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Esta publicação reúne de-
poimentos de servidores da 
Câmara dos Deputados, co-
letados durante as comemo-
rações dos 180 anos do Poder 
Legislativo, em 2003. 

Os textos oferecem leitura 
leve e agradável, na linguagem 
coloquial, característica ine-
rente às entrevistas realizadas 
sem a preocupação do espaço 
exíguo e do tempo determi-
nado. As falas retratam mui-
tas vezes a dura realidade dos 
primeiros anos vividos no Pla-
nalto Central: a carência de in-
fra-estrutura, a falta de opção 
de atividades de lazer e o pro-
fundo sentimento de saudade 
da Cidade Maravilhosa, antiga 
capital da República. Mas tam-
bém levam a reminiscências de 
momentos divertidos, curiosi-
dades e reflexões animadas e 
esperançosas sobre a mudança 
da capital para Brasília.

O ponto alto, entretanto, 
são as experiências vivencia-
das nos prédios do Congres-
so Nacional, a lembrança dos 
amigos, dos colegas e, especial-
mente, dos fatos marcantes, 
que sublinham as significati-
vas mudanças nas rotinas de 
trabalho da Instituição para se 
adequar à modernização e às 
novas exigências da sociedade, 
no contexto de acontecimentos 
políticos que modificaram se-
guidas vezes o cenário do país.

“A construção da nossa 
democracia foi árdua e com 
muitas interrupções. Por isso, 
sem o resgate da história da 
nossa instituição, como te-
remos contato com o nosso 
passado, com o conhecimento 
do que se construiu e do que 
se fez por este imenso Brasil? 
Como haveremos de receber, 
com orgulho, a herança das 
conquistas acumuladas pelas 
gerações anteriores? Sem isso, 
como valorizar a instituição 
da qual fazemos parte?

Destarte, através da leitura 
desses depoimentos, é possí-
vel acompanhar as grandes 
realizações da Câmara dos 
Deputados, recuperando-se, 
desta forma, uma parte pre-
ciosa da memória legislativa. 
Memória merecedora de ser 
destacada em homenagem 
àqueles que dedicaram gran-
de parte de suas vidas ao Par-
lamento brasileiro.”

Casimiro Neto

A Série Memória do Servidor foi criada por sugestão do Conselho 
Editorial, em 2005. 

O primeiro título, O Congresso em Meio Século, decorreu de 
extensa entrevista concedida pelo saudoso ex-Secretário-Geral da 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, Paulo Affonso Martins de 
Oliveira, ao renomado jornalista Tarcísio Holanda. 

Este segundo título reúne 11 entrevistas preparadas pelo Núcleo 
de História Oral, criado pelo Ato da Mesa nº 149, de 17/08/89, com 
o objetivo de complementar os acervos arquivísticos da Câmara dos 
Deputados por meio dos recursos da História Oral. A diversidade 
dos depoimentos permite o resgate de episódios não registrados de 
outro modo, a partir de contrastes e similaridades e pela revelação de 
acontecimentos curiosos. 

Memória do Servidor vai se tornando mais uma significativa 
contribuição para a pesquisa histórica sobre a atuação da Câmara dos 
Deputados e do Congresso Nacional.

Câmara dos
Deputados

Brasília – 2007
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Apresentação

Este segundo número da coleção de publicações da Câmara dos 
Deputados, intitulada Memória do Servidor, cuja criação foi sugerida pelo 
nosso Conselho Editorial, pretende dar voz àqueles que, com seu trabalho 
administrativo na Casa, testemunharam, de modo ímpar, o desenrolar 
da atividade legislativa aqui desenvolvida. Nela estão depoimentos e 
reminiscências de servidores que colaboraram com os parlamentares em 
vários momentos da vida pública nacional e com eles compartilharam da 
experiência de realizar o processo legislativo e ainda das decisões que aqui 
foram tomadas ao longo de várias legislaturas para o benefício do cidadão, 
do país e da instituição parlamentar.

Desse modo, o que se pretende é oferecer uma perspectiva desse trabalho, 
pouco conhecido, é verdade, mas nem por isso menos importante para o 
entendimento da história do Parlamento brasileiro, do Poder Legislativo, ao 
longo de mais de 184 anos de existência na laboriosa construção da democracia 
e da cidadania em nosso país.

O que nos leva à certeza do sucesso desta série é constatar que um dos 
orgulhos que a Câmara dos Deputados sempre pôde ostentar foi, sem dúvida, 
o seu quadro de funcionários, nele congregando a nata do serviço público, cuja 
capacidade pôde sempre ser testada e comprovada por todos os deputados e 
gestores administrativos com os quais eles serviram. 

Nesse quadro destacamos Luciano Brandão Alves de Souza, Anderson 
Braga Horta, Antonio Neuber Ribas, Daniel Machado da Costa e Silva, João 
Ribeiro de Moraes, Jolimar Corrêa Pinto, Maurílio Penna Groba, Marialba de 
Lima Mesquita, Reinaldo Carvalho Brandão, Renault Mattos Ribeiro, Victor 
Hugo da Costa, servidores públicos que honraram o corpo de funcionários 
da Câmara dos Deputados, valiosos testemunhos de vida e de trabalho, tendo 
sempre em vista o prestígio da instituição que os abrigava e à qual serviram 
com zelo e lealdade, alguns ainda no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, e 
depois no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.

Trata-se, portanto, de leitura obrigatória para todos quantos se interessam 
pela história da Câmara dos Deputados e do desenvolvimento de nossas 
sagradas instituições democráticas na última metade do século passado, dado 
o enfoque todo particular desses servidores que honraram e elevaram o nome 



Apresentação

8

desta Casa em todos os momentos de suas vidas funcionais. Não mediram 
esforços, mas honraram suas promessas e juramentos de realizar um bom 
trabalho no atendimento às demandas parlamentares, administrativas e, acima 
de tudo, aos cidadãos brasileiros. Com testemunhos de servidores que viveram 
intensamente períodos políticos de grande relevância para a compreensão da 
história política contemporânea, a obra traz bons motivos que justificam esta 
segunda publicação.

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Diretor-Geral da Câmara dos Deputados
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Prefácio

Durante a segunda metade do decênio de 1950, alguns assuntos polêmicos 
marcam presença no plenário da Câmara dos Deputados, na imprensa e 
no cotidiano do governo de Juscelino Kubitschek. Além da defesa do seu 
mandato presidencial, recrudesce a luta para cumprir o Plano de Metas, 
que irá colocar o Brasil no caminho da nova ordem mundial. Os atos de 
rebeldia e a forte pressão exercida pela mais brilhante oposição que se 
constituiu em toda a história republicana – a da UDN (União Democrática 
Nacional), a denominada “Banda de Música”– não freiam a vontade ferrenha 
do presidente da República para com o cumprimento de seu programa de 
governo e principalmente o cumprimento de sua meta síntese, a transferência 
da capital do país do litoral para o Planalto Central, como já estava previsto 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1946 
(art. 4º). Alguns atos isolados de rebelião militar não quebram a harmonia 
do governo JK. O presidente revela nesses episódios toda a sua grande 
habilidade política e, com firme obstinação, consegue a aprovação dos seus 
principais projetos governamentais.

Multinacionais se instalam no país, implantando a indústria automobilística 
e ampliando a farmacêutica e a de alimentos. A administração pública passa 
a basear-se no planejamento, em metas a serem cumpridas. Nesse contexto, 
fica famosa a máxima do novo presidente: Cinqüenta anos em cinco, ou seja, 
cinquenta anos de progresso em cinco de governo.

