira, ela não 

ficou tão importante quanto à produção; a produção é que é importante, a parte financeira é 

para dar cobertura à produção e não ao contrário. Porque antigamente era ao contrário, você 

deixava de produzir, pegava o seu dinheirinho, botava na caderneta de poupança, e tinha 

mais resultado do que fazendo a produção direta. É claro que ninguém fazia a produção 

direta, está entendendo. Isso aí, o Plano Cruzado tem esse mérito, o mérito que é um dos 

méritos importantes, esse que está aí. 

 

LO - Professor, eu volto mais uma vez, retorno ao início de sua carreira para pedir mais um 

esclarecimento. O senhor estudou na Faculdade de Filosofia com o Guerreiro Ramos? 

 

JM - Foi, ele era do curso de Sociologia. Eu era do curso de Matemática. 

 

LO - Em algum momento o senhor pode discutir com ele o tema da Previdência Social, que 

é um dos temas preferidos? 

 

JM - Olha, eu discuti mais tarde alguma coisa com ele, entende, porque, inclusive, ele era 

muito interessado. Ele me tomou, assim, de colega, está entendendo, como professor dele de 

cálculo de probabilidade, está entendendo. Ele gostava de estudar, gostava de... Me lembro, 

brincava muito, discutia algumas coisas, e então, dei um curso para ele de cálculos 

probabilidades e o introduzi como professor no Instituto Lafayette, pois eu tinha muita 

relação com o Lafayette Kurt. Então, o Lafayette me atendeu e pôs ele lá. Ele foi professor 

no Instituto Lafayette, e foi um grande professor. Depois ele esteve na comissão de Bem-

Estar Social, está entendendo, que foi criada no Ministério do Trabalho. Essa Comissão de 

Bem-Estar Social era para estudar os problemas sociais, para dar maior amplitude social à 

população, como assistência à população; e ele foi um dos que trabalhou nesse sentido. E 

depois o encontrei outra vez no BNDE, porque ele trabalhou no BNDE. Eu não sei se foi na 
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estrutura do BNDE ou se ele trabalhou no Conselho de Desenvolvimento. Isso eu tenho 

dúvida, porque o Conselho de Desenvolvimento era lá no meio do BNDE, entende, a gente 

não caracterizava bem se ele estava num lugar ou no outro, está entendendo; foi nessa época 

que eu também estive com ele aí. Agora, ele estudou, de uma maneira geral, a Previdência 

Social; deve ter entrado na Comissão de Bem-Estar Social, deve ter algum capítulo, algum 

parágrafo, algum estudo feito da Comissão de Bem-Estar Social sobre a Previdência Social, 

esse eu não tenho conhecimento. 

 

LO - Um outro item que o senhor se refere a todo momento, que é o Conselho Atuarial da 

Previdência Social. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a estrutura desse 

Conselho Atuarial, na medida em que ele está na origem de muitas determinações 

legislativas que, posteriormente, foram feitas, entende. Como é que surge esse conselho 

atuarial? 

 

JM - Olha, esse conselho atuarial, quando eu entrei no Ministério, ele já estava constituído 

e, tinha por objetivo, fazer uma análise da estrutura atuarial de todos os institutos de 

previdência e das companhias seguradoras. Eles controlavam os planos das seguradoras e os 

planos, a planta atuarial da seguradora, e os planos de benefício da Previdência Social. Então, 

esse era o objetivo do plano. E lá, nós discutíamos problemas. Por exemplo, fazíamos 

levantamentos para a avaliação atuarial dos institutos de previdência. Havia um consenso, 

nós chegávamos a um consenso de como obter os dados, quais seriam os melhores dados, 

qual seria o plano melhor; calculávamos, fazíamos avaliações atuariais periódicas, os 

institutos eram obrigados a fazer avaliações de três em três anos, e nós fazíamos essas 

avaliações para verificar se o Instituto estava bem orientado, está entendendo. Mas depois, 

isso desapareceu, foi se deteriorando, deteriorando, deteriorando, até que depois não tinha 

avaliação nenhuma, está entendendo; o negócio entrava assim, mas no princípio o negócio 

era... 

 

LO - Em que momento o conselho atuarial teve o maior poder de decisão, o maior poder 

deliberatório dentro dos caminhos a serem decididos para a Previdência? 

 

JM - Olha, o problema dele, era mais um órgão de próprio Serviço Atuarial, quer dizer, ele 

agia através do Ministério do Trabalho. 

 

LO - Do Conselho Atuarial do Ministério do Trabalho. 

 

JM - Eu, diretor do Serviço Atuarial, me dirigia ao Ministério do Estado, entende, e aí a 

rotina era essa. E tinha membros do Conselho Atuarial no Conselho de Previdência Social, 

que era do próprio Ministério do Trabalho. Havia um Conselho de Previdência Social do 

Ministério do Trabalho, que o Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira foi Presidente durante 

muito tempo e foi diretor da secretaria geral, que dava apoio técnico a este Conselho. Nesse 

conselho, funcionei também como representante do Serviço Atuarial lá; fui durante um 

tempo, mas fui por pouco tempo, porque logo depois que fui para o Conselho, quando eu 

estava no conselho, fui nomeado para atuário, diretamente para o Instituto dos Bancários. 

Foi criado um cargo isolado (TI), efetivo. Eu era efetivo lá, estava no cargo; então me 

puseram lá no cargo. 

 

LO - Como é que o senhor foi, quer dizer, que tipo de interesses levaram o senhor ao IAPB, 

quer dizer... 
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JM - Ah, o IAPB foi o seguinte, quem me levou para lá foi o Quartin. 

 

LO - Gastão Quartin? 

 

JM - É, Gastão. O Gastão, embora do Ministério do Trabalho, ele dava assistência lá ao 

IAPB, e o IAPB precisava de um atuário permanente. Então eu fui, e fiquei no lugar do 

Gastão Quartin Pinto de Moura, lá. O Gastão já era antigo atuário, quando eu entrei no 

Ministério do Trabalho. De forma que, daí para diante, fiquei tomando conta e responsável 

pela estrutura financeira atuarial do IAPB. 

 

LO - Para o senhor foi uma melhora, o senhor foi promovido, vamos dizer assim? 

 

JM - Olha, fui promovido porque lá no IAPB me pagavam acima do vencimento do 

ministério. Eu tive uma promoção, está certo. Era uma boa promoção, que pagava melhor 

do que o Ministério; de forma que eu resolvi ficar lá. Mas, depois também, permaneci pouco 

tempo lá, porque fui logo para o BNDES, está entendendo. Passei lá uns dez anos e pouco, 

passei mais de dez anos, foram uns 14 anos que eu passei lá, depois fui para o BNDES. 

 

LO - Agora, logo que o senhor entra para o IAPB, o senhor chega à direção do Departamento 

Atuarial. Como é que o senhor... 

 

JM - Não, fui primeiro como atuário chefe, como se chamava. Depois houve uma 

reestruturação do instituto em que criaram-se cargo de diretoria; tinha diretor-médico, diretor 

de administração, diretor atuarial. Então eu, como estava lá, fui para esses cargos, sempre 

permaneci no cargo. No tempo em que estive lá, sempre permaneci. Mudava governo, 

entrava governo, eu sempre estava (risos) na crista da onda, e não saí do cargo. 

 

LO - O senhor então foi o primeiro diretor do Departamento Atuarial? 

 

JM - Ah, foi. Lá eu fui o primeiro diretor do Departamento Atuarial do Instituto dos 

Bancários, primeiro diretor. 

 

NM - Pelo o que estou sentindo na sua fala, os atuários tiveram um papel assim, mais intenso, 

exatamente no período do Getúlio Vargas e de Dutra? 

 

JM - Foi mais de Dutra e Getúlio Vargas, está entendendo, foi. Esse período foi mais intenso. 

Depois o negócio para cá, a coisa veio piorando, piorando, porque começou a haver muita, 

o serviço público começou a se..., quando começaram a desviar, passaram, porque o serviço 

público sempre montado numa estrutura de estudo de funcionário público, está entendendo; 

era, como se chama? Era, não é celetista, como é que chama, chama-se... Era a estrutura 

normal do serviço público devia ser essa, entende. O sujeito era efetivo, fazia concurso, 

entrava por concurso, tinha essa estrutura. Mas depois o serviço público foi modificado, 

entende, a carreira de CLT entrou no ministério, no serviço público, por causa das empresas. 

As empresas começaram a contratar pessoas através da CLT, e a CLT permitia que não se 

fizesse concurso, permitia às pessoas entrarem sem concurso, está entendendo. Houve 

também a transformação dos funcionários públicos, que era de regime estatutário - 

estatutário é que eu queria me lembrar - e que passaram a ser de CLT, está entendendo. 

Como CLT, o que acontecia era o seguinte: é que começou a haver, entende, uma 



 

 

61 

 

deteriorização nos vencimentos do pessoal que era estatutário, entende. Então isso foi se 

minando, minando, e acabou havendo um desinteresse não só por parte dos institutos, porque 

perderam as reservas, não constituíam mais reservas, era um plano orçamentário. Então 

houve um desinteresse do próprio Instituto Nacional de Previdência Social, e de manter uma 

estrutura atuarial, entende. Mas eu já não estava lá, já tinha passado a minha fase de (risos) 

atuário. 

 

LO - O senhor acredita que houve uma perda de poder político dos atuários, na medida em 

que os setores... 

 

JM - Houve uma perda de poder político, está entendendo, principalmente porque o IAP, o 

INPS começou a desprezar muito os serviços técnicos e atuários, está entendendo. 

 

LO - O senhor acredita que ainda no governo Juscelino, João Goulart? 

 

JM - Ah, já tinha, e eram poderosos. 

 

NM - Eles desprezaram o papel do técnico em detrimento do político, por exemplo, do 

partidário? 

 

JM - Olha, não era, quer dizer, o negócio não, eu não sei se posso caracterizar bem assim, 

entende, mas pode ser uma coisa dessa ordem. Mas os técnicos eram sempre ouvidos, eles 

não faziam, está entendendo, inclusive os técnicos eram bem ouvidos nessas coisas todas, 

eles não faziam... Você quer ver? Havia uma lei lá, uma lei que foi proposta pelo de Castro, 

que foi da Casa Civil do Presidente Getúlio Vargas; ele propôs um projeto de lei através dos 

institutos. Esse projeto de lei, o senado mandou que eu fosse ouvido, você entende. Então 

era uma questão de prestígio, porque o senado podia não ouvir; mas eles mandaram. 

 

LO - Isso em que governo, o senhor se lembra? 

 

JM - Foi logo depois de Getúlio, entende, deve ter sido Dutra, Getúlio, quem é que veio 

depois, foi, não, foi Juscelino Kubischek, foi no de Juscelino. Eles mandaram o projeto 

porque para ser estudado, entende, o problema, a própria... Mas, me lembro bem. Como eu 

era muito "pé-de-boi" nessas coisas, achava que o projeto precisava sofrer modificações. 

Então, apresentei um substitutivo ao projeto, está entendendo; era muito “topete”, mas eu 

apresentei (risos). Cheguei a apresentar um substitutivo ao projeto, está entendendo, era a 

força que os atuários tinham; os atuários eram bem considerados. Inclusive, uma vez, eu 

tinha a própria lei da previdência do estado aqui, está entendendo. Eu estive na Câmara; eles 

me designaram, com um grupo de trabalho, para estudar a Previdência Social do estado, pois 

o estado tem um instituto, que hoje é o IASERJ, não é. Então, esse instituto só dava, só 

funcionava, como funcionava o IPASE. O IPASE só dava pensão, e o próprio governo dava 

a aposentadoria total; era o que se dava, dá no estado e ainda dá hoje para os estatutários, 

não é. Eu, por exemplo, na universidade, quando eu me aposentar, vou ter uma aposentadoria 

do estado, direta, certo. Mas isso, aqui no estado também. E essa lei quando foi feita, fui 

consultado sobre ela, e estudado na Câmara dos Vereadores; fui chamado lá para analisar o 

problema. Agora, parece que está voltando, um pouco, essa função de atuário. Está havendo 

agora uma certa solicitação dos atuários, porque houve um tempo aí em que eles ficaram, 

vamos dizer assim, em hibernação (risos), sem dar palpite em nada. Mas agora estão 

voltando, um pouco por causa dessa Previdência Social, há pouco tempo. Agora mesmo fiz 
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um estudo para o IPLEMG, que é o Instituto de Previdência Social dos Deputados de Minas 

Gerais, IPLEMG, está entendendo. Eles dão, quer dizer, eles têm consideração com os 

atuários, porque podiam deixar de consultá-los, faziam lá a lei deles, estava pronto; 

quebravam, não tinha nada, aumentavam a contribuição (risos). Mas eles fazem, eles ou vem 

os atuários. 

 

LO - O senhor se tornou quase que um representante dos atuários também, a um certo ponto 

o senhor era uma referência, um porta-voz dos atuários. O senhor chegou a representar, 

profissionalmente os atuários, em algum momento?  