Na residência oficial e no Palácio do Catete as reuniões de trabalho são 
objetivas e com programas bem definidos. Há no ar das ruas, dos bares e rodas 
de samba, na brisa marinha das encantadoras praias cariocas, um sentido de 
incertezas, de mudanças, que não demorariam muito a acontecer. Ao final 
do decênio nada seria como antes. Haveria uma transformação radical na 
vida familiar de cada servidor, no alto escalão governamental e ainda com os 
parlamentares das duas Casas do Congresso Nacional.

E tudo começa no dia 26 de abril de 1956, quando, no plenário da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do deputado Ulysses Guimarães 
(PSD-SP), é lida a mensagem nº 156/56 do Poder Executivo, que “dispõe 
sobre a mudança da Capital Federal e dá outras providências”. Mensagem 
esta que havia sido assinada pelo presidente da República no aeroporto de 
Anápolis (GO) no dia 18 de abril. 
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A elite política e econômica do Rio de Janeiro, a imprensa e o mundo 
intelectual passam a combater radicalmente a transferência da capital para 
outro estado da federação. Mas o tempo é de mudanças. Nada detém o seu 
curso. E já no dia 27 de abril, o deputado Emival Caiado (UDN-GO) apresenta 
requerimento de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nº 1.234/56, que 
tratava do assunto, e no dia 4 de maio o deputado José Trindade da Fonseca 
Silva (PSD-GO), em pronunciamento de grande repercussão, faz a defesa da 
interiorização da capital federal e destaca que

A interiorização da Capital do país não é uma idéia de nossos dias, muito menos 
uma paixão platônica dos goianos e estados circunvizinhos. É um determinismo da 
consciência nacional. (...) A Capital Federal no interior do Brasil é o primeiro passo 
para essa independência econômica, pela valorização dos nossos lugares, através do 
aproveitamento das nossas reservas encravadas nos recursos naturais daquelas faixas 
esquecidas e separadas da governança controlada pelos efeitos imediatos de acordos 
políticos. (...) A interiorização equilibra as distâncias, equilibra os favores e dá ao 
Presidente clima e espaço de mais aproximação com as populações brasileiras. (...) 
Urge que vença a onda dos turvadores e se entregue o Brasil aos destinos sonhados 
por várias gerações, levando para o interior do seu corpo geográfico a sede do 
Governo da República.

O presidente da República enfrenta com galhardia a campanha movida pelos 
antimudancistas, tendo à frente a “Banda de Música” da UDN, que fazia uma 
sucessão de denúncias de corrupção. Graças ao esforço de JK, em 30 de agosto 
de 1956 a redação final do Projeto de Lei nº 1.234/56 é aprovada na Câmara 
dos Deputados e no dia 4 de setembro vai ao Senado Federal, que o aprova 
no dia 18. Em seguida o projeto é enviado à sanção presidencial. Transforma-
se na Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, que regula a transferência da 
Capital Federal e dá outras providências, inclusive a criação da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). De acordo com o artigo 
33 dessa lei é dado o nome de “Brasília” à nova capital federal. No mesmo dia é 
lançado o Concurso do Plano Piloto. 

As promessas de campanha precisam ser cumpridas, e as esperanças de milhões 
de brasileiros tornam-se realidade quando, em fevereiro de 1957, sob a direção do 
engenheiro  Dr. Israel Pinheiro Filho, conhecido como grande tocador de obras, 
e dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, uma multidão de trabalhadores, 
denominados coletivamente de candangos, inicia um regime de 24 horas de 
trabalho ininterrupto na construção de Brasília. Em abril surgem as primeiras 
casas de madeira na “Cidade Livre”. No dia 7 de maio é rezada a primeira missa, 
na presença de aproximadamente 15 mil pessoas. Finalmente, após quarenta e 
dois meses de trabalho, no dia 21 de abril de 1960, cumprindo as determinações 
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da Lei nº 3.273/57, a nova capital do Brasil é inaugurada. Nesse dia, às onze horas 
e trinta minutos, no plenário do Congresso Nacional, durante a sessão solene de 
instalação do Poder Legislativo no novo Palácio, o deputado Paschoal Ranieri 
Mazzilli (PSD-SP), falando em nome da Câmara dos Deputados, destaca que

Com o tempo não haverá mais séculos de distância entre o Brasil do litoral e o Brasil 
do interior. Haverá apenas o Brasil do presente, em harmoniosa formação.
(...) Fizeram a sua parte os construtores e os pioneiros. Deram-nos um ambiente de 
beleza e serenidade, aliando ao funcional o espiritual. Simbolizam a harmonia e a 
independência dos Três Poderes nesta praça que os abriga. Planejaram e executaram. 
Despertaram energias adormecidas, geraram dinamismo, venceram resistências. 
Cabe a nós completar a obra.

No dia 2 de maio de 1960, no plenário da Câmara dos Deputados, o presidente 
da Casa, deputado Paschoal Ranieri Mazzilli (PSD-SP), após minucioso 
detalhamento sobre a mudança da nova sede do Congresso Nacional, informa 
que “a Mesa agradece aos funcionários da Secretaria da Casa a dedicação, a 
colaboração, e agradece também a compreensão dos Srs. Deputados” e declara 
abertos os trabalhos da Câmara dos Deputados em sua nova sede.

Enfim, esta é a síntese de uma mudança forjada no desejo inicial de um 
homem para cumprir seu destino de grande transformador de uma sociedade, 
que foi apoiado pela maioria do povo brasileiro e que sem perda de tempo 
levou o país a grandes realizações quanto ao seu desenvolvimento, marcando 
a história contemporânea pela sua ousadia e determinação. Brasília, a 
denominada Capital da Esperança, ficou conhecida como símbolo de uma 
época de trabalho, interiorização e integração nacional. 

Os servidores da Câmara dos Deputados estiveram diretamente envolvidos 
nessa empreitada tanto para levar a bom termo todo o processo legislativo 
inerente a essa iniciativa presidencial quanto para efetivar a transferência de 
todo o acervo histórico, móveis, livros, documentos e, ainda, o mais complexo, a 
transferência dos servidores para as terras inóspitas do Planalto Central, os quais 
eram imprescindíveis para os trabalhos desta Casa legislativa em Brasília.

Neste segundo número da série de publicações da Câmara dos Deputados, 
intitulada Memória do Servidor, estão depoimentos e reminiscências de 
servidores que levaram a bom termo a administração da Casa quando instalada 
no Palácio Tiradentes no Rio de Janeiro e depois no Palácio do Congresso 
Nacional em Brasília e colaboraram com os parlamentares em vários momentos 
da vida pública nacional, principalmente durante a mudança da capital do 
país, e com eles compartilharam da experiência do fazer legislativo e ainda 
das decisões que aqui foram tomadas ao longo de várias legislaturas para o 
engrandecimento da instituição parlamentar.
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Às incertezas de uma terra desconhecida somava-se o recomeço familiar 
e social; aos tapumes, à terra vermelha e às construções em ritmo frenético, 
a saudade de um tempo que ficou na memória dos pioneiros. Tudo era 
novo e de grandes desafios. Aos servidores da Câmara dos Deputados cabia 
uma grande parcela de encargos administrativos e legislativos e infinitas 
responsabilidades. 

Nesse prisma de grandes mudanças, de conquistas democráticas, mas 
também de retrocessos políticos já no decênio de 1960, os depoimentos de 
Anderson Braga Horta (consultor legislativo, diretor da Consultoria Legislativa 
e da Diretoria Legislativa); Antonio Neuber Ribas (diretor do Departamento 
de Administração, da Consultoria Legislativa e da Diretoria Legislativa); 
Daniel Machado da Costa e Silva (chefe da Seção de Imprensa, do Serviço 
de Divulgação, assessor-substituto da Assessoria de Divulgação e Relações 
Públicas e coordenador do Jornal da Constituinte); João Ribeiro de Moraes 
(assessor técnico-jurídico); Jolimar Corrêa Pinto (diretor da Coordenação de 
Habitação e do Departamento de Comissões); Luciano Brandão Alves de Souza 
(Engenheiro, chefe de gabinete da primeira-secretaria e diretor-geral da Câmara 
dos Deputados); Maurílio Penna Groba (consultor legislativo); Marialba de 
Lima Mesquita (diretora da Coordenação de Seleção e Treinamento); Reinaldo 
Carvalho Brandão (diretor da Coordenação de Arquitetura e Engenharia); Dr. 
Renault Mattos Ribeiro (diretor do Departamento Médico); e Victor Hugo da 
Costa (diretor da Coordenação de Comissões Temporárias) são reveladores 
e mostram uma história pouco contada, mas de grande relevância para a 
compreensão da história política contemporânea. Por isso apresentamos, 
através da obra em apreço e para o conhecimento de todos, palavras de 
dedicação, de carinho, zelo e amor por esta Casa legislativa, trazidas por esses 
onze servidores, que contam suas experiências e exemplos de vida. 

Nessas primeiras palavras de introdução à obra, evitamos citações de seus 
depoimentos com o objetivo de evitar juízo de valor fora do contexto onde estão 
inseridas e correlacionadas. Os fatos e as ações individuais de cada servidor 
retratam um novo olhar sobre o Parlamento, compõem a sua história e dão a 
exata dimensão do seu valor. Acreditamos que ao registrar esses depoimentos 
estaremos aguçando a busca e o conhecimento dos fatos históricos, além de 
tornar a leitura histórica mais dinâmica, mais empolgante.

Em síntese, esta é a proposta desta obra. O trabalho de reunir os servidores 
e tomar seus depoimentos em uma nova perspectiva, através do Núcleo de 
História Oral do Centro de Documentação e Informação, destaca e deixa 
clara a seriedade da iniciativa. Longe esteve o intento de fantasiar esta ou 
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aquela passagem histórica não registrada nas publicações oficiais da Casa. 
Em alguns fatos citados a preocupação dos entrevistadores foi a de se aterem 
às informações colhidas durante as pesquisas com outros servidores, que 
acreditamos idôneos e que, presentes, assistindo e acompanhando os trabalhos 
e, depois, os depoimentos, muito enriqueceram as páginas ora apresentadas.

São fatos pitorescos, fatos que nos fazem sorrir, fatos que orgulham os 
servidores e a instituição parlamentar. Por isso acreditamos que o objetivo foi 
alcançado – incentivar o debate e a pesquisa, reviver a história parlamentar, 
dela tirar lições exemplares e muito aprender.

Tudo que o Parlamento foi, fez, pensou, discutiu, debateu ou aprovou está 
magicamente preservado nas páginas dos Anais e Diários da Câmara dos 
Deputados, das Assembléias Nacionais Constituintes, do Senado Federal, e do 
Congresso Nacional. Magicamente, porque foi graças ao trabalho dos servidores 
que nos antecederam, em épocas remotas, sem meios tecnológicos apropriados, 
e que tudo fizeram para a preservação da nossa história legislativa e institucional. 
Neste momento cabe a nós, em homenagem a estas abnegadas pessoas e pela 
valorização do Parlamento, continuá-lo para as gerações futuras. 

A construção da nossa democracia foi árdua e com muitas interrupções. 
Por isso, sem o resgate da história da nossa instituição, como teremos contato 
com o nosso passado, com o conhecimento do que se construiu e do que se fez 
por este imenso Brasil? Como haveremos de receber, com orgulho, a herança 
das conquistas acumuladas pelas gerações anteriores? Sem isso, como valorizar 
a instituição da qual fazemos parte?

Destarte, através da leitura desses depoimentos, é possível acompanhar as 
grandes realizações da Câmara dos Deputados, recuperando-se, desta forma, 
uma parte preciosa da memória legislativa. Memória merecedora de ser 
destacada em homenagem àqueles que dedicaram grande parte de suas vidas 
ao Parlamento brasileiro.

Esses são bons motivos para justificar esta publicação. Outros estão inseridos 
na obra, relembrando histórias de luta, de angústias, mas, sobretudo, de grandes 
conquistas, de realizações, e (por que não?) de heroísmo dos servidores legislativos 
durante os primeiros anos após a inauguração do Palácio do Congresso Nacional, 
em Brasília. Era acreditar no futuro e vencer obstáculos de toda ordem. Foi isso 
que fizeram. Por isso nosso respeito e admiração.

Casimiro Neto
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O Núcleo de História Oral da Câmara dos Deputados foi criado pelo Ato 
da Mesa nº 149, de 17/8/1989, “com o objetivo de complementar os acervos 
arquivísticos, através de recursos da História Oral”. 

A história oral constitui importante ferramenta para compreender o passado 
recente, permitindo o resgate da memória institucional, de episódios não 
registrados e de acontecimentos curiosos, apresentando a visão do indivíduo 
sobre fatos específicos e sua percepção do contexto global da época. 

A diversidade dos depoimentos nos apresenta inúmeras versões de uma 
mesma ocorrência ou sucessão de acontecimentos, permitindo a reconstrução 
do cenário a partir de contrastes e similaridades, evidenciando pensamentos 
de grupo, ideologias, interesses divergentes e o surgimento das tensões sociais 
de um determinado período. 

A coleta sistemática de depoimentos orais nos permite registrar testemunhos 
de personagens que participaram ativamente dos episódios que marcaram 
a história do Poder Legislativo e evidenciar sua atuação na história política, 
econômica e social do Brasil.

Com a implementação de seu Serviço de História Oral, a Câmara dos 
Deputados oferece mais uma preciosa contribuição à sociedade brasileira, 
ao acrescentar nova fonte de pesquisa cujo foco central é o papel do Poder 
Legislativo e sua importância nas alterações do curso da história do Brasil. 
A partir dos relatos da trajetória de vida das personalidades que participam 
das Casas do Congresso Nacional, que representam a elite política brasileira 
e influenciam nas decisões das grandes questões nacionais, a Câmara dos 
Deputados inicia a produção de seu acervo oral para mostrar um novo enfoque 
das transformações políticas e dos momentos históricos brasileiros.

Como primeiro trabalho do Núcleo, oferecemos ao público um conjunto de 
testemunhos de servidores da Câmara dos Deputados, coletados por ocasião das 
comemorações dos 180 anos do Poder Legislativo do Brasil, reunindo aspectos 
interessantes do funcionamento do Congresso, a evolução dos trabalhos diante 
de novas exigências e da modernização da sociedade, destacando a mudança da 
capital para Brasília como o principal marco institucional. São 23 depoimentos 
orais, que serão publicados em dois volumes. Neste primeiro volume estão 
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reunidos onze testemunhos; os demais aguardam apenas o escrutínio de seus 
respectivos autores para serem publicados no segundo tomo.

Esclarecemos que este trabalho nasceu do esforço de uma equipe dedicada, 
formada pelo então diretor da Coordenação de Preservação de Bens Culturais, 
Sr. Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho, pelo historiador Casimiro Pedro 
da Silva Neto e pela jornalista Glória Maria Varela, com a participação dos 
colaboradores Ivanir Geraldo Vianna, Carlos Roberto Maranhão Coimbra e 
Pedro Ivan Pelegrinni, que tomaram parte em algumas entrevistas. Motivado 
pela comemoração dos 180 anos do Poder Legislativo, o grupo decidiu pela 
constituição de uma série temática, preparando os roteiros de entrevistas em 
torno da data comemorativa, destacando a mudança da capital para Brasília. 
Nos trabalhos futuros, nossa intenção é coletar os depoimentos, utilizando 
a metodologia clássica da história oral, resgatando a trajetória de vida do 
entrevistado, formando bancos mais detalhados, que desvendem também a 
formação do indivíduo no contexto da época. 