 

JM - Em alguma coisa fui, porque nós fizemos o seguinte: criamos, quando eu estava lá no 

ministério, criamos o Instituto Brasileiro de Atuário. As condições de entrada no instituto 

eram difíceis porque nós, o pessoal que formou, éramos atuários do Ministério do Trabalho, 

e admitíamos o pessoal das empresas também como os atuários. Geralmente, eram atuários 

estrangeiros que vinham para cá nas empresas; e eles ficaram lá e fizemos uma estrutura 

semelhante ao que é a estrutura de instituto atuarial em quase todos os países bem 

desenvolvidos, em que o atuário, a formação de atuário é dada através de um instituto, não 

é dada através da universidade, está entendendo, é dada através do instituto. E, para entrada 

no instituto, era necessário que o sujeito fizesse um concurso de entrada no instituto, está 

entendendo. Então havia uma classificação: três categorias de sócios do instituto. Havia uma 

inferior, depois uma média e depois a superior. E nós fizemos isso; eu examinei em vários 

concursos para a entrada de pessoas no instituto, porque o instituto dava uma certa 

importância às pessoas por causa do critério de entrada, está entendendo, porque o critério 

de entrada é muito importante. Como o serviço público direto de administração começou a 

se deteriorar, depois que deixaram de fazer os concursos ou então os concursos eram feitos, 

está entendendo, de modo que não se aproveitavam as pessoas que os fizeram. A minha 

senhora, por exemplo, fez o concurso para o Ministério da Educação; passou, ela então, eram 

quase mil e poucas, 1800 pessoas, foi muita gente. Ela tirou 27º lugar e nunca foi nomeada 

(risos). Então era assim, está me entendendo, o pessoal que estava lá interino, mexeu os 

pauzinhos, como se diz na gíria, e eu só sei que ela não entrou mesmo, está entendendo, não 

entrou mesmo. Depois ela aproveitou esse concurso para outra coisa, mas diferente, como 

título para sua entrada em outro emprego público, que ela foi professora numa escola de 

estatística que nós criamos no IBGE. Eu criei uma escola de estatística, com os estatísticos, 

em 1943, a Escola Nacional de Ciência Estatísticas, que é ligada ao IBGE; e nós ficamos lá. 

Essa escola tinha uma estrutura muito boa, era conhecida internacionalmente, era uma escola 

muito boa mesmo, bem constituída; de forma que ela tinha certo prestígio, muito prestígio 

internacional. Mas isso aí foi passando, passando, passando e depois começou a haver, 

chegou uma dessas constituições, se não me engano a de 1940 e 1960 e não sei quanto, está 

entendendo, a primeira constituição que foi feita no tempo do Castelo Branco. 

 

LO - 1967. 

 

JM - 1967. Essa constituição efetivou todo mundo, está entendendo, tudo quanto era pessoa 

que estava lá. Aí nesse tempo, como eu tinha lá nessa escola, eu era professor, mas por 

serviços prestados, porque não podia ser efetivamente nomeado em termos dos estatutos, 

porque a nomeação estatutária exigia que só podia ser feita se tivesse dois, no mínimo; o 

sujeito só podia acumular dois cargos públicos: um de magistério ou dois de magistério. Eu 

já tinha um técnico e um de magistério, então não podia acumular mais, porque eu era 

catedrático da universidade, e era também atuário, de forma que eu não podia acumular. 
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Então, tive que pedir, assim que saiu, me lembro bem, está entendendo (risos), quando soube 

já o detalhe da coisa, pedi exoneração nesse mesmo dia, porque não podia acumular, senão 

ia aparecer lá que eu tinha acumulado um dia. Eu digo: "Bem, tenho que largar". Larguei, e 

aí larguei a escola. Mas depois ela caiu muito porque a efetivação nesses casos, está 

entendendo, a não ser que o sujeito fosse um sujeito muito... Porque, se começa a efetivar o 

camarada, ele fica dono da história, entende, é a maioria. Por isso é que a cátedra falhou pelo 

simples fato, por formação das pessoas, entende. Porque a cátedra, o único inconveniente da 

cátedra é que o sujeito se considerava dono daquilo, porque, inclusive, é vitalício, era 

vitalício. E a vitaliciedade de cátedra foi criada por Getúlio por causa de problemas políticos, 

está entendendo, porque o catedrático, aquele, como é que se diz, havia liberdade de cátedra. 

O sujeito chegava lá e dizia: "Getúlio Vargas é isso, aquilo, aquilo outro" (risos), entende. 

Então começaram a tirar a vitaliciedade do catedrático. Isso também foi um mal, porque a 

vitaliciedade do catedrático faria com que, se ele tivesse, fosse um sujeito dedicado à cátedra, 

ele tomava conta daquele problema e escolhia os seus auxiliares. Bem, teria auxiliares, teria 

assistentes, faria concursos de docentes; mas isso tudo desapareceu. Criou-se uma outra 

formação na universidade, que a meu ver, falhou porque é uma formação... Nós tínhamos 

uma formação vinda de... francesa, está entendendo, a nossa formação era toda francesa. A 

França e, inclusive, quando fiz a Faculdade de Filosofia, tive professores franceses e 

professores italianos, que o governo, aqui não tinham professores especializados em certas 

matérias e eles convidaram e Vera, minha senhora, que também tirou o curso com 

professores franceses; a minha senhora fez toda a escola com professores franceses. Eu tinha 

com franceses e italianos, mas isso foi naquela época em que se vinha, e a formação do 

pessoal era assim, então a gente.... Havia um ambiente muito bom de estudo, e eu fui fazendo 

o estudo, e fui me preparando para fazer concurso de cátedra. Fiz primeiro o concurso de 

docente; depois de docente, fiz de cátedra, está entendendo. Agora o docente era... Isso era 

importante de se ter, mas a estrutura que está aí, é uma estrutura lá do americano. A meu ver, 

a estrutura americana tem uma finalidade que é diferente, entende. Porque a estrutura 

americana forma as escolas e é uma estrutura mais dirigida para um mercado de empresas, 

entende, ela forma para o mercado de empresas. Quer dizer, têm as empresas, por isso é que 

as universidades americanas, não sei se vocês estiveram por lá, os professores não são 

diretores ou presidentes das instituições, são geralmente pessoas ligadas às empresas, porque 

o objetivo é formar pessoas para as empresas, está me entendendo. Então, a nossa 

universidade não foi feita assim, ela foi feita para outra coisa, porque se fosse feita assim, 

teria uma filosofia. Ela foi ampliada, está entendendo, se fez isso e também se deu e se 

caracterizou muito, não só com aula como também com pesquisa. Mas a pesquisa, a 

formação de tese, mas as teses tiveram uma conotação muito modificada em relação às teses 

do meu tempo. A tese do meu tempo era um trabalho original em que a pessoa, tinha que ser 

feito, tinha que ser feito pelas pessoas e, atualmente, não. Atualmente eu vejo tese que é 

mera aplicação de uma teoria sem profundidade, entende. Isso foi bom e, além disso, a 

estrutura universitária atual exige muitos recursos, entende. Eu, por exemplo, como 

catedrático, como titular, devia ter na universidade um lugar para trabalhar, um bom lugar 

com ar condicionado. Mas lá não se pode ir, porque lá o negócio é muito quente; não tem ar 

condicionado, não tem nada, a gente tem que sofrer (risos) aquela história toda, tem que dar 

as aulas, está entendendo. Haja visto o seguinte: que atualmente não tem nenhuma sala para 

professores, porque sou tempo parcial. Eu pedi tempo integral, porque gostaria de estar mais 

na universidade, principalmente agora. Mas é uma boa (TI). Para você ter tempo e não sei o 

quê, eu digo: "Olha, deixa para lá". Estou escrevendo meus livros para lá, devo publicar esse 

ano um livro dos cursos que eu dei lá, está bom. Mas faço isso direto com as próprias, os 

próprios livreiros, as próprias editoras e os reitores publicam. Eu tenho, eles não publicam 
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tudo o que eu faço. Então, eles publicam as coisas, inclusive, tenho vários livros publicados, 

está entendendo. E eles fazem e, como tem muita saída, tenho dois livros que estão 

completamente esgotados, está entendendo, eles vêm aqui, telefonam (risos). Como é que 

vou fazer?  Estou fazendo agora, o meu objetivo é o seguinte: ver se eu deixo uma coisa 

escrita para a universidade, entende; é o que eu estou fazendo atualmente. Depois você diz: 

"Olha, vocês me dão o tempo integral"; mas é tanta dificuldade para ter tempo integral, falta 

de recurso, falta daquilo, falta daquilo outro, que a gente fica sem... Eu digo: "Bem, deixa 

aí, deixa pra lá." 

 

LO - Sobre a Previdência Social o senhor tem algum livro, não? 

 

JM - Não, sobre Previdência Social, não. 

 

LO - O senhor publicou alguma coisa sobre, na Revista dos Industriários, não é? 

 

JM - Nos industriários publiquei; publiquei também no IRB e no Boletim do Instituto 

Brasileiro de Atuário, porque nós temos lá um boletim; eu fiz vários trabalhos para lá. 

 

LO - O Instituto Brasileiro de Atuário, além de defender a categoria dos atuários nesse 

sentido, de exigir uma formação melhor, de cobrar essa formação dos seus atuários, ele tinha 

algum outro objetivo, por exemplo, de defender profissionalmente um atuário? 

 

JM - Defender, isso tinha, defender o profissional. Não era muito porque a defesa não era 

propriamente um tipo de sindicato. Era um tipo mais cultural, entende. Nós visávamos a 

cultura, e a cultura técnica naquele ramo, isso é que era visado no Instituto Brasileiro de 

Atuário... 

 

LO - Ele se manifestou nesse período de degradação do papel do atuário? O Instituto 

Brasileiro de Atuário teve alguma posição? 

 

JM - Não, não teve assim posição destacada, não teve, entende. A única coisa que fizeram, 

foi quando fizeram uma regulamentação da profissão de atuário, atribuíram ao instituto a 

fiscalização da profissão, está entendendo. Foi a lei que atribuiu, mas foi essa a única 

finalidade, vamos dizer assim, política do instituto. 

 

NM - A partir de que momento o Instituto tem esse controle? 

 

JM - Foi quando criou-se a lei de regulamentação da profissão. Eu, por exemplo, sou contra 

qualquer lei de regulamentação de profissão no país, entende; porque nós ainda não estamos 

no tempo de termos especialistas muito bons, está certo, em quantidade suficiente. Nos 

diversos ramos que o país precisa, enquanto está nessa fase, está bom... 

 

 

Fita 5 - Lado B 

 

 

JM - Nós não temos necessidade de ter especialistas...  

 

NM - O senhor falou que vinha um médico. 
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JM - Não, é porque eu tenho que fazer um negócio para um médico. O médico, é que eles 

estão fazendo, ele fez uma tese, está entendendo, ele é médico cardiologista. 

 

LO - O senhor estava colocando que não havia necessidade, não há necessidade de 

especialistas porque nós estamos num país... 

 

JM - É, num país em que ainda não há um número suficiente de especialistas em cada setor 

de que nós necessitamos, enquanto está nessa fase, às vezes você encontra um sujeito que 

conhece uma determinada coisa melhor do que aqueles que se formam naquilo. 

 

LO - Existem atuários que estudaram pouco atuária... 

 

JM - Existem atuários que conhecem pouco, existem pessoas que não são atuários e que 

conhecem pouco. Por exemplo, a minha formação de atuário; fiz concurso de atuário depois 

que fiz faculdade de Filosofia e Matemática e fiz Engenharia, compreende. E tem mais uma 

coisa: o Plínio Cantanhede foi meu examinador também para o vestibular de Engenharia. 

Eu, depois de formado em atuário na faculdade de Filosofia, fiz concurso para a Escola 

Nacional de Engenharia, porque queria me formar em Engenharia. Então fiz e o Plínio foi o 

meu examinador de Física, está entendendo. O Plínio era um sujeito muito bom, tinha 

conhecimento de muita coisa, conhecia Física, de forma que ele foi o meu examinador de 

Física na faculdade de Engenharia. Mas era um negócio. Antigamente era assim, a gente ia 

se formando e, o que é fundamental na minha formação, é que sou o que sou hoje unicamente 

porque foi feito concurso para o serviço público, está entendendo. Porque se não houvesse 

concurso para o serviço público, quer dizer, se o sujeito fosse entrar lá pela janela, eu não 

seria, porque eu era muito pouco, eu cheguei aqui, eu tinha, eu não conhecia ninguém, não 

tinha família, não tinha nada; não tinha deputado, não tinha coisa nenhuma. O deputado da 

minha terra nem me olhava, os senadores também (risos). De forma que eu tinha que fazer 

o quê? Queria mostrar por mim mesmo o que sou. Então a demonstração por mim mesmo 

do que sou só pode ser feita através de concurso, não é, e tem muita gente que se perde aí, 

gente inteligente. Porque não tem essa coisa, está entendendo, falta ter um critério de seleção 

para serviço público que seja por concurso. Que haja igualdade para todo mundo! A 

inteligência é boa para todo mundo, está certo, só é preciso se alimentar bem, porque a 

alimentação é importante também para a inteligência (risos). 

 

NM - Eu gostaria de retomar o tema das caixas de aposentadorias e pensões. O senhor, no 

último encontro, o senhor falou da caixa do BNDE, e nós sabemos que o senhor é consultor 

ou foi consultor da Light, da caixa da Light e da COSIPA. Como é que funcionavam essas 

CAPs? 

 

JM - Olha, é o seguinte: a da COSIPA, a da Light... a Light tinha, antes de eu entrar lá, uma 

caixa de aposentadoria e pensões que era paga integralmente pela Light. E ela aposentou e 

aposentou muita gente. Todo aquele pessoal antigo que era motorneiro de bonde ou que 

trabalhava em bonde, está certo, também nos ônibus porque a Light tinha ônus aqui também 

- ela aposentou e foi aposentando. E lá, essa caixa está lá, ela fica assim, uma caixa isolada 

que formou uma reserva capaz de pagar a esses funcionários todos. Depois essa caixa foi 

ampliada, introduziram todos os funcionários da Light, não só do Rio como de São Paulo, 

numa instituição chamada Brasilight, certo. Hoje ela está dividida. Agora, a Brasilight criou 

uma instituição de previdência privada dentro da própria Light, que dava uma série de 
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benefícios, em complementação ao sistema de previdência social. Isso eu acho que seja 

trabalho de empresa, está entendendo, dar o complemento da previdência social. Quando eu 

falei que a Previdência Social deve ser universal, deve ser em nível necessário para a 

subsistência, agora, nada impede que a própria empresa faça uma instituição para 

complementar. A empresa quando tem um funcionário diz assim: "Bem, eu posso dar a cada 

ano, para esse funcionário, um trinta avos ou um trinta e cinco avos da sua aposentadoria, 

do complemento de aposentadoria, para completar o seu salário no dia em que ele se 

aposentar". Quer dizer, isso é uma garantia para o funcionário, de que ele se aposentando a 

instituição lhe garante o salário, uma parte do salário e complementa o INPS; isso é função 

da própria instituição. Eu vou mais longe, que isso devia ser pago só pela própria instituição. 