Agradecemos o empenho e colaboração do Departamento de Taquigrafia, 
da Coordenação de Audiovisual, da Coordenação de Arquivo e da Coordenação 
de Publicações, órgãos desta Casa Legislativa que participaram deste projeto, 
ajudando a implementar o Núcleo de História Oral.

Com este primeiro passo, ainda um tanto tímido para a envergadura da 
Câmara dos Deputados, iniciamos a produção do nosso acervo de depoimentos 
orais com a determinação de dar seguimento a esta atividade, oferecendo ao 
público novas séries, aperfeiçoando a metodologia e abrangendo um espectro 
cada vez mais amplo, objetivando detalhar a história política do Brasil por 
meio das diferentes visões das eminentes personalidades que fizeram parte do 
Poder Legislativo ou que mantiveram importantes relações com o Congresso.

Núcleo de História Oral
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                              Depoimento

Luciano Brandão 
Alves de Souza

Em 2003, ex-servidor da Câmara dos Deputados e ministro do 
Tribunal de Contas da União. Entre outras atividades na Casa, exerceu o 

cargo de diretor-geral no período de 6/4/1964 a 9/12/1977. 

EntrEvistadorEs: 
Glória Varela, Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho, Casimiro Pedro da 
Silva Neto e participação do ex-servidor Luiz Roberto Bastos Serejo e do 
servidor Ivanir Geraldo Vianna.

LocaL: 
Brasília

data: 
3/10/2003

duração: 
2 horas, 22 minutos

tópicos: 
Sua entrada para o quadro funcional da Câmara dos Deputados; vinda para 
Brasília; construção do Palácio do Congresso Nacional; infra-estrutura da 
cidade e da Câmara no início de Brasília; reformas e modificações nas 
construções dos prédios da Câmara; sua atuação como dretor-geral; papel 
da Câmara; relações interpessoais na Câmara; casos pitorescos acontecidos 
na Casa; atuação de Niemeyer; atuação da Câmara no período da Ditadura; 
crescimento da Câmara; sua saída da Câmara para assumir o TCU.
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A SRA. ENTREVISTADORA (GLORIA VARELA) – Uma pergunta 
padrão que fazemos a todas as pessoas que entrevistamos é quando e em que 
circunstâncias entrou para a Câmara, como foi a vida funcional na Câmara 
dos Deputados.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Formei-me em 
Engenharia no Rio de Janeiro, turma de 1947, na Escola Nacional de Engenharia 
(a antiga Politécnica do Largo de São Francisco). Um ano antes, habilitei-me 
a uma seleção em uma empresa então muito conhecida entre a população 
carioca, a Companhia Telefônica Brasileira, onde fui admitido como auxiliar 
de engenheiro.

No ano seguinte, já agora como engenheiro, verifiquei não ser muito do 
meu agrado lidar com caixas subterrâneas de telefone, terminais e mufas em 
cabos telefônicos. Passei por isso a trabalhar num órgão novo da área federal de 
grande prestígio, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, 
hoje conhecido pela sigla pouco expressiva de DNIT.

O DNER fora criado, se não me engano, em 1945, por decreto-lei do governo 
do presidente José Linhares, sendo ministro da Viação e Obras Públicas o 
engenheiro Maurício Joppert da Silva, anos depois eleito deputado federal 
pela cidade do Rio, então capital federal. Aquele mesmo decreto-lei dava 
também origem ao Fundo Rodoviário Nacional, com recursos substanciais 
que asseguraram o grande surto rodoviário em nosso país. 

Essas duas iniciativas ficaram conhecidas com o nome de Lei Joppert, em 
homenagem ao titular da pasta, ao lado de quem fui trabalhar na Diretoria de 
Estudos e Projetos do já citado DNER.

Passando agora a responder diretamente sua indagação, lembro que lá já 
me encontrava há bastante tempo quando o governo federal submeteu ao 
Legislativo o Plano de Viação Nacional, projeto que envolvia não só a malha 
rodoviária federal, como também a rede ferroviária e o sistema de portos e vias 
navegáveis do país. 

Sendo competência da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas da Câmara dos Deputados, o Plano foi a ela encaminhado. Presidia a 
Comissão o deputado Edison Passos, coincidentemente presidente do Clube 
de Engenharia do Rio de Janeiro, órgão de grande prestígio na engenharia 
nacional. Estávamos no início da década de 50.

Como presidente da comissão técnica, Edison Passos avocou a si a relatoria 
do projeto e solicitou ao DNER, aos então Departamentos Nacional de Estradas 
de Ferro (DNEF) e de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) a designação de 
engenheiros para assessorá-lo na matéria. O diretor-geral do DNER era, na 
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época, o consagrado engenheiro Régis Bittencourt, que me indicou por parte 
daquele órgão.

Aqui está a razão, o primeiro passo que me trouxe para a Câmara dos 
Deputados como assessor de Edison Passos na relatoria, na esfera rodoviária, 
do Plano de Viação Nacional.

A esse respeito gostaria de deixar aqui consignados os nomes de dois outros 
colegas que assessoraram a presidência da citada comissão técnica legislativa 
naquela tarefa: refiro-me ao engenheiro José Gaioso, do Departamento Nacional 
de Estradas de Ferro, e ao então diretor-geral do próprio Departamento de 
Portos, engenheiro Gilberto Canedo de Magalhães.

Tanto na parte portuária e na fluvial como na ferroviária, o trabalho foi 
cumprido em menor tempo, em razão do reduzido número de emendas 
apresentado. Já no âmbito rodoviário, motivado exatamente pelo surto de 
estradas de rodagem havido na época, foi sobremodo elevado o número de 
emendas oferecidas. Por isso permaneci muito mais tempo na Assessoria, até 
que, em fins de 1952, o deputado Edison Passos concluiu a relatoria com um 
importante trabalho, hoje integrado não só aos Anais da Câmara, mas a todas 
as bibliotecas especializadas em transportes viários do país. 

Voltando a responder sua pergunta, direi que, na mesma época, no 
Palácio Tiradentes, então sede da Câmara dos Deputados no Rio de 
Janeiro, estavam em andamento várias obras de reformas cujos prazos 
vinham sendo prorrogados, o que preocupava o deputado Nereu Ramos, 
presidente da Casa de 1951 até 1955. O fato levou-o a solicitar ao prof. 
Maurício Joppert, como já disse deputado pelo então Distrito Federal – 
tal como Edison Passos – que indicasse um engenheiro para acompanhar 
e concluir as obras e adaptações do Tiradentes. Informando-o Maurício 
Joppert encontrar-se na Casa, à disposição da Comissão de Transportes, 
um engenheiro que encerrava naqueles dias suas tarefas junto à Relatoria 
do Plano de Viação Nacional, fui chamado para fiscalizar a fase final 
daquelas obras no Palácio Tiradentes, que, como todos sabemos, é um 
marco histórico da política nacional. Fatos importantíssimos da história 
republicana do país ali se desenrolaram: relembro as posses de Getúlio 
Vargas e de Juscelino Kubitschek, as famosas convenções partidárias do 
PSD, do PTB e da UDN, esta a que escolheu o Brigadeiro Eduardo Gomes 
como candidato das oposições a Vargas.  É realmente o Palácio Tiradentes 
uma referência histórica na cidade do Rio de Janeiro. 

Encerradas as obras entre 1954 e 1955 no Tiradentes, fui indicado para ser o 
engenheiro administrador do Palácio, não só da parte física, mas de todas suas 
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instalações na época ali existentes, já necessitadas de revisão ou substituições, 
pois o Palácio Tiradentes fora inaugurado em 1926.

Logo a seguir assume a Presidência da República o presidente Juscelino 
Kubitschek, que toma a decisão heróica e histórica da mudança da capital do 
país do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Daí resultou a demarcação 
do quadrilátero do Distrito Federal para a construção de Brasília, seguida das 
designações do engenheiro Israel Pinheiro, conhecido na classe como grande 
tocador de obras, dos renomados urbanista Lúcio Costa e do arquiteto Oscar 
Niemeyer, que passaram logo a se dedicar às tarefas de elaboração dos projetos 
e da construção de Brasília.

A idéia da mudança da capital gerou sentimentos múltiplos, alguns de 
entusiasmo, outros de preocupação, sem falar nos de muita má vontade. Nesse 
clima, nesse ambiente, foi afinal aprovada a data de 21 de abril de 1960 para 
a transferência. Foi Relator, lembro-me muito bem, dessa matéria, em uma 
das comissões, a de Justiça, o deputado França Campos (a propósito gostaria 
de registrar o fato, de poucos conhecido, que França Campos era sogro do 
jornalista e colega Gilberto Amaral). Afinal foi aprovada pelo Congresso 
Nacional a data de 21 de abril de 1960 para a mudança. Uns acreditavam, outros 
não, mas a data foi aprovada. Foi quando esta Casa, a Câmara dos Deputados, 
despertou para o problema: tinha de mudar mesmo. 

Corria o ano de 1957. Presidia a Câmara o saudoso deputado Ulysses 
Guimarães, que deu realmente o passo inicial de todo o processo da 
transferência, constituindo a primeira comissão de deputados engenheiros. 
O nome correto da comissão era: Comissão de Acompanhamento da 
Construção do Edifício Sede da Câmara dos Deputados na Nova capital. 
Isso, com certeza, em 1957.

Presidia a Comissão o deputado baiano Carlos Albuquerque. Logo no 
início do ano seguinte, 1958, por iniciativa dele, alguns membros da Comissão 
vieram visitar o local onde seria construída Brasília. Organizado o grupo, 
o presidente Ulysses Guimarães designou-me engenheiro da Casa para 
secretariar a Comissão.

No exercício dessas funções, lavrei a ata da primeira visita, ocorrida em 8 de 
março de 1958. Essa ata, que conservo até hoje entre meus papéis, registra que 
havíamos decolado em avião da Novacap, às 8 horas da manhã, do Aeroporto 
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e chegado ao sítio da futura Brasília às 
12h15, portanto num vôo de 4 horas e 15 minutos. Pela primeira vez pisava 
eu solo brasiliense. Era uma aeronave de poucos lugares. Nela estávamos os 
deputados Carlos Albuquerque, Correia da Costa e Saldanha Derzi, ambos de 
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Mato Grosso, eu, como secretário, o piloto e o co-piloto. Está registrado nessa 
ata que aterrissamos aqui na pista construída no Gama, ao lado do Catetinho, 
local onde se hospedavam o presidente da República, o engenheiro Israel 
Pinheiro e o arquiteto Oscar Niemeyer, e onde também ficamos.

Consta da mesma ata que, à tarde, nos deslocamos para o Núcleo Bandeirante, 
ou Cidade Livre, como era então chamada, uma cidade embrionária, hoje uma 
das cidades-satélites do Plano Piloto, núcleo que se desenvolvia numa rua com 
dois quilômetros de extensão, casario de madeira de um lado e do outro, e, num 
prédio de dois pavimentos, a sede da Novacap. Lá teve a Comissão o primeiro 
contato oficial com Israel Pinheiro, Oscar Niemeyer e outros dirigentes, como o 
Dr. Ernesto Silva, um dos pioneiros de Brasília. Estabelecia-se assim o contacto 
inaugural da Comissão com a diretoria da Novacap. 

No dia seguinte fomos visitar a área destinada ao edifício do Congresso 
Nacional. Da ata consta também que o local estava em fase de escavações, 
e que se iniciava a colocação da estacaria para as fundações. Nessa visita ao 
arquiteto Oscar Niemeyer, dele ouvimos ponderações, adiantando que estava 
aberto a eventuais propostas de alterações do projeto inicial, menos aquelas 
que porventura afetassem os cálculos estruturais, porquanto as fundações 
já estavam em curso, as estacarias em fase de execução, a concretagem 
também iniciada, como poderíamos verificar, acrescentava Niemeyer, quando 
visitássemos no dia seguinte as obras. 

É interessante lembrar que o projeto inicial dele para a Câmara está 
inserido no número 1 da revista Módulo, publicação de grande prestígio junto 
aos arquitetos brasileiros. Tive o prazer, quando deixei a Câmara, de doar toda 
a minha coleção da Módulo ao seu Centro de Documentação e Informação. 
Quem consultar, hoje, na Biblioteca da Câmara, a revista Módulo, verificará 
que em seu número 1 consta a idéia inicial de se colocar vidros nas galerias que 
dão para o plenário da Câmara. 

O SENHOR ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Nós 
temos uma parte da série. Não me lembro de termos o número 1, mas alguns 
dos volumes nós temos. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Continuando: essa 
idéia constava do projeto original de Oscar Niemeyer, mas a Mesa da Câmara, 
ainda no Rio de Janeiro, propôs ao arquiteto que seccionasse os vidros das 
galerias, pois achava que devia haver contato direto do público com os 
parlamentares. 

De outra parte, Oscar Niemeyer havia projetado o plenário só com 
poltronas. A Módulo mostra que estavam previstos seiscentos lugares só com 
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poltronas. Mas a Comissão ponderou ser importante, tratando-se de uma 
Assembléia Legislativa, haver bancadas e poltronas. Daí o arquiteto, também 
nessa parte, ter alterado seu projeto.

Meses depois de havermos retornado ao Rio, faleceu o deputado Carlos 
Albuquerque. Já estava na presidência da Câmara o deputado Ranieri Mazilli, 
de São Paulo, que reconstituiu a Comissão e designou para presidi-la o 
deputado Saturnino Braga, pai do atual senador Roberto Saturnino, que por 
sua vez fora, no meu tempo, o primeiro diretor-geral do DNER.

Essa segunda comissão teve atuação permanente junto à Novacap e ao 
arquiteto Oscar Niemeyer. Foram feitas várias sugestões de modificações. Por 
exemplo, na Módulo, no primeiro projeto, aparecem as comissões técnicas da 
Casa localizadas no Anexo I, o anexo administrativo. Originariamente eram 
o Edifício Principal e o anexo administrativo. Oscar Niemeyer propusera que 
as comissões ficassem nesse anexo. A Comissão, contudo, sugeriu que esses 
órgãos se instalassem no próprio Edifício Principal. Orientou também se 
criassem gabinetes para os membros da Mesa, pois só existiam os gabinetes 
do presidente e do 1º secretário. Essa a razão de hoje distinguirmos, numa 
das fachadas laterais do Edifício Principal, três pavimentos, sendo para tanto 
criados um andar semi-enterrado, um intermediário e um superior. Não sei 
quais as dependências que hoje estão nesses andares, mas ao tempo em que 
eu era diretor-geral, lá funcionavam as Secretarias: a da Mesa em baixo, as 
outras no andar intermediário, e a Presidência e as Vice-Presidências no 
piso superior.

A comissão presidida por Saturnino Braga também propôs modificações 
importantes em relação à Comissão de Orçamento. É que as dimensões das 
áreas a ela destinadas foram consideradas exíguas. Tudo isso comprova que a 
Comissão de Acompanhamento, sob as duas presidências, bastante prestigiadas 
pela Mesa Diretora, atuou com muito dinamismo.