Mas aqui se adota um sistema. Por que sistema de contribuição dupla? Porque é necessário 

também que o próprio funcionário queira entrar para aquela instituição e se considere dono 

da instituição. Uma instituição de caráter coletivo, todos são donos e têm que seguir os seus 

estudos e regulamento para obter os benefícios. Isso é importante, que eles sintam que estão 

dentro de uma coisa que é sua, e que queiram defender aquela instituição, está entendendo, 

então isso é importante. E a Light criou essa instituição. Depois veio a COSIPA, que também 

criou uma instituição análoga. A COSIPA tem também um plano de benefícios. Aliás, toda 

a parte de siderurgia, todas as instituições de siderurgia, geralmente têm feito planos de 

benefícios para essas instituições, como todo o setor de energia elétrica também; nós temos 

todo o setor de energia elétrica.  

 

LO - Professor, o senhor ainda hoje é consultor atuarial da Light e da COSIPA. Quais são as 

diferenças entre o planejamento atuarial de uma instituição, como essas entidades da Light 

e da COSIPA, e as antigas caixas nos antigos institutos? 

 

JM - Olha, os antigos institutos, o problema é que eles não tinham, eles teoricamente deviam 

constituir reservas para dar suas aposentadorias. Mas não puderam constituir reserva, porque 

havia uma coisa que neste país é muito comum ser feito, agora eu não sei se com a evolução 

do país já melhorou um pouco, mas o que era, era o seguinte: que o tempo de serviço das 

pessoas era um tempo de serviço que era ampliado por um atestado ou uma certidão, dados 

por um prefeito do interior afora, está entendendo, dizendo: "Não, fulano de tal trabalhou 

aqui de tanto a tanto" (risos). 

 

LO - Isso ocorreu muito, é? 

 

JM - Ocorreu. Isso ocorria muito, demais, está entendendo. As prefeituras forjavam tempo 

de serviço, quer dizer, iam aumentando o tempo de serviço. 

 

LO - As prefeituras forjavam o tempo de serviço? 

 

JM - Quer dizer, o sujeito, quando se aposentava, tinha, vamos dizer, 15 anos, e ele tinha 

outros 15 lá para trás. 

 

LO - Isso não gerava desconfiança, não, tudo quanto é aposentado... 

 

JM - Gerava sim. Mas a questão é que estava lá, e você não podia ser contra o prefeito, 

porque o prefeito tinha autoridade para isso, não é, e dava o negócio, está entendendo, e você 

tinha que aceitar. 
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LO - E era sempre a prefeitura que fazia isso? 

 

JM - Era a prefeitura, geralmente era a prefeitura. A prefeitura é que isso, a formação dos 

prefeitos não era boa; hoje deve estar bastante melhorada. Mas antigamente, a formação de 

prefeito era muito baixa, de forma que essa formação fazia com que dessem isso. Eles não 

estão sabendo, ele só escreve para aposentado e diz: "Ah, está bem"; e dava o atestado (risos). 

 

LO - E a prefeitura não tinha que ter uma contribuição referente àquele sujeito? 

 

JM - Não, não tinha, porque o problema era o seguinte: quando criou-se as legislações 

previam que o tempo de serviço fora, está entendendo, no tempo anterior, não tinha 

pagamento nenhum; era contado para tudo sem pagamentos. Você está entendendo? Não se 

exigia esse negócio; depois é que foi melhorando, foi aperfeiçoando e veio essa coisa toda. 

Mas antes, não, ele dava o atestado, era o atestado que estava lá: "Certificado que fulano de 

tal passou tantos anos aqui e papapa..." (risos), e aí não se podia fazer nada. Apenas você 

tinha que, só vinham as conseqüências. As conseqüências é que as caixas todas foram uma 

quebrando, elas quebraram. Ao passo que há uma outra razão para que se ponha, entende, 

uma idade mínima, porque idade mínima ninguém engana, é muito difícil. Ao passo que 

tempo de serviço é muito fácil de enganar, está entendendo. Tempo de serviço vai-se tocando 

de tanto a tanto; tempo de serviço, ele passou aqui e aí, como é que é, está entendendo. Isso 

vai criando um problema, mais encargos financeiros. De forma que, quando cheguei do 

Ministério do Trabalho, havia um problema e Quartin fazia muito isso, uma caixa que estava 

quebrada se reunia com outra que estava menos quebrada para dar o resultado que ainda 

garantia o pagamento disso, esse é que era o sistema ou então que se tornava viável a caixa. 

Então foi se ampliando, quer dizer, foi uma introdução, a junção dessas caixas, o objetivo 

foi criar uma situação financeira média, compensando as que estavam em situação deficitária 

com as outras que estavam em situação boa. Mas, isso não foi suficiente, de forma que foi 

feito uma lei exigindo, dizendo que as aposentadorias, quando o processo não dava mais 

certo, veio então uma lei que dizia que não se podia conceder aposentadoria a não ser a partir 

da idade de 60 anos, exceção feita às aposentadorias por invalidez. Então isso aí foi se dando, 

e isso melhorou. Essa lei, quando veio, melhorou porque não tinha mais prefeito, não tinha 

mais nada. O tempo de serviço lá já estava de 60 anos para diante; de forma que não 

adiantava muito; isso melhorou bastante. 

 

NM - Professor, com a criação dos IAPs, o problema da reserva financeira como é que foi 

solucionado? 

 

JM - Do IAP, reserva financeira não existia, ou existia muito pouco, está entendendo. Ela 

começou, o sistema utilizado foi o de capitalização, porque o sistema de capitalização 

consistiria em que as contribuições, tanto empregado, empregador e União, formassem um 

bolo só, fossem aplicadas a uma taxa atuarial mínima; e esse bolo todo ia dar em pagamento 

de benefício, ia se transformar em pagamento de benefício. Mas a União começou a tirar o 

corpo fora, está entendendo. Então, já se gerou uma parte; os recursos provenientes da União 

eram recursos que não eram certos. Começou a não ser mais exigido de uma maneira 

sistemática. Isso fez com que se transformasse o método atuarial de cálculo, que era de 

capitalização, num método em que em lugar de passar pelo estágio de formação de reserva, 

elas não tinham esse estágio, passavam diretamente para pagar os benefícios daqueles que 

estavam em condições de se aposentar ou que estavam aposentados; quer dizer, então 

desapareceram as reservas. As reservas não existem e aí pode existir alguma coisa de 
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terrenos, os imóveis que têm; e também houve muita falta de... Uma das grandes falhas que 

houve no sistema de formação de reserva, que eu tenho medo, até hoje, disso acontecer no 

sistema privado de previdência, são as aplicações imobiliárias, com uma lei de inquilinato 

funcionando por fora, dizendo que os aluguéis não podem exceder a certo limite, não sei o 

quê, pá pá pá... Isso é ruim porque essas reservas têm que ser aplicadas numa taxa mínima. 

Se essa taxa mínima não funciona, o sistema entra em colapso. E entrou em colapso também 

por esse fato; havia também muitas aplicações imobiliárias mal feitas, entende. 

 

LO - A principal aplicação era a imobiliária? 

 

JM - A principal era a imobiliária ou empréstimos para os próprios funcionários, mas a 

imobiliária era o principal, ele era muito... Tanto é que se faziam edifícios para alugar aos 

próprios associados, está bom. Mas veio a Lei do Inquilinato e estabeleceram que... não está 

gravando não... (respondem “sim”) mas veio a Lei do Inquilinato e disse que isso não podia 

mais ser feito dessa maneira. Então tirou, proveniente da renda de aluguéis e só foi em 1964 

que houve uma modificação na Lei de Inquilinato. De forma que, inclusive, até hoje 

compraram muitos terrenos, está entendendo, coisa passageira, porque o terreno só tem uma 

componente de valor, entende. Quando você tem um terreno, você só aumenta o terreno de 

uma correção monetária pelo sistema antigo. Agora, essa correção monetária desapareceu, 

mas então aumenta por uma taxa de juros, mas essa taxa de juro não existe porque o terreno 

não está funcionando para dar o recurso, de forma que o terreno é como se fosse um troço 

parado; ele só funciona depois que você faz uma construção, vende essa construção feita, 

está entendendo, ou então aluga, mas aluga em condições que não sejam desvantajosas para 

a instituição, ou cuja locação se mantenha congelada. Isso não dá porque aí não pode, você 

se mantém congelado lá; você tem que manter congelado os benefícios e acho que isso vai 

ser impossível porque você vê que está sendo forçado a um aumento de bens, está 

entendendo. De forma que eu vejo assim que há muita dificuldade do governo manter o 

congelamento de preços por causa desse... 

 

LO - Em algum momento houve uma crise de reservas, quer dizer, houve algum momento... 

 

JM - Não, nunca o IAPB teve crise de reserva. Foi o único instituto que não teve mesmo, 

esse não teve. 

 

NM - Qual era a política de aplicação dessas reservas pelo IAPB? 

 

JM - Era a aplicação imobiliária, era a aplicação em empréstimos aos próprios funcionários, 

e alguma coisa que foi feito lá que eu achei até bom ser feito, foi em Paulo Afonso. Em Paulo 

Afonso, o IAPB comprou umas ações. Porque ação antigamente, aqui, era muito, como é 

que se diz, não tinha, não funcionava, ninguém utilizava ação. Mas no caso da Hidrelétrica 

de São Francisco, está entendendo, então essa hidrelétrica foi, os institutos deram uma parte 

para a compra do seu recurso para comprar as ações. 

 

LO - Isso foi compulsório ou... 

 

JM - Não, não, foi passando. Não era compulsório, porque isso aí, até quando veio para mim, 

eu dei parecer favorável porque achava que energia elétrica era muito importante, entende. 

Porque há umas coisas que são importantes e que você não pode nem dar contra, está 

entendendo, é energia. Tínhamos falta de energia; as ações iam dar bem, porque se a energia 
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funcionava bem, então a energia não tem energia. De forma que a aplicação começou em 

Paulo Afonso, na Hidrelétrica de São Francisco, para haver a aplicação das reservas; mas foi 

isso que tem aí. Agora, em ações, de uma maneira geral de empresas, não. 

 

LO - E a Companhia Siderúrgica Nacional? 

 

JM - A Companhia Siderúrgica Nacional, o IAPB não entrou. Agora, não sei se outros 

entraram; é capaz de ter havido entrada de outros institutos, deve ter havido também como 

essa companhia, na... 

 

LO - Nós estamos falando na arrecadação e dos gastos. O que era o maior volume de gastos  

do IAPB, o que representava? 

 

JM - O maior volume era em assistência médica. Tínhamos uma assistência médica muito 

boa, está certo. As aposentadorias se comportavam nos valores razoáveis, porque a 

população estava envelhecendo, estava se renovando muito, porque quando o processo 

inflacionário começou, houve uma entrada muito forte. Quando há inflação, então o sistema 

financeiro se desenvolve. E desenvolvimento foi o que aconteceu; significa que entram 

muitos recursos e toda pessoa, todo associado do IAPB quando entrava, quando saía, embora 

recebesse uma parte do que recebia, do que pagou, tinha a parte da empresa que não era 

desenvolvida. De forma que aquela renovação de massa, entrada e saída de funcionários, 

criava recursos adicionais na própria instituição, e isso compensou muita coisa, muita 

dificuldade. 

 

LO - O senhor acredita que havia uma benevolência no atendimento médico? Os médicos 

do IAPB eram benevolentes, gastavam demais com a assistência médica? 

 

JM - Olha, eu achava que eles eram benevolentes, está entendendo, eu achava que havia... E 

me lembro bem de uma vez, porque eu controlava, porque o atuário tem que controlar essas 

despesas, está entendendo, e o nível de despesa, não o individual, o nível de despesas. E eu 

achava que a assistência médica estava gastando muito. Então, uma vez eu me danei lá, e 

todos os pagamentos de assistência médica põem aqui na minha sala, porque eu quero fazer 

um levantamento geral de assistência médica, dos gastos de assistência médica, está 

entendendo; para controlá-los para saber como estavam. Mas aí a gente encontrava uma série 

de coisas, uma série de problemas apareceram no meio, está entendendo. Mas isso porque 

nós precisávamos controlar a assistência médica porque controle atuarial não é um controle 

individual. Mas dessa vez tive que fazer só para examinar as dificuldades que estávamos 

passando. Agora, por outro lado, a assistência médica embora fosse dada assim, ela criava 

melhoria nas aposentadorias por invalidez e nos problemas de morte, está entendendo. Então 

havia um decréscimo nas aposentadorias por invalidez e havia um decréscimo também nas 

pensões por morte. 

 

LO - O senhor sempre teve o apoio da direção do IAPB para exercer esse tipo de 

fiscalização? 