Aproximando-se o ano da mudança da capital, o presidente Ranieri Mazilli 
criou outro grupo de trabalho, incumbido da transferência dos deputados, dos 
funcionários e de suas famílias para Brasília. Esse grupo foi presidido pelo 
deputado maranhense Neiva Moreira.

É interessante registrar que, dos deputados oriundos do Palácio Tiradentes, 
no Rio de Janeiro, só três exercem hoje mandatos em Brasília: os senadores 
José Sarney e Antonio Carlos Magalhães e o deputado Neiva Moreira.

Este último, aliás, cujo entusiasmo no afã de mudar a Câmara para Brasília 
era contagiante, fez instalar seu escritório no Salão Nobre do Palácio Tiradentes. 
Observa-se ali um contraste muito grande entre o vetusto e formal salão e a 
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animação e vibração de Neiva Moreira. Por sua vez, os licitantes disputavam 
acirradamente o transporte dos móveis para Brasília. Predominavam a disputa, 
o vozerio naquele ambiente do Salão Nobre do Palácio Tiradentes.

Nessa época fui destacado para acompanhar a Brasília o deputado Neiva 
Moreira e vários grupos de funcionários. Já estávamos em fevereiro de 1960. 
Era 1º secretário da Câmara o deputado José Bonifácio, que nunca tinha viajado 
de avião. Em discurso famoso transcrito nos Anais da Câmara, lembrou ele 
nunca haver entrado num avião, mas, cioso de suas responsabilidades como 
1º secretário, cumpria-lhe vir a Brasília para conhecer as condições em que 
os deputados iam trabalhar, como os funcionários iriam morar e como os 
parlamentares e suas famílias também se instalariam aqui. Afirmou ir à nova 
capital ver isso tudo, mas que viajaria de automóvel. Adiantou saber que seria 
uma aventura. Sendo assim, traria na viagem um mecânico, um borracheiro, 
um médico (no caso o Dr. Renault Mattos Ribeiro, nosso estimado colega e 
amigo, um dos diretores da Casa) e até um engenheiro, que por sinal era eu. 

Naquela época seu carro oficial era um Mercury muito baixo, popularmente 
chamado de “rabo de peixe”. Assim viajaram o deputado José Bonifácio com sua 
esposa, D. Vera, no carro da frente, e nós outros em duas caminhonetes Aero-
Willis. A viagem do Rio a Belo Horizonte foi ótima, em estrada pavimentada. 
Mas em fevereiro de 1960 o trecho Belo Horizonte – Brasília era ainda caminho 
de serviço, porque o eixo principal estava em construção. Conseqüentemente, 
houve vários tropeços nessa viagem: o carro atolou, enguiçou, faltou gasolina, 
para só mencionar esses contratempos. 

Acho que o deputado José Bonifácio ignorava ser eu, egresso do DNER, 
colega de todos os engenheiros responsáveis pelas frentes de trabalho. Foram 
eles afinal que me ajudaram a superar todos esses obstáculos e dificuldades, até 
conseguirmos alcançar Brasília.

Devo lembrar que o deputado José Bonifácio fazia parte do grupo 
parlamentar que não tinha muito boa vontade política para com Brasília. Se bem 
que, anos depois, já aqui instalado, afeiçoou-se enormemente à cidade. Mesmo 
assim não viajou de avião durante muitos anos, até que foi eleito presidente 
da Câmara em 1968. Só assim, disse-me ele, cioso de suas responsabilidades, 
entrou num avião. Documentando essa aventurosa viagem do 1º secretário 
deputado José Bonifácio a Brasília, há uma série de fotografias.

Depois, ele aqui retornou, fez outro discurso, já agora com bastante boa 
vontade quanto a Brasília. Ainda em março de 1960, última viagem antes da 
inauguração da nova capital, acompanhei grupos de deputados e o presidente 
Ranieri Mazzilli, que desejava conhecer a cidade. Depois veio a inauguração.
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Em razão talvez da possível boa impressão do deputado José Bonifácio 
quanto à minha atuação na sua referida aventurosa primeira viagem, 
convidou-me ele para chefiar o seu gabinete na 1ª Secretaria. Foi uma 
época de muito trabalho. A capital já havia sido inaugurada, mas os prédios 
ainda estavam em fase de acabamento, a ocupação dos andares do Anexo 
I, o Anexo administrativo, era progressiva. Ao mesmo tempo, concluía-se o 
Edifício Principal, onde estava funcionando, preparado para a inauguração, 
o plenário provisório. Afinal, houve a sessão solene de instalação, com 
a entronização, ali, do crucifixo do Cristo. Refiro-me a esse fato porque 
quem doou essa imagem à Câmara dos Deputados foi o deputado Carvalho 
Sobrinho, de São Paulo, que me incumbiu de escolhê-la, num antiquário da 
Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Essa obra de arte religiosa permanece 
até hoje em lugar de destaque no plenário da Câmara. Houve então a sessão 
solene de instalação da Câmara dos Deputados na nova capital. Quero 
aqui reverenciar a memória do Dr. Adolpho Gigliotti, respeitada figura de 
servidor público, na época diretor-geral da Casa, cargo que exerceu, com 
muita autoridade, por longos anos.

Permaneci na Chefia do Gabinete do 1º secretário, deputado José Bonifácio, 
até o início do regime parlamentar de governo. No segundo gabinete 
parlamentar, chefiado pelo Dr. Brochado da Rocha, foi nomeado ministro da 
Viação e Obras Públicas o engenheiro Hélio de Almeida, na época presidente 
do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, líder da classe, empresário vitorioso 
e meu querido e saudoso amigo. 

Por isso convidou-me ele para ser seu chefe de gabinete no ministério, com 
o que concordou o deputado José Bonifácio.

Quem conviveu com Bonifácio sabe que ele era um homem extremamente 
arguto, de raciocínio rápido, pronto nas suas resoluções. A esse respeito 
recordo-me que, quando deixou o primeiro gabinete parlamentar o Dr. 
Tancredo Neves, foi apresentado o nome do Dr. Francisco San Tiago Dantas 
para chefiar o segundo gabinete. Certa manhã, começava a apreciação desse 
ilustre nome de homem público. Iniciava-se a sessão, sob a presidência do 
deputado Mazilli. Havia mil lugares nas galerias, não sei se ainda hoje é esse 
o número. De repente, ocuparam esses mil lugares os candangos. Abro aqui 
um parênteses para dizer que, na primeira viagem que fizemos a Brasília, e 
nas seguintes, chamava nossa atenção o entusiasmo desses nossos patrícios, 
dedicados e anônimos construtores da nova capital brasileira. Em todos 
aqueles que aqui se encontravam sentia-se impregnada a mística da mudança, 
o devotamento à tarefa de que haviam sido incumbidos.
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De repente, os mil candangos ocupam as galerias da Casa. O presidente 
Ranieri Mazzilli chama o deputado José Bonifácio e diz: “Veja o que está 
acontecendo: os deputados estão reclamando, não estão podendo votar nesse 
clima pesado.” Aí o deputado José Bonifácio manda chamar funcionários da 
limpeza da Casa, aos quais determinou lá se distribuíssem para apurar a razão 
daquela presença maciça no plenário. Dez minutos depois, voltam todos com 
a mesma informação: eles, os candangos, estavam lá para aplaudirem o nome 
San Tiago Dantas, e que o pagamento deles só sairia depois de aprovado esse 
nome. O deputado José Bonifácio fez voltar o mesmo grupo para espalhar 
uma notícia. De repente, todos os candangos saíram porta afora. O presidente 
Mazzilli chama novamente o deputado José Bonifácio e indaga: “O que houve, 
foram todos embora?” Resposta: “Mandei avisar que o pagamento havia saído.” 
Foi uma risada geral. 