 

JM - Sempre, porque eles achavam que havia uma legislação que fixava o limite de despesa 

de assistência médica. Aqueles limites tinham que ser obedecidos, e para quando a gente 

fazia uma previsão de que aquilo podia exceder, então tinha que ir em cima, então; eles 

auxiliavam, tinham que prestar muita atenção porque se excedesse, tinha o Tribunal de 
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Contas para dizer que não aprovaria as contas lá do Instituto, está certo. De forma que eles 

tinham o controle, faziam isso aí, não sei se era forçado, mas tinham que fazer. Era forçado 

mesmo, porque todo mundo quer dar, as pessoas dão tudo que não é delas, está entendendo, 

o que é delas e é para dar, é muito difícil. Ontem mesmo, à noite, numa reunião de 

condomínio em que eu estive lá no meu prédio, assisti a um negócio desse. Uma senhora, 

você veja o seguinte, o caso é um caso lateral, lá há um porteiro e estavam pintando o teto 

da garagem. Então o porteiro disse que telefonou para ela dizendo: "Eu posso retirar seu 

carro da coisa, porque ele está sendo..."; ela disse: "Pode" - "Então mande a chave". E ela 

mandou a chave para ele. Mas ele, quando vai sair de casa - houve uma mudança, porque eu 

moro na Vieira Souto, foi logo naquele primeiro ou segundo dia de mudança, os carros 

estavam indo para lá, aí começaram a vir para cá - o camarada não se lembrou, entende, me 

sai numa velocidade doida, e vinha um carro de uma moça, e ele pega o carro por trás. A 

sorte é que não pegou a moça, está entendendo. Aí quando eu ouvi aquilo "pof", arrebentou 

aquilo, estava descendo e desci, aí vinha o dono e disse: "Eu não dei em nada". Eu digo: 

"Minha senhora, a senhora, eu não estou pensando em quem vai pagar, quem não vai pagar, 

primeiro tenho que saber se a menina está doente ou não, se pegou"... Aí a menina veio, a 

menina era muito gentil, era até professora assistente lá na universidade, e muito boa moça. 

Mas a batida foi forte. Ela, se tivesse atrasado um, dois ou três segundos, tinha morrido, 

porque ia pegar em cima dela, porque foi tão forte a batida que os dois pneus foram 

arrebentados, os dois pneus de trás. Aí, aquela história toda vai e coisa, e desce a senhora e 

começa a discutir "não, eu não tenho culpa nenhuma". Eu digo: "Não, não estou dizendo que 

tem culpa nenhuma, a senhora vai fazer o seguinte: Tem seguro o carro?" "Tem". "Então a 

senhora vai fazer pelo seguro"; "Mas tem uma franquia". Eu digo: "Tendo franquia, está 

certo, quem vai pagar a franquia é o condomínio, porque o camarada está lá". Ela disse: "Mas 

eu não pago por ele". Eu digo: "Por que é que a senhora não paga para eles, para o 

condomínio isso, tem que pagar porque o rapaz não foi culpado, não, com qualquer um podia 

ter acontecido isso, com a senhora também podia ter acontecido". Mas ela queria o seguinte: 

que todos nós pagássemos, e que ela recebesse o que pagou do porteiro. Aí eu disse: "Ah, 

isso não, a senhora tenha paciência, não é assim; do contrário, se não fizer assim, não pago 

e a senhora que vá se arrumar com esse troço". Mas ela queria, você veja a mentalidade do 

diabo da mulher, entende, ela queria (risos) que o porteiro pagasse a despesa que ela ia ter 

com essa franquia. 

 

LO - O senhor acredita que dentro da Previdência Social tem gente com esse tipo de 

mentalidade? 

 

JM - Oh, se tem! Têm pessoas que são terríveis, está entendendo, quer dizer, vê que o diabo 

do homem não pode pagar aquilo, então fica lá querendo que ele pague. Ele não vai pagar, 

porque como é que ele vai pagar? Ontem à noite mesmo eu discuti a franquia de dois mil 

setecentos e pouco. Quando foi hoje, a franquia já passou para cinco mil e seiscentos. Eu 

digo: "A senhora me faz uma carta dizendo tudo porque vou analisar". Agora, tenho que 

analisar (risos), porque agora o problema, não tem mais problema de consertar carro de uma 

ou de outra; não tem mais o problema de polícia de uma nem de polícia de outra, está 

entendendo. Eu agora tenho um problema que é mais cômodo, um problema de dizer se pago 

ou não pago. Quanto à franquia, eu paguei por causa da coisa lá, entende, mas agora o resto 

eu não sei; vou examinar se ela efetivamente fez o negócio. Tem que se fazer uma análise, 

não é, logo eu pedi que fizesse uma carta detalhada etc, porque agora a coisa é diferente; não 

é uma situação de emergência, de estar lá. O sujeito disse: "Olha, eu não sei, ela me mandou 

fazer, eu fiz". Eu disse: "Está bem". Porque ele não tem culpa, está entendendo, o sujeito 
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assim, foi uma mudança de coisa, não tem mesmo, não pode; ninguém pode tirar de um 

sujeito que ganha dois salários mínimos, o sujeito que tem esposa, tem mulher, tem tudo, 

está entendendo, é porteiro ali. Eu vou tirar dinheiro dele para pagar o negócio? É o diabo, 

é muita coisa (risos). É preciso que as pessoas tenham um pouco de social no meio da cabeça, 

não é, não pensar no indivíduo. É por isso que os nossos deputados são individualistas, está 

entendendo.  

 

LO - Professor, o senhor se apresentou como um dos criadores da contribuição do 

aposentado para a Previdência Social. O senhor pode falar como isso foi? 

 

JM - Não, não, não, não foi isso, não, a contribuição para a Previdência Social, não. Foi o 

seguinte: quando foi dada a aposentadoria, quando foi tirada a idade da Previdência Social, 

então propus que fosse feito um escalonamento na taxa de benefício, conforme o tempo de 

serviço que ele permanecesse. E as taxas foram inicialmente assim: com 30 anos de serviço 

ele teria 80% do salário, a média do salário; aos 31 anos de idade, com mais 4%, 84%, e 

assim ia subindo quatro, até que com 35 anos de serviço eles tinham 100%. Quer dizer, 

indiretamente, está entendendo, eu estava fazendo uma contribuição deles, mas não era uma 

coisa direta, compreende, mas era importante porque eu queria manter o camarada o maior 

tempo possível na Previdência Social. Eu juntava o pé na cova com isto aí. Então as duas 

coisas me davam uma solução política do problema, e foi essa solução política que vingou, 

mas que foi completamente mal interpretada depois, porque as pessoas aqui têm pouca 

memória e também escrevem pouco, sabe como é. Porque o que eu acho que no Brasil, aqui, 

nós temos é o que vocês estão fazendo, é um trabalho bom, porque é um trabalho de 

memória, está entendendo. Porque para nós que passamos por situações que são semelhantes 

a essas que nós estamos passando agora. E quem é que não sabe? Porque não tem 

informação, está entendendo, qual foi a informação que eu tive...Vi um trabalho no jornal, 

acho que foi no Jornal do Brasil de domingo, com relação à ação do Murtinho. Murtinho foi 

Ministro da Fazenda em mil oitocentos e pouco. Ele tinha um Plano Cruzado, segundo o 

jornal lá, que era semelhante a esse que esta aí (risos) e de forma que não é a primeira vez 

que tem Plano Cruzado aqui não, temos dois Planos Cruzados. Foi nesse tempo que ele fez 

uma reforma monetária; não chamou de cruzado, mas veio agora e efetuou. Mas houve isso, 

está entendendo, ele teve a solução, e a solução foi essa.  Agora, criou, houve outras coisas 

que se complicaram mais porque o cruzado, ele se complica. Porque você vê o seguinte: era 

uma... você estava numa estrutura que teve, que tem que mudar; você tem que passar para 

outra estrutura econômica; você estava numa estrutura econômica, passa para outra em que 

você desloca, está deslocando o sistema financeiro para o sistema produtivo. É claro que 

você dispensa gêneros do sistema financeiro, mas a nossa indústria, o nosso parque 

industrial, o nosso parque comercial, têm que absorver esse pessoal. Para a absorção disso e 

necessário que havia uma política econômica orientada no sentido de dar assistência às 

empresas; as empresas precisam ser assistidas, elas precisam ter recursos para poder aplicar 

com juros baratos. Mas estou achando que os juros estão alcançando valores já bastante 

elevados. Quer dizer, é preciso que haja isto, porque o problema é um problema social de 

deslocamento; você vai ter um programa melhor, porque o sujeito trabalha para produzir; 

então os bens vão diminuir de valor, está certo, porque os bens estão sendo produzidos, e 

não é que o sujeito com o dinheiro aplicado na caderneta de poupança, então ele passou para 

lá. Esse problema aí de passagem é que é preciso ser estudado, ser estudado bem, está 

entendendo. O pacote econômico talvez tenha dado algum recurso para isso, mas é 

necessário que se pense nesse programa, porque tem que haver deslocamento para o setor 
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industrial, o setor produtivo do país, de uma maneira geral, para se poder criar o programa 

de... 

 

 

Fita 6 – Lado A 

 

 

LO - Eu estava perguntando se o senhor é a favor da contribuição do aposentado na 

Previdência Social? 

 

JM - Eu sou escalonado, está entendendo. Quem ganha acima, quem tem idade acima de 65 

anos, nada contribui. Está compatível com a minha filosofia. Ganhou acima de 65, se 

aposentou nessa idade, não tem que dar nada para ele, não tem que pagar nada à Previdência 

Social. Agora, os que se aposentam antes, faz-se um escalonamento de contribuição de modo 

a induzi-lo a ir aos 65 anos, está entendendo. Um induzimento (sic), quer dizer, até pelo 

contrário, aumentaria, está entendendo. O pessoal que vai se aposentar com 40 anos, está 

muito bem, vai se aposentar com 40% de contribuição. Pode se aposentar com 41, paga 36 

ou 43, vai o escalonamento até quando chegar aos 60, 65 fica reduzido a zero. Porque o meu 

objetivo é aposentar só a partir dos 65 anos, e criar recursos para que essas aposentadorias 

de 65 anos sejam boas. 

 

LO - Mas isso não criaria um sistema diferenciado, privilegiando aqueles setores mais 

beneficiados economicamente da população, na medida em que a vida média é diferenciada 

com relação a diversas classes sociais? 

 

JM - Aí, está entendendo, é um problema que você, com uma legislação mais bem feita pode 

corrigir isso. Eu estou dando apenas um princípio. O princípio é esse, deve se montar um 

escalonamento de contribuição. Partir de uma contribuição alta para idades pequenas até que 

aos 65 anos fique nula; dos 65 anos em diante não tem mais contribuição, está entendendo, 

não tem. Essa é que é a verdade. Agora podem haver situações que devem ser estudadas 

naturalmente, e bem estudadas, de forma que esse sistema não prevaleça para certas classes, 

entende, vamos dizer assim. Porque pode acontecer isso, não é. Quer dizer, um sistema em 

que a profissão é uma profissão penosa, que haja muita insalubridade. Então aí tem que haver 

também a retirada. Por exemplo: a aposentadoria por invalidez não tem contribuição; devia 

ter contribuição. Pensão por morte também não. São coisas que independem da vontade da 

pessoa. O sujeito se invalidou, mas não queria se invalidar. Ele morreu, mas não queria 

morrer. A não ser que quisesse se suicidar, mas isso é muito raro; o suicídio, a taxa de 

suicídio é muito pequena. Mas aquele que vai se aposentar por tempo de serviço, essa é a 

vontade dele. Então ele vai porque, inclusive, o custo, ele não está pagando nem o custo de 

sua aposentadoria com a taxa, entende. Porque a taxa cresce muito em relação à época. Se 

você calcula o custo na idade de 65 anos, e vai querer calcular um custo a partir da idade de 

42 anos, que é com o que você poderia entrar se tivesse começado com 14 anos na 

Previdência. Então esse custo na idade de 42 anos seria muito mais elevado, seria um 

múltiplo, multiplicado por 40 ou 30 vezes (TI). Basta acompanhar uma tábua de 

mortalidades, uma tábua de sobrevivência, se são pessoas que sobrevivem de 65 em diante, 

e são as pessoas que sobrevivem de 42 anos em diante. É muito alta a diferença. Então, é 

isso que tinha que ser compensado. A indução para que ele fosse aos 65 anos. Eu nunca faria 

um centro de Previdência Social que tirasse contribuição de todo mundo, não faria, não. Eu 

tirava apenas daqueles que socialmente devem receber aposentadoria, está entendendo, que 
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a população se sinta na obrigação de aposentar; se a aposentadoria por invalidez é 

socialmente justa, por morte é socialmente justa. Agora, a aposentadoria por tempo de 

serviço aos 42 anos não é justa. Principalmente num sistema como esse nosso em que o 

sujeito contribui para o outro, está entendendo. Isso não está ok. Essa é a minha tese. Não 

sei se está certo ou errado, mas a tese que eu defendo é essa. Eu a defendo e, do ponto de 

vista social acho que, está direito. 

 

LO - Mudando aí um pouco o tema, com relação, voltando às reservas do IAPB, o que o 

senhor acha, eu sei que o senhor não estava mais ligado ao IAPB, mas no período da 

unificação o que ocorreu com essas reservas? 

 

JM - Olha, elas foram reunidas e ficaram num bolo único. Naturalmente, elas foram se 

consumindo para tapar deficiências de contribuição. Isso é o que deve ter acontecido; elas 

foram se consumindo. Você dizer que hoje não tem, porque hoje aumentou qualquer coisinha 

aí, tem que aumentar a contribuição, tem que tomar uma providência qualquer para não 

aumentar a contribuição. Veja, por exemplo, esse negócio de dizer que há muita sonegação. 

Pode haver sonegação, mas isso é pingo d'água no oceano, está entendendo. O oceano é 

maior, é muito grande. E esse negócio aí, tem que pegar os caras para dar um exemplo aí. 

Mas, no geral, não deve ter sido isso que causou a Previdência Social. O que causou mesmo 

é a estrutura da Previdência Social, que não está de acordo com um programa social ótimo 

para a população. Isso é que criou o problema. Agora, que as reservas foram se consumindo, 

foram. Foi tudo se consumindo, não deve ter reserva nenhuma; talvez tenha alguma coisinha 

de oscilação e coisa. Mas não têm reservas, no sentido de reservas matemáticas para pagar 

benefícios, não tem. 

 

LO - Quando chegamos hoje, antes de começarmos a gravar, o senhor estava estabelecendo 

uma relação entre aumentos salariais e a arrecadação e situação financeira da Previdência 

Social. Qual é, mais ou menos essa relação? 

 

JM - Olha, o problema é o seguinte: é que as leis salariais, entende, foram responsáveis pela 

situação financeira da Previdência Social, como também geraram a geração desse déficit 

orçamentário que o governo tem. Eu me lembro bem, em 1981, dei no IBGE um almoço, em 

que lá foram os ministros, está certo. Eu me sentei junto ao Galveas e perguntei: "Como é 

que está a situação do Tesouro? - "Péssima, estamos sem dinheiro..." Isso em 1981, 

compreendeu? Então, aí, o que é que tinha, o que se apresentou no meio disso tudo? Foi a 

primeira Lei Salarial, que pegou, tirou dinheiro da classe alta, está certo, da classe alta, da 

antiga classe média, baixa mesmo. Foi tirando de todo mundo. Quando houve a retirada do 

dinheiro pela Lei Salarial porque o aumento do salário se dava numa percentagem do INPC, 

e essa percentagem era cada vez maior, quanto maior fosse o salário o que se deu, a primeira 

coisa que se deu, foi o desemprego, as empresas não estavam vendendo mais os bens da 

classe média, de baixo para cima. Então o problema das indústrias automobilísticas, houve 

problema em todos os bens duráveis, houve uma série de problemas que eles não pensavam. 

Então eles despediram, está certo. Agora, notem bem, na classe média que comprava os 

carros, está bom, o que aconteceu: um carro para o governo, quando é vendido, dá 63% de 

imposto. Então os carros que deixaram de ser vendidos, dá 63% de imposto. Então os carros 

que deixaram de ser vendidos, deixaram de pagar os 63%, está bom. Então isso aí começou 

a dar, originar deficiências na arrecadação do governo. Então as empresas demitiram gente, 

deficiência na arrecadação do governo. Quando houve deficiência na arrecadação do 

governo, o que é que eles fizeram? Começaram a demitir, ou então, a transformar ou a vender 
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títulos do Tesouro através do open-market. O open-market é uma operação feita apenas para 

tirar oscilações no meio circulante do mercado, para retirar e colocar, para que o meio 

circulante se comporte de tal modo que fique estável aos preços, entende. Mas essa finalidade 

não apareceu, porque eles tinham um problema, que é o problema de pagar os compromissos 

que eles assumiram pelo Tesouro. Então, isso aí levou a uma situação, primeiro de 

desemprego, está certo. Essa situação de desemprego acarretou, indiretamente, na 

Previdência Social, falta de contribuição. No Tesouro, eles tiveram que emitir também títulos 

e dinheiro, está certo. Em terceiro lugar, houve também a inflação que aumentou, porque 

houve pressão maior nos bens de alimentação, porque todo mundo come, quer seja pobre 

quer seja rico, está entendendo. Então todo mundo come tem que ter esses bens, então 

aqueles bens sofreram um impacto do pessoal da classe baixa, que tinha um salário, que teve 

um aumento salarial, que tinha um aumento salarial maior. Então isso acarretou o aumento 

dessa coisa. Isso ficou, então gerou aí, na Previdência Social, a Previdência Social então 

sofreu uma deficiência de recursos. Para cobrir a deficiência de recursos, tiveram que 

recorrer ao Tesouro. O Tesouro teve que dar dinheiro para a Previdência Social. Quando o 

Tesouro dá dinheiro para a Previdência Social, significa que emite mais títulos, mais recursos 

monetários, mais dinheiro. Então foi aumentando. Então nós tivemos, ao mesmo tempo, 

desemprego, está certo, aumento de desemprego e aumento da inflação. Isso foi o que se 

deu. Agora, outras coisas também se deram. Por exemplo, no BNH também. O BNH estava 

recebendo. Todo mundo estava com seu dinheiro, direitinho, programada para pagar as 

contribuições das casas que tinham comprado. Eles estavam programados para pagar, porque 

todo mundo se programa, está certo. O sujeito tem que pagar tanto, tanto, tanto. De repente, 

ele se vê numa situação de desemprego. E o que acontece com ele? Não paga. "Eu não vou 

pagar, não tenho dinheiro para pagar. Mas não foi só isso também porque, além de 

desemprego, ainda houve queda nos seus salários, porque eles ficaram, tiveram a sorte de 

ficar no emprego, tiveram queda no seu salário, no seu salário real. Então já não tinham, a 

programação que eles tinham feito já não dava certo, daí o BNH entrar em colapso. Entrou 

em colapso mesmo. 

 

LO - Agora, no caso da Previdência Social parece que houve um aumento de arrecadação 

depois de 1964, as arrecadações aumentaram... 

 

JM - Não, não aumentou. Não começaram a aumentar, não. Eles começaram, pode ter havido 

um pequeno aumento, mas não aumentou; eles começaram a cair mesmo. Não houve 

aumento, não. 

 

LO - Possivelmente houve aumento na arrecadação de aluguéis, não é, com a liberação? 

 

JM - Mas isso aí também não dá. Isso aí ia ser pingo d'água no oceano, entende, porque 

dinheiro mesmo é o que vem da contribuição. A contribuição direta é que vem, porque o 

salário sofreu a perda de uma parte, entende. E essa parte, essa perda, não incide sobre ela a 

contribuição. Porque a maioria das pessoas, quando você considera até 20 salários mínimos, 

você tem 99%, mais de 99% da população ganhando menos de 20 salários mínimos. Então 

essa parte aí, até aí, aquela parte que deixou de ser paga, naquela parte deixou de incidir 

contribuição. O INPS entrou em colapso por isso que está aí. Por isso acho que para o INPS, 

houve uma causa estrutural, que é ter aposentadorias com idades baixas; e houve uma outra 

causa que é a causa conjuntural, devido à conjuntura econômica que levou a uma situação 

de recessão, está entendendo. Então, essa situação de recessão deu isso. Agora, o Plano 

Cruzado felizmente corrigiu em parte, mas se não tomar cuidado, o Plano Cruzado pode dar 
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problemas sérios, porque a pressão de aumento de preços é muito grande. Chega a um ponto 

em que falta tudo, não é. E, faltando tudo, é difícil, não é possível manter o plano, tem que 

ir... Eu teria feito de outra maneira, mas como não fui ouvido (risos) eu não dei o meu palpite 

sobre o negócio, porque achava que devia ter sido feito, a inflação teórica igual a zero, mas 

não tirava os equilíbrios parciais da economia porque, o que foi feito, foi criado um 

equilíbrio, o equilíbrio parcial da economia. Porque cada empresa tem o seu equilíbrio e 

então, com o Plano Cruzado, ela foi desequilibrada. Porque o aumento de salário que você 

não tinha que dar, você começou a dar porque houve adiantamento de pagamentos; você não 

contava dar. Uma empresa que tinha os seus aumentos só no mês de julho ou agosto, o 

aumento foi no mês de março, e você não previa dar aquele aumento, está entendendo. Então 

você não estava prevendo, aquilo tinha um equilíbrio. Eu não tiraria o equilíbrio, porque 

deixaria que os aumentos se dessem nas condições normais, apenas definindo esses 

aumentos com base numa inflação zero para o mês. De forma que eu tinha, os que iam 

aumentar no mês de março, tinham seis meses de aumento normal; os que iam aumentar no 

mês de abril, tinham cinco meses de aumento e um mês com a inflação zero; os que iam 

aumentar em maio, tinham quatro meses e um mês com a inflação zero, e assim 

sucessivamente. Então isso aí lhe daria uma estrutura de aumento que estaria compatível 

com o que as empresas esperavam. Agora, como você pegou esse negócio todo e passou para 

frente, passou tudo para o mês de março, então houve um aumento mais do que era esperado 

pelas empresas. Houve um desequilíbrio na empresa, está entendendo, porque o 

desequilíbrio foi causado por esse problema. Agora, por outro lado, o Plano Cruzado deu um 

aumento indireto, que foi proveniente, está entendendo, dos aumentos que eram feitos de 

seis em seis meses. A meu ver, ele é equivalente a um aumento dado no sistema antigo, de 

mês em mês, ou com maior freqüência. Porque você transformou, deu ao salário uma 

estrutura real constante, permanente, sem variação. Então você o aumentou indiretamente. 

Isso, essas coisas, esse aumento indireto, o aumento dado para todo mundo, a retirada da 

caderneta de poupança por causa da ilusão monetária, está certo, a ilusão monetária fez com 

que todo mundo, ilusão monetária. Então, isso aí somando, deram uma, criaram uma pressão 

sobre o mercado de bens, que houve, que exacerbou-se a procura de todos os bens, está 

entendendo. E isso aí acarretou essa loucura, e o governo está tentando fugir, agora, através 

desses planos. Acho que esse aí é insuficiente, tem que entrar mais fundo, porque esse aí não 

vai dar, não. Porque houve muita, e também houve, indiretamente, essa reposição salarial 

provocada pelos sindicatos. 

 

LO - Que melhorou a nível da Previdência... 

 

JM - Melhorou de um lado, piorou do outro (risos). Esse negócio de puxa para lá e passa 

para cá... 

 

LO - Professor, o senhor participou de vários congressos de direito previdenciário. O que 

são esses congressos de direito previdenciário? 

 

JM - Olha, nós criamos um instituto chamado de Instituto de Direito Previdenciário. O 

Instituto de Direito dá uma unidade, uma filosofia, ao que se chama no Brasil de direito 

previdenciário, porque não está constituída uma filosofia, não há uma unidade no direito 

previdenciário. 

 

LO - Quando foi criado o Instituto, o senhor lembra da época? 
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JM - Foi há uns cinco anos atrás, foi há pouco tempo. Agora, inclusive, nós fizemos dois 

congressos nacionais e fizemos um congresso internacional, que foi neste ano, no mês de 

julho. E no congresso internacional, eu saí por unanimidade, eleito coordenador dos 

professores de direito previdenciário (risos). Eu digo: "Eu não sou advogado, mas não (risos) 

me puseram lá, me elegeram, de modo que eu estou coordenando um grupo". Houve gente 

de fora que veio para cá e nós estudamos os problemas, entende, da Previdência Social e na 

parte de Direito. Porque há uma série de coisas na Previdência Social, que na parte de Direito 

não estão bem argumentadas, não estão bem com a filosofia segura. Por exemplo, existe na 

Previdência Social Internacional o que se chama direito adquirido e a expectativa de Direito. 

Aqui no Brasil a gente só usa Direito, todo mundo que é sócio do INPC do INPS, que é 

associado, eles consideram como tendo um Direito. Mas isso é uma filosofia geral em todo 

mundo considerar como um Direito. Mas em alguns casos é uma expectativa de Direito, 

porque a estrutura da população se modifica com o tempo e você não prevê essa estrutura. 

A não ser quando você usa um sistema de reservas que tem, aí a estrutura é prevista. Mas 

num sistema que recebe aqui e paga lá, está entendendo. Esse sistema que entra e sai, 

orçamentário, então isso não existe, é uma expectativa de Direito, está certo.  O que 

significa expectativa de Direito, significa que aquelas pessoas que têm direito à 

aposentadoria insofismável, quais são os direitos que podem ser de aposentadoria? A 

invalidez deve ser um direito, está certo. A pensão por morte deve ser um direito, a 

aposentadoria por tempo de serviço deve ser uma expectativa de direito: dá, se o sistema der 

para pagar, está bom. A aposentadoria por velhice deve ser um direito. Essa é que é a filosofia 

no mundo. De forma que, no mundo, todo país mais desenvolvido que o nosso, não põe a 

aposentadoria por tempo de serviço porque é uma aposentadoria que depende da vontade do 

sujeito.  

 

LO - E a assistência médica? 

 

JM - A assistência médica é um direito, é um direito da população. 

 

LO - Previdenciário, não? 

 

JM - É, mas também pode ser direito previdenciário. Não é propriamente, é uma assistência 

à população, previdência e assistência. Agora, previdência mesmo é só aposentadoria e 

pensão, e não sei se o quê. Agora, tem assistência lá no instituto nós temos assistência e 

temos a previdência. Agora é um direito de população. De forma que, a meu ver, a assistência 

deve ser mais ampla ainda. Deve ser uma coisa única para todo mundo, toda a população, 

entende, como é a Previdência Social, a assistência social deve ser para toda a população. 

Ninguém deve ser exceção. Eu saí daqui, quebrei a perna, e vou num lugar, aí endireito a 

perna, está certo, num lugar, e ponho a perna no lugar, direitinho, se eu tenho. 

 

LO - E qual o papel da Previdência privada? 

 

JM - A Previdência privada. Olha a previdência privada, depois eu lhe dou um maço de 

cigarros também (risos), eu até estou fumando pouquinho, eu estou fumando... O papel da 

previdência privada em que contexto? 

 

LO - No país, aqui no Brasil. 
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JM - O papel é o seguinte: a Previdência privada, existem dois tipos de Previdência privada. 