Continuo agora a responder à pergunta da jornalista Glória Varela. 
Em março de 1964 fui nomeado diretor-geral da Câmara. Minha 

vida funcional aqui durou 25 anos, metade deles dedicada às tarefas que 
resumidamente acabo de relatar. No restante do período, cerca de catorze 
anos, ocupei, como já disse, a função de diretor-geral da Secretaria da Casa. 
Todo esse período corresponde a sete legislaturas. Senti-me muito honrado 
em ser nomeado diretor-geral da Câmara dos Deputados, e exercer aquelas 
elevadas funções.

Chamou-me a atenção, desde que vim trabalhar aqui, principalmente quando 
assumi a Diretoria-Geral, que a Casa não possui hierarquia, todos os deputados 
são iguais. Não há chefes. Há líderes, a quem cabe a função de coordenar os 
trabalhos legislativos. Realmente, todos os deputados são tratados igualmente 
por nós, funcionários. Também senti que é uma Casa de naturais e legítimos 
conflitos de interesses, conflitos partidários, uma Casa de disputa de espaço 
político, totalmente aberta e transparente. Tão transparente que, se ouvirmos 
uma notícia no Anexo I, é certo que ela chegará rapidamente ao Anexo IV.

Antes de tudo, considero a Câmara dos Deputados uma universidade. 
Aqui aprendi importantes lições de vida. Ao longo de todo esse tempo, aqui 
convivi com ilustres personalidades representativas do verdadeiro espírito 
público nacional, entre as quais futuros presidentes da República e ministros 
de Estado; trabalhei lado a lado com colegas já então escritores de prestígio, 
professores universitários que mais tarde se tornariam honrados magistrados; 
conheci também jornalistas influentes e respeitados; contei com a colaboração 
de fiéis servidores, da mais alta categoria intelectual e do mais modesto escalão 
funcional, todos de uma integridade verdadeiramente exemplar.
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Aqui tive o privilégio de conhecer melhor o nosso país, em toda sua rica 
diversidade e potencialidade, com suas reconhecidas dificuldades.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Luciano, qual o grande 
desafio de ser diretor-geral?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Em que sentido? Em 
ser ou em permanecer?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em ser e permanecer 
também. É uma tarefa difícil?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Ser diretor-geral da 
Câmara foi o somatório de tarefas complexas, que busquei cumprir da melhor 
forma possível. Durante quase quinze anos procurei me relacionar com todos 
os parlamentares. A grande tarefa do diretor-geral é estar sempre à disposição 
dos deputados para recolher sugestões, tentar solucionar problemas de 
múltipla natureza sobre o trabalho legislativo. Mas é também uma tarefa de 
convivência extremamente enriquecedora e proveitosa. Alguns deputados 
chegam à Casa, como todos sabemos, com grande prestígio adquirido em seus 
estados de origem; outros conquistam esse prestígio ao longo de seu trabalho 
aqui. Na época em que fui diretor-geral, como disse, durante várias legislaturas, 
os parlamentares eram originários mais das capitais dos estados. Mas lembro 
que, já na terceira legislatura, alguns deputados provinham de cidades de porte 
médio do interior dos estados. Essa a razão pela qual a conversa, o dia-a-dia 
com eles e a exposição de problemas e a procura de soluções por eles propostas 
enriqueciam muito nossa convivência. Afinal, como acabei de dizer, a grande 
lição que levamos daqui é que, de certa forma, passamos a conhecer melhor 
o país. Por outro lado, insisto em afirmar, ser ou permanecer diretor-geral 
é ter a grande vantagem, o grande privilégio de conviver com colegas bem 
sintonizados com o trabalho e com a mística de nossa Casa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era exatamente isso que 
eu queria perguntar. O diretor-geral tem um relacionamento, uma convivência 
com os funcionários, com os servidores, que os deputados não têm, que a Mesa 
Diretora não tem. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – O diretor-geral 
consegue, por intermédio do estreito contato com os funcionários, a ponto de 
identificar cada um pelos seus próprios nomes, encontrar as melhores soluções 
para os problemas da Administração da Casa e para os levantados pelos 
parlamentares. De outra parte, repito, é muito enriquecedora a convivência 
diária com uma equipe funcional da melhor qualidade, do melhor nível 
técnico, como é o caso do funcionalismo da Câmara dos Deputados. Posso 
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atestar, pelos anos em que fui diretor, que se trata realmente de servidores da 
melhor qualificação. Permita que novamente afirme: transformei todos esses 
anos de convivência em grandes amizades, que sempre me honraram e me 
proporcionaram muita satisfação.

Familiarizei-me também, nessa experiência como diretor-geral, com a gíria 
parlamentar. Há todo um jargão nesse campo que nós, não-políticos, acabamos 
assimilando. É bem o caso das expressões “baixo clero”, “cardeais”, comuns 
ainda hoje; no âmbito partidário, com relação, por exemplo, à UDN (União 
Democrática Nacional), expressões como “banda de música”, “bossa nova” e 
“chapa branca”; no tocante ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro), 
“autênticos” e “moderados”; e a linguagem parlamentar, que acabamos usando 
em tom coloquial: “grande expediente”, “explicação pessoal”, “pinga-fogo”, 
“questão de ordem”, “ordem do dia”, não sei se essa gíria é utilizada até hoje. E 
há também as referências à parte física das duas Casas, como “túnel do tempo”, 
aludindo ao túnel que liga as imediações do plenário do Senado Federal aos 
gabinetes dos senadores.

Ainda a esse respeito, recordo que, no fundo do plenário da antiga sede da 
Câmara no Palácio Tiradentes, havia uma sala reservada aos deputados. Seu 
apelido era “furna da onça”. O diretor-geral na época, Dr. Gigliotti, costumava 
dizer que tinha grande dificuldade em lotar uma datilógrafa na “furna da 
onça”. Indagado por que, esclarecia ele: “É que a moça acaba sendo conhecida 
como a “onça da furna”.

Assimilamos esse verdadeiro folclore parlamentar no dia-a-dia de 
nossas funções. 

Também indispensável mencionar neste depoimento os nomes dos honrados 
presidentes da Câmara com os quais trabalhei e convivi, depois de Ranieri 
Mazzilli: Bilac Pinto, Adaucto Lúcio Cardoso, Baptista Ramos, José Bonifácio, 
Geraldo Freire, Pereira Lopes, Flavio Marcílio, Célio Borja e Marco Maciel, os 
quais nunca faltaram com o seu apoio e prestígio para com o diretor-geral. São 
dez, todos com estilos diferentes. Por exemplo, o presidente Ranieri Mazzilli, 
um homem formal, muito cioso da liturgia do cargo, ocupou várias vezes 
a Presidência da República, inclusive em alguns momentos difíceis da vida 
política do país. Presidiu vários anos a União Interparlamentar. O deputado 
José Bonifácio, como já disse, era político experiente, de família mineira 
tradicional, muito arguto, e também muito irreverente. Não obstante sua firme 
posição partidária, considerada de radical de direita, mantinha boa convivência 
pessoal com o grupo da esquerda. Exemplo disso é a opinião que ainda hoje 
ouço do arquiteto Oscar Niemeyer: “O Zezinho é muito bom sujeito”. De fato, 
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era muito leal e franco com correligionários e adversários políticos. Não tinha 
inimigos.  O deputado Marco Maciel, mais discreto, negociador competente, 
tinha seu estilo: gostava de trabalhar até altas horas da noite. Então, terminado 
o dia e chegada a noite, ele convocava o diretor-geral, que também tinha de ter 
características de paciente e disciplinado, para ir despachar em sua residência. 
Soube que esse hábito ele conserva até hoje. Ainda a seu respeito é de lembrar 
a iniciativa da edição de Perfis Parlamentares. 