Uma é a previdência chamada de previdência... como é que chama? Não ligada à empresa 

aberta, e tem a Previdência fechada. A Previdência aberta é aquela em que o sujeito contribui, 

forma uma reserva, capitaliza o dinheiro, ok. Ele vai contribuindo, capitaliza, depois no fim 

de certo prazo porque às vezes os planos são de dez anos, 20 anos, 15 anos ele recebe aquilo 

que pagou sobre a forma de renda, está entendendo. Agora, distinguem-se dois tipos de 

previdência aberta, com lucro, com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Quando é com fim 

lucrativo não deve nem ser considerada previdência, é uma aplicação de capital que o sujeito 

está fazendo. Agora, sem fins lucrativos o negócio já muda, é perto de uma previdência, mas 

não é uma previdência. Ele está pagando o dinheiro, porque é só ele que paga; às vezes a 

empresa entra - como tem alguns planos aí, Bradesco, - a empresa entra e paga aquele bolo, 

e vai entrando, e transforma aquilo em renda, está entendendo, e paga à família paga o que 

for; esse é que é o sistema. Agora, tem a outra previdência chamada fechada, previdência 

privada fechada. Essa tem outra conotação, é criada pela empresa; a empresa toda faz uma 

instituição, é patrocinadora dessa instituição e o objetivo dela é complementar a 

aposentadoria e as pensões a que concede o INPS. Ela faz isso de uma maneira tal, que 

quando o sujeito saia da empresa, ele tenha o salário da empresa, está certo. Mas você tem a 

parte da previdência que dá uma parte, então você tem um complemento. Para obter esse 

complemento o que essa empresa faz? A empresa diz assim: "Está bem, você vem ser meu 

empregado. Além de contribuir para o INPS etc, eu formo aqui uma renda, pago uma renda 

de tal modo que no ano em que se aposentar, no dia em que se aposentar, você vai ter uma 

renda que em cada ano aumenta de 1/35. Se você passou dez anos, vai obter 10/35; passou 

cinco anos, 5/35; se passou 35 anos, 35/35 daquilo". Então ela faz isso sim, porque a empresa 

se serviu do indivíduo, está entendendo. Então ela se sente na obrigação de dar-lhe, por cada 

ano que ele trabalhe lá, uma certa importância para que ele tenha uma velhice ainda mais 

satisfatória, está certo. Então ele dá essa coisa. Então essa Previdência Social é para 

complementar os princípios da Previdência Social, objetivando melhorar as condições do 

aposentado na Previdência Social. Porque a Previdência Social é o mínimo que deve ser. E 

a outra dar um complemento, objetivando manter as mesmas condições que o associado 

tinha, que o empregado tinha quando estava trabalhando. Isso é que é o objetivo da 

previdência privada. 

 

NM - Qual é a situação das empresas privadas de Previdência Social no Brasil? 

 

JM - Geralmente é boa. Elas são boas e têm uma situação financeira boa. Agora, todas não 

têm, porque houve um decreto no fim do governo passado ou no princípio do governo 

passado, que proibiu a criação dessas empresas privadas, no âmbito do serviço público 

federal. De forma que nesse âmbito ficaram só as que estavam, mas acho que tinha que ser 

modificado, porque existe, atualmente, no serviço público, o estatutário em que o governo 

dá toda a Previdência Social, dá todo o salário da pessoa, e existe o pessoal que é de CLT, 

que tem apenas a parte do INPS assegurada. De forma que as empresas públicas procuraram 

complementar isso para ficar com um sistema igual ao outro, está entendendo. Esse é que e 

o serviço público, de forma que acho que as empresas estatais devem continuar e devem dar. 

E a maioria dessas empresas estão dando. As empresas multinacionais todas elas dão, todas 

elas dão. As empresas particulares, também aqui no Brasil, já estão dando. Algumas, elas 

vão entrando e estão dando já. Porque isso é uma coisa que torna o empregado satisfeito, 

está bom, e é um compromisso que eles assumem de maneira boa desde que haja uma 

correspondente produção. Na empresa privada se trabalha mesmo, na empresa pública se 
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trabalha pouco. Na empresa pública, está entendendo, se trabalha pouco, não lá no instituto 

de vocês, lá devem arrancar o couro. Em algumas (superposição). 

 

LO - O senhor acredita que uma empresa privada, de previdência privada tenha custos 

menores do que a Previdência Social estatal? 

 

JM - Ela tem, porque o que ela faz é o seguinte: ela tem que minimizar a estrutura 

administrativa, tem que minimizar. E no serviço público não minimiza, não. No serviço 

público vai aumentando, está entendendo, a não ser em instituições como a de vocês lá. 

Porque lá vocês devem ter muito estatutário; não tem não? Ou tem CLT demais lá? 

 

LO - Tem muito CLT (risos), tempo de serviço determinado... 

 

JM - Lá no IBGE já tinha um problema sério, que era o pessoal antigo. Quando cruzavam os 

braços, que cruzavam os braços para não fazer nada, a gente não podia fazer nada com eles. 

Eu digo: "Está bom meu filho, fica aí encostadão..." Porque o que se dava era o seguinte: 

quando lá passou a ser fundação, então contava o tempo de serviço todo para trás, entende. 

De forma que eu tinha um dinheirão para trás. E daqui para frente vem pelo fundo de 

garantia, só que daqui para frente era um tempinho, mas para trás tinha aquele compromisso. 

De forma que eles ficavam com os braços cruzados e eu não podia fazer nada. Eu digo: "está 

bem, o que vai se fazer; eu não tinha dinheiro para pagar a indenização deles (risos). Mas 

isso perturbou, está entendendo, porque isso cria, isso parece que alastra; um não trabalha, 

os outros também vão na mesma onda. A não ser o pessoal de nível mais elevado, porque 

esse trabalha mesmo, porque tem uma filosofia no que está fazendo, entende. Acha que 

aquilo é importante que aquilo lhe dá prazer em fazer. Mas o pessoal mais baixo não faz 

isso, não. Eles ficam aqui, se alastram; passa um para o outro e fica todo mundo sem 

trabalhar. E aí para você controlar ou para comandar uma instituição como essa, é muito 

difícil. Você fica, você tem que responder aquilo que a instituição tem que fazer; responde 

por aquilo, mas não conta com infra-estrutura para isso. E também pessoas mal formadas. 

Nesses órgãos antigos, as pessoas mal formadas têm essa dificuldade, você entende? 

  

LO - Vamos virar, é o último lado. 

 

 

Fita 6 - Lado B 

 

 

JM - Mas é interessante, (risos) está entendendo. A estrutura do serviço público é assim. As 

coisas, a dificuldade que a gente tem em fazer qualquer trabalho importante no serviço 

público é essa que está aí em algumas empresas, está entendendo. Por causa disso, da 

dificuldade de formação de pessoal, primeiro, em segundo lugar, é que tem gente demais, e 

nas empresas privadas, não. Quando é uma instituição como essa, sabe-se que tem que ter 

um limite de despesa e não pode exceder aquilo, não, o contrário compromete as reservas. 

Não pode comprometer as reservas. 

 

NM - Professor, algum tempo, há dez minutos atrás, o senhor falou que o ideal do sistema 

previdenciário era que alguém, quebrando a perna, pudesse recorrer e ser bem atendido no 

sistema previdenciário. Mas o senhor mesmo tem uma história de que já, por uma ou duas 
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vezes, o senhor procurou o serviço médico da Previdência Social, inclusive com problema 

de operação. 

 

JM - Foi. Eu fiz duas operações no serviço social. Eu tive duas operações que fiz, aliás muito 

bom. Uma foi no Instituto, aqui no Hospital da Lagoa, mas isso quando era IAPB isolado, 

está entendendo. E a outra foi quando fiz uma operação no Hospital dos Marítimos, que tinha 

convênio com o IAPB, para fazer uma operação de amígdalas. Muito bem, foram muito boas 

naquela época, porque era uma assistência médica dirigida para aquela instituição, e era 

muito fácil ter, está entendendo, e todos tinham; não tinha problema nenhum, e era uma 

previdência bem feita, com um corpo médico muito bom. 

 

NM - Como é que era a relação do corpo médico com os pacientes? Porque certamente ali 

existia, o senhor era um atuário, mas deveria existir pessoas mais simples. Como é que ele 

se relacionava com os pacientes? 

 

JM - O relacionamento em geral era bom, está entendendo, porque a classe bancária era 

muito consciente dos seus direitos, entende; de forma que ela defendia o pessoal. Fora isso, 

qualquer problema desse, isso aí ia para o jornal, ia tudo. Eles faziam passeata, faziam tudo, 

e isso dava resultado porque fazia com que a assistência médica fosse boa. Quando eu estive 

lá, todo mundo na época era atendido bem. 

 

NM - O senhor estava internado em que época mais ou menos? 

 

JM - Eu estive aqui, eu não me recordo, tanto tempo.  

 

LO - O senhor era funcionário do IAPB? 

 

JM - Era, eu era atuário. Deve ter sido por volta de 1950, 1951... 

 

LO - Professor, há poucos anos atrás, o senhor teve uma nova operação por problemas 

relativos ao intestino? 

 

JM - Intestino, certo. 

 

LO - E o senhor foi atendido pelo INPS? 

 

JM - Não, nesse problema eu não procurei o INPS, está entendendo. Não procurei porque 

estava no interior de São Paulo quando tive o primeiro sintoma da doença. Foi muito duro, 

está entendendo, mas eu voltei para o Rio; cheguei aqui não sei como, completamente tonto, 

e eu me internei. Conversei com meu médico e ele disse: "Você tem que ser operado rápido. 

Você está com diverculite. Então fui internado e fui para a Casa de Saúde São Vicente. Na 

Casa de Saúde São Vicente, fiquei internado e começaram a fazer os exames. Num desses 

exames de intestino, houve uma ruptura do divertículo. Eu tive invasão de fezes no intestino 

todo. Então isso me acarretou, que eu tive que ser operado de imediato. Fui operado de 

imediato, tive uma assistência boa, entendeu, e depois tive uma série de operações. Me 

tiraram, nesse dia, me fizeram desviar, me desviaram o intestino e fiquei com o intestino 

desviado durante sete meses, e fiz sete operações para ficar bom (risos). Mas tudo foi o 

quadro geral, e graças a Deus eu fui me safando de tudo, está entendendo. Graças a Deus eu 

tenho fibra e, nas dificuldades que se davam, eu vencia. Com relação ao pagamento e ao 
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pagamento daqui, quem me pagou, eu era sócio da Golden Cross, entendeu, então a Golden 

Cross pagou a metade do que eu devia; e o BNDE, que eu sou aposentado pelo BNDE, pela 

Caixa de aposentadoria do BNDE. Lá pela caixa, o BNDE pagou a outra metade, está bom, 

de forma que eu não tive necessidade de recorrer ao IAPB. Ao IAPB, não à Previdência 

Social. Não tive porque eu tinha um sistema paralelo, como também tinha outro suplementar, 

porque eu tenho mais de um sistema. Aí se falhar em dois, na fundação eu tenho mais um 

que é o Rio-Clínicas. 

 

NM - O senhor certamente não deve ter tido, pelo conhecimento que o senhor tinha da 

estrutura do IAPB, o senhor talvez não tenha tido muitas dúvidas quanto ao fato de ter que 

recorrer ao hospital e ao atendimento médico do IAPB. Mas o senhor teve alguma dúvida. 

O senhor pensou em ter que recorrer ao INPS? 

 

JM - Não, não pensei. 

 

NM - Qual seria a sua expectativa? 

 

JM - Não, não. A expectativa eu não sei também, porque o INPS depois é que ficou assim. 

O atendimento, como eu tinha uma operação de urgência, está entendendo, é um atendimento 

muito lento. Se eu fosse pelo INPS? Garanto que estava hoje debaixo da terra (risos). Por 

que? Por causa da lentidão. O meu caso exigia que eu fosse atendido de imediato, está 

entendendo. Então eu tive que recorrer à previdência, e recorri ao sistema privado, mesmo 

porque, fui induzido a isso. Eu digo: "Bem, tenho que fazer o negócio". E eu levei, está 

entendendo, para fazer essas sete operações. Foi uma operação difícil. A primeira operação 

que eu fiz, me lembro, eu tive um problema que, na ocasião, tive que fazer um entubação; o 

tubo não entrava e não sei o quê, e tiveram que me furar aqui. Eu tive uma traqueostomia. 

Fiz uma traqueostomia na primeira vez. A traqueostomia que foi feita no Presidente 

Tancredo em uma hora, a minha foi feita me três segundos (risos). O médico que é um 

médico muito bom, que é o Dr. Varzen que me operou. Ele era do IAPB, era diretor do 

Hospital da Lagoa não, do Andaraí, diretor do Hospital do Andaraí me fez a coisa e eu fiquei, 

está entendendo, mas me colocaram aquela cânula aqui.  

 

LO - Como era o nome do médico que o senhor falou? 

 

JM - É Varzen, Dr. Varzen. Ele era diretor do Hospital da Lagoa e saiu agora. Tiraram ele, 

não sei porque foi. Até outro dia, conversei com ele. Mas ele fez a operação e me colocou 

aquilo. Eu estava passando bem, mas aquele troço, aquele tubinho que põe aqui, está 

entendendo, ele entupiu. Aí chegaram os médicos, eu comecei a passar mal, minha mulher 

ligava para tudo quanto era lugar para chamar médico. Os médicos chegaram todos, mas 

nenhum deles sabia o que tinha, está entendendo. Aí chegou um outro médico de fora, assim, 

passou no quarto para ver o que era. Quando ele entrou, ele foi direto aqui e puxou a cânula, 

aí eu respirei. Mas o esforço que fiz para respirar foi de tal ordem, que me arrebentaram 

todos os pontos. Eu tive que ser operado outra vez. Como diz o Varzen, para mim foi uma 

sorte ter acontecido isso. Porque eles não tinham podido limpar direito o meu intestino, de 

forma que o resíduo poderia me causar problemas. Aí eles limparam mais e eu fiz uma outra 

operação. Aí passados uns três meses, fiz uma outra operação de desviar o intestino, eu 

estava com o intestino desviado. Treze meses depois, fui, eu tive que, eu fui fazer outra 

operação, mas antes de ir, tinha ido aos Estados Unidos, entende. Aos Estados Unidos, 

porque eu tinha uma reunião na ONU, que eu fui membro da comissão de Estatística da 
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ONU em duas etapas. Então eu acho que eu sou o único membro da Comissão de Estatística 

com duas etapas na ONU. Uma etapa foi de 1960 até 1968, e a outra foi de 1980 a 1985, 

duas etapas. Eu tive que ir lá na comissão. Eu fui lá, inclusive o médico me deu uma porção 

de coisas para eu comprar lá, e eu comprei uma série de coisas. Eu queria me operar com o 

Dr. Varzen, porque o Varzen era muito bom nisso daí. Então compraram uma tela para 

colocar aqui, mas não houve necessidade da tela. Olha você comprou isso daí. Comprei uma 

porção de remédios porque eu tinha que tomar e me preparei para a operação. Fiz a outra 

operação que era para tirar 30cm do intestino. Eu tirei, está entendendo, mas tudo ainda com 

a colostomia de lado. Esses 30cm foram tirados, mas eu tive também outro problema. O 

intestino começou a funcionar bem, logo pela colostomia, mas aconteceu que eu fui tomar 

uma sopa que me deram, e essa sopa me acarretou que eu fiquei passando mal. Comecei a 

ter vômitos, compreende. Eu comecei a ter vômitos e os pontos arrebentaram outra vez. E o 

meu intestino aí não funcionou; houve problema de brida, houve deslocamento de brida. Aí 

o médico ficou, o meu médico clínico queria que eu operasse, o outro médico não, está 

entendendo. Aí chamaram o outro médico, eu estava com aqueles tubos de sonda 

nasogástrica, para puxar líquido. E ficava sempre, permanente. Então chegou dizendo: "0lha, 

vamos tentar ver se nós desentupimos o intestino e colocamos buda no lugar." E tinha que 

colocar uma sonda dentro da outra, uma sonda... Então eles chamaram, aí veio um médico 

do IAPB, mas em caráter particular; aliás, muito competente. Então ele chegou, foi 

colocando a sonda e acompanhando pelo raio x, lá pela... Aí acompanhou e disse: "Foi e 

alcançou lá direitinho. Foi a primeira vez que eu alcancei o intestino da primeira vez, de uma 

vez só". Então acertou. Aí, ligaram aquele troço numa aparelhagem lá e começaram a chupar 

aquele negócio tal, e melhorou e tal. Mas houve entupimento outra vez, está entendendo. 

Outra vez entupimento e aquela história começou. E eu comecei a passar mal, e eles tiveram 

que me operar e fiz outra operação, está bom. aí eu consegui ficar, agüentar a operação. Eu 

me lembro bem que quando estava botando o tubo, eu sentia tanta dor por tudo quanto é 

canto (risos). Não me comportava em pé, mas o negócio... Agora, depois fiz a outra operação, 

que era colocar o intestino para dentro. Eu fiz ao todo fiz sete operações. Dessas sete, fiquei 

bom. Você avalia o tempo que eu fiquei me recuperando e tal. Mas, tudo bem, não houve 

problema nenhum. Eu me senti até mais fortalecido, depois. Eu acho que aquelas coisas 

estavam podres. Eles tiraram e eu me senti fortalecido. 

 

NM - Falando de operações, como é que o senhor explica a crise no INPS? 

 

JM - A crise. Uma delas eu já expliquei aqui. É através da falta de recursos, é um problema 

estrutural na economia, que de 1981 para cá se deu. Então teve que ir entrando, está certo. 

Essa é uma das coisas e acho que essa é fundamental, entende. A outra é que como não tinha 

reserva a mais, não deu para sustentar o tempo da crise. Porque se tivesse tido reserva, 

sustentava o tempo de crise sem precisar recorrer ao aumento de contribuição. 

 

LO - Professor, o senhor também foi criador da Caixa de Previdência do BNDES. Como é 

que foi criada essa Caixa e que benefícios ela oferecia? 

 

JM - Olha, primeiro a Caixa do BNDES tem duas fases; eu fui da primeira fase, está certo, 

que eu ainda estava lá. Depois eu não fui, da segunda fase eu já não fui mais. Mas na primeira 

fase, criei um sistema porque era, o que se dava era o seguinte: os funcionários do BNDE, 

estatutários, eles estavam soltos sem sistema previdenciário, está certo. Então lá, o conselho 

de administração resolveu criar então, um sistema de aposentadoria de pensão, estava sendo 

resolvido através do IPASE. Havia uma lei, nesse tempo, que dizia que todos os funcionários 
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ligados a funcionários públicos, se filiavam ao IPASE para efeito de pensão, e tinham uma 

contribuição de 5%. Então tinha essa contribuição de 5% para lá, mas não tinha 

aposentadoria. Então, para aposentar, tivemos de criar a Caixa. Então a Caixa tinha como 

único objetivo dar a aposentadoria integral, pelo BNDE, para os funcionários, isso foi feito. 

Agora, uma modificação que foi feita depois é que essa Caixa, foi transformada quando o 

BNDE mudou de estrutura, quando ele mudou de estrutura organizacional; o pessoal passou 

todo a ser CLT, está certo. Então uma parte do benefício já era paga pelo INPS, e a outra 

parte do benefício seria complementada pela Caixa. De forma que o BNDE... Agora, lá, as 

operações do tempo que eu fiz a Caixa inicial, as aplicações que eram feitas, eram 

diretamente feitas pelo BNDE na sua própria estrutura; quer dizer, as reservas eram aplicadas 

no BNDE mesmo através de empresas. Nós não tínhamos compra de apartamento, de casa, 

não sei o quê, "pá, pá, pá", isso não tinha. Apenas nós tínhamos um sistema de aplicar na 

própria estrutura econômica do país, está entendendo. Eu acho que uma das finalidades 

dessas instituições é também dar recursos para o desenvolvimento do país, porque as 

reservas elas respondem por compromissos de longo prazo, entende. Então são compatíveis 

com aplicações de longo prazo, e as aplicações de longo prazo são as aplicações que são 

convenientes para o desenvolvimento do país, está entendendo. De forma que eu sempre, eu 

não desgostava quando a contribuição da União não entrava, eu não desgostava; em princípio 

eu achava até bom, está certo. Porque se o governo não entrasse, se o governo é sério e não 

entra, na Previdência, o que ele está fazendo é guardando aquelas reservas e aplicando, 

porque ele tem que aplicar aquele negócio todo. Aplica indiretamente, não sabendo que está 

aplicando, mas tem que estar aplicando, e depois isso vai voltar. Porque a própria 

Previdência vai exigir que o governo entre com o dinheiro, está certo. Quer dizer, então ele 

não sabe que está aplicando, mas depois volta, volta sobre a forma de benefício e, como 

melhoria, porque daria um sustentáculo ao desenvolvimento mais rápido e mais rápido do 

país; isso é que é importante; de forma que com a reserva de previdência... agora, no sistema 

atual, não existe mais isso, porque a Previdência Social, como se sabe, não tem mais reserva. 

Agora, as empresas particulares têm, essas entidades particulares têm, essas reservas são 

importantes, elas formam um bolo que pode ser aplicado de acordo com a conveniência do 

país. É o que faz o americano. O americano é cerca, se não me engano a taxa é essa, de 55% 

das reservas das instituições privadas; elas são aplicadas em operações do país, para 

desenvolver o país, na estrutura industrial do país. Eu acho que isso está de acordo com a 

filosofia, e nós aqui estamos tendendo para isso. Se ainda não se fez, a gente vai fazendo, 

está entendendo. Vai aparecendo; vem uma lei aqui e um diz que não pode, o outro diz que 

pode. A gente faz as coisas assim, por acertos e erros, a gente vai fazendo até encontrar. 

Essas coisas em país como o nosso, erra, diz: "Dessa vez errou, mas a outra vez acerta", e 

assim vai até diminuir a margem, porque isso aí espera haver um pessoal mais capacitado na 

população, está entendendo. Enquanto houver essa coisa, ainda está ruim; mas depois que o 

negócio se acerta, que há pessoal mais capacitado para informar, então o negócio todo 

melhora. 

 

LO - O senhor se considera um técnico que tem uma formação técnica etc. O senhor sabe 

também que as estatísticas muitas vezes mentem, os números podem enganar. Como é que 

o senhor vê essa questão da manipulação de dados em estatística? 

 

JM - Eu acho isso um absurdo. Eu fui muito criticado lá no IBGE com relação à manipulação, 

dizendo que eu manipulava não sei o quê, "pá, pá, pá". Mas eu nunca manipulei coisa 

nenhuma, está entendendo. Você vê o seguinte: no INPC eu tive que formar uma vez, eu tive 

que, havia o seguinte problema: que o INPC era para aumento de salário, o governo queria 



 

 

83 

 

tirar subsídio do trigo, está certo. Qual era o objetivo de tirar o subsídio do trigo? Era evitar 

que a importação se desse na escala em que estava, está certo, e reorientasse o consumo para 

outra coisa, está entendendo. Por exemplo, consumir mais milho, que é moeda da casa. 

Porque o trigo é um problema complicado, um problema dos mais difíceis é o do trigo. Quem 

entende do problema do trigo é o meu filho - não esse que está aqui, o outro, está entendendo. 

Então tinha que fazer esta coisa, tinha que desviar, está entendendo. Então, quer dizer, tinha 

então que tirar, retirar o subsídio do trigo e, ao mesmo tempo, orientar as pessoas para 

consumir outras coisas. Então o governo determinou que se fizesse o seguinte: na retirada, 

quando retirasse do trigo, devia se fazer um desconto, no INPC, correspondente a isso, para 

não dar o dinheiro para pagar, para comprar o próprio bem com o subsídio (risos). Porque se 

você tirasse o subsídio, está entendendo, e desse o dinheiro para ele comprar o bem 

aumentado, você não desviava não, fazia uma reorientação no consumo. Então eu estudei 

esse problema lá no IBGE e depois encaminhei. O governo então fez um decreto em que 

retirava do INPC 1% no mês de junho, e outro no mês de julho de 1983. Isso foi a única 

coisa. Mas depois eu procurei aperfeiçoar o INPC, mas sempre em estudo, porque o pessoal, 

a imprensa era muito acesa, está entendendo. Dizia que eu queria manipular e eu fui, dizia 

que eu estava com é que se chama, eles diziam que eu tinha tentado manipular (risos). 

Manipulação que foi feita agora, isso aí foi café pequeno (risos). Então eles procuraram 

manipular, quando na realidade eu procurei aperfeiçoar o INPC. Porque eu sou muito, você 

vê que eu faço o estudo desse troço todo, porque tenho uma capacidade de pesquisa muito 

grande; eu gosto de pesquisar as coisas. Então surge um problema, eu vou examinar. Eu 

achava que o INPC devia ser aperfeiçoado; e deve se aperfeiçoar, porque com o tempo vai 

se aperfeiçoando. Mas isso é que foi a única coisa que se fez no INPC; foi essa, tirou-se 

2,5%, que foi 1,5 no mês de junho e 1,5% no mês de julho, mas o resto não houve nada. Nós 

sempre medimos a inflação direitinho. 

 

LO - A tal da inflação de 1974 do Delfim(superposição). 

 

JM - Essa inflação eu vou explicar para você o que foi. A inflação de 1974 foi o seguinte: 

houve naquele tempo um congelamento de preços, esse congelamento de preços foi baseado 

numa tabela que tinha os preços congelados. Então, naquele tempo, o Delfim resolveu adotar 

os preços congelados, que é semelhante ao que se está adotando agora de preços congelados, 

está entendendo. Agora, isso aí acarretou aquela celeuma danada porque, quando se fazia 

com os preços congelados, se dava um valor, quando se fazia com os preços sem 

congelamento, dava outro valor, então a diferença era bastante acentuada. Depois criou-se 

uma celeuma, inclusive foi formada uma comissão de inquérito lá na Câmara dos Deputados 

tal e tal. Mas houve isso, porque ele usou isso, e atualmente fizeram isso, está entendendo, e 

estão fazendo isso, mas não houve nada. No meu tempo, lá, os preços que se tiravam fora 

nunca houve isso - eram os preços chamados, preços que eram operados pelo mercado, está 

entendendo; quer dizer, os preços eram tirados do mercado e, esses preços é que eram 

colocados no INPC. Então os preços de mercado sempre, de forma que os preços de mercado 

é que funcionavam. Agora, é claro que a gente tem que colocar os preços de mercado, 

entende, porque é preciso que o governo saiba como está se comportando a economia. O 

preço congelado mascara, está entendendo, porque, se está pagando o ágio, tem que entrar o 

ágio. Por isso é que existe nas leis de estatística - isso não é só aqui, mas em todos os países 

do mundo - o que se chama de sigilo estatístico. Você pode não estar operando com o preço 

não congelado, mas se você declara para um técnico do IBGE aquele preço, aquele preço 

não pode ser usado por coisa nenhuma. Nem para condenar o sujeito nem para absolver. É 

um dado que é sigiloso, entende, por isso é que existe o sigilo estatístico. Então o sigilo 
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estatístico é importante por isso, inclusive para o camarada andar. Porque se você sabe os 

preços efetivos que são, está certo, o próprio dirigente não fica iludido; porque ele está se 

iludindo. Ele fica iludido, porque o preço era um, e estou pensando que é esse. Esse aqui é 

congelado, mas aquele lá é que está sendo operado, todo mundo está comprando, certo. E 

como e que vai ser isso? É que vai, a minha filha de vez em quando diz assim: "Papai, como 

é que eu faço? Eu tenho que dar comida para os meus filhos, tenho comprar carne. Como é 

que está o preço no mercado". Não é isso. Agora, eu como muito pouco carne, entende. Para 

mim até não faz falta. Para mim até é bom que tenha esse troço. Eu como muito pouco carne; 

como um pedacinho de carne desse tamanho assim, por semana; como mais carne de soja, 

está entendendo, porque eu me acostumei com aquilo. Acho que carne, até faz mal a gente, 

está entendendo. A carne de galinha é melhor; agora está sumindo a galinha, e vai sumir o 

frango agora, porque estão despedaçando os frangos para dividir os pedacinhos... 

 

LO - Eu tenho uma última pequena questão, que passou, ainda sobre a década de [19]40. O 

senhor sabe quem participou da comissão do ISSB? O senhor lembra dessas pessoas? 

 

JM - Eu, assim, posso me lembrar de alguns, entende. Tem o Júlio de Barros Barreto, tinha 

o outro como é que se chama... É um grupo que tinha o Quartim Pinto de Moura, tinha, como 

é que se chama... Eu não fiz parte da comissão, porque foi feito antes de eu entrar. 

 

LO - Mas o senhor foi representante do IAPB... 

 

JM - Não tinha, lá não tinha representante aqui, não. No IRB, não. 

 

LO - Não no ISSB? 

 

JM - Ah, ISSB é outra coisa. Estava pensando que fosse o IRB. 

 

LO - Não, eu estou fazendo referência ao ISSB. Quem estava representando? 

 

JM - Ah, representando, todos os institutos estavam representados, e o serviço atuarial do 

Ministério do Trabalho. 

 

LO - Sempre através de atuários? 

 

JM - Sempre através de atuários. Não houve nenhum outro técnico a não ser atuários. 

 

LO - Como é que os atuários baseavam seus cálculos, se não tinham dados oficiais da 

Fundação Getúlio Vargas, se isso aí não existia? 

 

JM - Olha, naquele tempo o único dado que precisava de caráter econômico, era o dado do 

próprio associado, entende. Então, a gente fazia um levantamento direto dos associados, está 

entendendo, através de questionários que a gente dava. Então, colhíamos os dados 

diretamente. Não tinha a inflação, e nós não tínhamos também correção monetária. Porque 

o problema de inflação só começou a ser definido muito tempo depois. Inclusive quando eu 

fiz o primeiro sistema de correção monetária, minha dificuldade era saber como variavam 

os preços, entende. Mas eu me livrei, me safei, usando preços negociados na bolsa de valores. 

Trazia uma complicação. Eu não sei se tenho esse trabalho, esse trabalho está até escrito em 

inglês, porque foi publicado em inglês. Porque, um problema, inclusive para outros 
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problemas aí, que os americanos ficavam achando que era interessante não sei o quê. O 

primeiro sistema foi publicado em inglês, esse trabalho. 

 

NM - Professor, estamos terminando nossa sexta hora de entrevista e já estamos terminando 

também nosso bate papo. Eu gostaria de deixar os últimos cinco minutos abertos para o 

senhor colocar suas expectativas ou outra coisa que o senhor considera importante. 

 

JM - A meu ver no país tem uma coisa que é importante, que é o problema de educação, 

certo. A educação é preciso que seja bem orientada. Procurar quando falo em educação, é 

educação genérica, procurar tirar o analfabetismo da população. Nós ainda estamos com 

vinte e poucos por cento da força da população. 

 

 

Fita 7 – Lado A 

 

 

JM - Agora é preciso também formar pessoas capazes de corresponder às necessidades do 

país. Você vê o seguinte: esse surto de desenvolvimento que está se dando agora, ele exige 

técnicos especializados, muito técnico especializado. Existe uma teoria chamada de Teoria 

de Kuznets, que diz o seguinte: que todas às vezes que se procura, que se induz um processo 

de desenvolvimento econômico, a primeira coisa que se apresenta é o aumento da 

desigualdade de renda. É natural esperar isso, porque a gente precisa de técnicos 

especializados, precisa de programas de informática. Então, esses técnicos especializados 

que existem em número pequeno no país, eles custam caro e isso acarreta um aumento na 

desigualdade de renda. Mas infelizmente, esse aumento da desigualdade de renda só se dá 

até certo ponto em que a renda alcance. Ele vai aumentando a renda, eles vão aumentando a 

renda paulatinamente, e chega a um nível. Esse nível foi estabelecido em 1977 em cerca de 

2 mil dólares. É claro que hoje, está mais, porque a inflação do dólar se deu, talvez agora na 

ordem de 3 mil dólares; quer dizer até esse nível aumenta a desigualdade de renda, depois 

ela decresce. Então o problema de desenvolvimento econômico é um problema de faca de 

dois gumes. É necessário que a gente saiba que vai passar por uma fase difícil, onde há 

desigualdade de renda acentuada, e depois ela pode melhorar. Agora, o governo pode atenuar 

isso não adotando uma Lei Salarial, como foi feito. Porque a Lei Salarial foi prejudicada, 

mas através do sistema do imposto de renda, porque o imposto de renda foi feito para isso, 

para tirar. Porque, qual é a vantagem do imposto de renda em relação à Lei Salarial que foi 

feita? Se tivesse sido feita pelo imposto de renda, tirava os 20% do meu salário, tirava 15% 

ou 30%, não sei, do seu, tirava 10 dele, e entregava lá para o imposto de renda, está certo. O 

governo não tinha o déficit, o déficit orçamentário não tinha, está entendendo, ele podia 

desenvolver o país. Ao passo que, como foi feito, tirou. Quem lucrou com essa tirada? 

Tiraram aqueles comerciantes que tinham bens, que não foram afetados por essa Lei Salarial; 

são aqueles de salário baixo, que tinha pessoas de salário baixo que foram afetadas. E o que 

aconteceu? E as outras empresas, o que aconteceu? Elas tiveram que desempregar, elas 

tiveram que sofrer.  Uma vez encontrei o presidente da Horn, o presidente da Horn em São 

Paulo, numa reunião em que o Reagan veio aqui ao Brasil e foi a São Paulo. Então esse 

homem veio para mim e disse: "Eu estou sofrendo, é um absurdo, estou sem dinheiro para 

pagar meus empregados". E a firma Horn é uma das melhores firmas que tem nesse país. 

Mas o sujeito, está entendendo, estava totalmente arrasado. 

 

LO - Como é mesmo o nome da firma? 
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JM - É Horn, Horn. É uma grande firma, está entendendo. Ele veio me falar, dei uns 

conselhos lá para ele, mas ele conseguiu passar a crise. Ele disse que tinha uma folha de não 

sei quantos bilhões, está entendendo, e não tinha recursos para pagar. Ele dizia: "Eu estou 

sem recursos para pagar, não sei o que é que faço". A Horn caiu um pouco nessa época, mas 

depois se recuperou e hoje em dia é uma das grandes firmas que nós temos. É uma grande 

firma a Horn. 

 

NM - E em relação ao sistema previdenciário, como o senhor vê o futuro? 

 

JM - Olha, eu vejo que pelo menos se não forem tomadas medidas básicas, está entendendo, 

de reformas no sistema, vai haver dificuldades no futuro. 

 

NM - Que medidas básicas seriam essas? 

 

JM - Por exemplo: estabelecer o sistema, funcionando apenas para aqueles segurados de 

invalidez, velhice e morte, deixando o resto para que a população faça, não obrigando o 

sujeito a contribuir para a formação de uma aposentadoria por tempo de serviço. Essa 

concepção de aposentadoria por tempo de serviço é de país que ainda está subdesenvolvido; 

nós já estamos passando essa fase, entende. Então nós temos que ter outra conotação de 

Previdência Social, e isso é ruim. Se fizermos isso, nós temos duas coisas: podemos melhorar 

a aposentadoria por tempo de serviço, está bom, diminuir os recursos que entram para a 

Previdência Social ou mantê-los constantes, temos que mantê-los constantes, atenuando um 

pouco o fato inexorável que vem aí, que é de envelhecimento da população, ou seja, 

diminuição das pessoas novas, de pouca idade e aumentando as pessoas velhas, 

relativamente, está certo.  Agora, eu vejo com muita dificuldade porque, inclusive, a 

própria idade média da população está crescendo - é bom que cresça - e com o 

desenvolvimento econômico que se vai induzir nesse país, e que está sendo induzido agora, 

vai crescer. E como é que nós vamos responder por uma idade média maior ou com uma 

expectativa de vida... idade média, não, uma expectativa de vida maior. Essa expectativa de 

vida cresce; de 1940 para cá são dados que o IBGE tem publicado - aumento cerca de dez 

anos, certo a expectativa de vida. Nós já estamos em São Paulo com 67; aqui no Rio um 

pouco menos, deve ser 68; e cada vez que o tempo passa, essa expectativa de vida vai 

aumentando. Ela deve ter diminuído um pouco a recessão, mas agora está se recuperando, 

está certo. E é previsto nos Estados Unidos que a expectativa de vida no fim do século, no 

ano 2000, seja de 150 anos, está bom. Deus queira que isso venha, mas também vai criar 

problemas de toda ordem (risos), não é isso. Mas é o que se prevê: 150 anos é uma 

expectativa... Aqui, podemos dizer assim, vai para uns 80, 90 anos, está certo. Pode-se notar 

que esse envelhecimento é uma coisa que está aparecendo agora; antigamente ele não era 

visível. Porque já se fala em problemas de geriatria; aqui também não se falava. Nesse país 

não tinha velho, está entendendo. Já estão aparecendo os velhos, os velhos estão aparecendo; 

eles vão aumentando porque a medicina vai agüentando a vida deles, e vão se tornando cada 

vez mais. 

 

NM - Existe agora, foi criada recentemente uma Confederação Brasileira de Aposentados e 

Pensionistas, que vem desenvolvendo um conjunto de pressões, se organizando e, ao mesmo 

tempo, pressionando a Previdência Social. O que isso representaria? 
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JM - Não, eu acho que os aposentados, entende, se eles são aposentados em condições que 

deveriam ser aposentados, acho que isso é muito bom, está certo. Por exemplo: a melhoria 

de aposentadoria por velhice é importante, a aposentadoria por invalidez é importante, está 

certo. As pensões, a gente tem que ver se a família necessita, tem que ser importante. Mas, 

agora, aposentadoria por tempo de serviço, não, está entendendo, isso é uma concepção 

errada. Todo mundo pensa que é certo, vocês vão ver que o que eu estou dizendo aqui é uma 

coisa que vai ser certa, está entendendo. A aposentadoria por tempo de serviço tem que 

desaparecer da Previdência Social. Ela vai desaparecer normalmente. Porque a população 

vai envelhecendo, ninguém vai querer... Quando esse pessoal estiver com maior cultura, 

maior informação - por isso é que eu disse que educação é importante, porque quando a 

educação chega, a pessoa vê o problema no todo, está entendendo. Ele vê que quando mexe 

numa coisa dessa, está entendendo, ele está pensando que está fazendo o bem. Ele diz: "Não 

pode estar com 30 anos, não sei o quê "pá, pá, pá". Ele está em ativa, mas não está pensando 

que está pagando para outro; ele está pensando que está pagando para si, quando na realidade 

está pagando para o outro, está entendendo. E aí o problema é diferente; e na ocasião em que 

ele receber, se acontece como eu disse aqui, tem que ser uma expectativa de direito e não 

um direito. Então, na hora dele receber, vem a expectativa de direito. Então, você diz assim: 

"Você agora não tem mais direito a isso não, está entendendo. Vai receber só a partir da 

salubridade, porque não têm recursos para pagar. Como é que vai ser? Quer dizer, então a 

gente tem que pensar nesse problema de agora. O chinês quando começou a tirar, a diminuir, 

a fazer o controle da natalidade, ele já estava pensando no problema da Previdência Social, 

lá. Então eles já sabem e já estão pensando no problema da Previdência Social, lá. Então eles 

já sabem e já estão pensando. Aqui, ninguém pensa. A gente vai, a coisa aí, o Ministro da 

Saúde responde por lá, está entendendo, e tal. Mas, vamos ver o que vai dar e o que vai ser 

analisado. É a falta de análise das coisas, entende. Agora é bom isso. Agora, o bom não é só 

isso, é também fazer um estudo comparativo de países, entende, ler a legislação, ver o que é 

direito previdenciário, ver o que é expectativa de direito. Eu apresentei uma tese lá no 

congresso, sobre direito e expectativa de direito (risos). Eu apresentei essa tese para que 

fosse pensado o problema, entende. E acabei sendo até presidente da comissão de professores 

de ensino de Direito previdenciário nas faculdades de Direito (risos), nas faculdades de 

Direito. Como é que está você, está boa. Puxa vida. 

 

LO - Então, nós gostaríamos de agradecer em nome da Fundação Oswaldo Cruz e da 

(superposição) 

 

JM - Muito obrigado... 

 

LO - A cessão de direito dessa entrevista, quer dizer, essa entrevista vai ficar arquivada em 

fita e será transcrita, e estará disponível aos pesquisadores. Se o senhor quiser indicar 

alguém, algum dia, para consultá-la, estará na Fundação Oswaldo Cruz, na Casa de Oswaldo 

Cruz. Em nome então desse projeto INAMPS/FIOCRUZ, Nilson, Luis Otávio e Luciene 

agradem ao senhor a sua dedicação.  

 

JM - E estou à disposição de vocês, sempre. 

 

 

 

 