Aliás, nesse campo cultural, ocorre-me mencionar também a reedição, em 
sucessivas presidências, dos históricos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. 

Em toda essa minha rememoração, gostaria agora de fazer especial 
referência a um colega funcionário que no mês de maio último completou cem 
anos. Trata-se do Dr. Sylvio Viana Freire, respeitado diretor da Taquigrafia 
da Câmara durante muitos anos, ainda no Rio de Janeiro, homem muito 
culto, muito atencioso com seus colegas. Hoje é presidente de honra do 
Liceu de Artes e Ofícios, da cidade do Rio de Janeiro, educandário altamente 
conceituado, e ao qual permanece até hoje ligado. Ao completar os seus 
vitoriosos cem anos, convidou-me ele para a festa que a família organizara. 
Sylvio Freire simboliza sem nenhuma dúvida todo o grupo funcional com o 
qual eu convivi. Trata-se de uma figura sobremodo emblemática. 

Nesse convívio, quando do exercício da função de diretor-geral, gostaria de 
salientar também o contato estreito que tive em múltiplas oportunidades com 
o hoje igualmente quase centenário arquiteto Oscar Niemeyer, desde a época, 
como já assinalei, em que fui secretário das duas comissões de transferência 
da Câmara para Brasília, para com ele tratar das modificações de seu projeto 
original, até alterações mais recentes.

Por isso desejo destacar agora seu inspirado novo projeto para o plenário 
da Câmara dos Deputados que, como já lembrei antes, ficou concluído 
provisoriamente para a sessão de instalação, em 21 de abril de 1960. Anos 
depois, eleito em 1973 presidente da Câmara, o deputado Pereira Lopes, de 
São Paulo, propôs a Niemeyer alterações no plenário. Assim, Niemeyer fez um 
projeto de reambientação daquele espaço, cuja justificativa era dar-lhe maior 
beleza, maior apuro e, em suas próprias palavras, unidade plástica. Disso 
resultou o plenário que temos hoje.

Essa ambientação foi feita, como disse, em 1973. Do projeto original restou 
apenas a estrutura de concreto. Tudo foi substituído: a mesa, as bancadas, as 
poltronas, o revestimento, tudo. Só uma peça do plenário primitivo permanece 
até hoje: a imagem, o crucifixo, que é o mesmo de 1960.
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Foi por essa época que se fez também a remodelação do Salão Verde. 
Sucedeu que, no regime parlamentar de governo, esse salão fora todo retalhado 
em gabinetes. O espaço inteiro foi dividido em pequenas áreas para gabinetes 
de líderes, vice-líderes, etc. Oscar Niemeyer não podia concordar com isso. 
Propôs então um acréscimo, se não me engano de quinze metros, ao Edifício 
Principal na direção da Praça dos Três Poderes, para localizar ali tais gabinetes. 
Ele projetou, fez executar a modificação, mas tudo muito a contragosto porque, 
com a ampliação, ficou comprometida a integração visual entre os salões 
Verde, da Câmara, e Azul, do Senado, com a Praça dos Três Poderes. Com tal 
rearrumação, ele embelezou também o Salão Verde, com os azulejos de autoria 
do arquiteto Athos Bulcão, o painel de Mariane Perreti, além da Divisória 
na saída dos elevadores, também do Athos. Ainda da época da inauguração, 
vemos ali o painel de Cândido Portinari. 

O Edifício Principal da Câmara tem 15 mil metros quadrados: o Anexo I, as 
mesmas dimensões. Quando deixei a Diretoria-Geral, essa área, com os novos 
anexos, perfazia 80 mil metros, contra os 8 mil do Palácio Tiradentes, ainda 
hoje com a mesma metragem. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Dr. 
Luciano, o senhor está falando daquela época, e desejo resgatar alguma 
informação sobre o que sabemos com base em determinada fotografia 
publicada na revista Módulo.

No Salão Verde, hoje, há certa escultura do André Bloch. Já tentamos resgatar 
a origem dessa obra. Por um acaso, ao ler a revista Módulo, vi tal escultura no 
Palácio da Alvorada, no início de Brasília. Não há nenhuma documentação 
sobre a vinda dessa escultura para a Câmara dos Deputados. Indago se o 
senhor tem conhecimento de como essa escultura veio parar nesta Casa.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Ela está hoje no Salão?
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Ela está no 

Salão Verde, e a esposa do presidente Lula mandou pedir essa escultura de volta 
para o Palácio da Alvorada. Ela quer restabelecer a decoração original do Palácio.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Veja bem: de 
imediato, direi que não é acontecimento do meu tempo, enquanto diretor-geral. 
Certamente, a escultura foi para a Câmara depois. Do meu tempo, com certeza, 
não é. Lembro-me bem da divisória, do vidro de Perreti, do painel de Portinari e 
dos azulejos de Athos Bulcão. Talvez, se eu vir a escultura... ela está na Módulo?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Temos 
os anjos do Ceschiatti, a escultura está um pouco depois. São uns cubos de 
metal ascendentes.
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O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Certamente não são 
do meu tempo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Em outro 
momento, podemos dar uma olhada lá, porque queremos resgatar essa...

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Os anjos de Ceschiatti 
são daquela época. De lembrar, por ser curioso, o fato de o presidente Flávio 
Marcílio haver mandado fechar o espaço junto daqueles azulejos de Athos 
Bulcão e posto ali, no Salão Verde, e depois, também em área fechada do Anexo 
IV, trazidos pelo zoólogo Augusto Ruschi, lá de Santa Teresa, Espírito Santo, 
muitos casais de multicoloridos colibris.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Foi no 
Anexo IV, um jardim fechado com vidro do tipo blindex, aberto na parte 
superior, onde entrava o sol e tocava ar. Eles tentaram colocar, se não me 
engano, trinta e poucos colibris, que, ao voar, batiam no vidro e morriam. 
Foram postos novos colibris, que também morriam. Fomos obrigados a pôr 
ali outros pássaros que também batiam nos vidros mas se acostumavam, ao 
contrário dos primeiros. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Mas, originariamente, 
eles ficavam ali no Salão Verde. Essas são as histórias de que me lembro 
quanto aos colibris. As suas outras lembranças, quanto ao Anexo IV, não são 
do meu tempo. 

Outro registro que gostaria de fazer, e não me ocorreu antes, é a respeito 
da estrutura do Anexo I, que é toda metálica e foi encomendada em 1958 
à Companhia Siderúrgica Nacional. Foi toda montada aqui. Abrigava, na 
ocasião, os serviços administrativos. No segundo andar ficava a Diretoria 
Médica; no terceiro, a Diretoria-Geral. Vinham depois os Serviços de Pessoal e 
os de Contabilidade. Ali estava também a Biblioteca, que depois foi transferida 
para o recém-construído Anexo II, e o Arquivo da Câmara, antes igualmente 
situados nesses pavimentos do Anexo I.

O deputado José Bonifácio implicava muito, no começo de Brasília, com 
o fato de as ligações entre as duas lâminas administrativas dos Anexos da 
Câmara e do Senado serem no 14º, 15º e 16º andares. Dizia ele: “E se houver um 
incêndio, uma eventualidade, no pavimento acima? Peça ao Oscar Niemeyer 
que faça uma ligação das coberturas.” Submeti a questão ao arquiteto, que 
então projetou uma passagem por ele denominada de “ponte escamoteável”. É 
uma ponte de duralumínio, fixada na cobertura do prédio do lado da Câmara, 
dotada de um cabo de aço, porque, na eventualidade de acidente, ela poderia 
ser puxada e amarrada do lado do Senado. José Bonifácio, com sagacidade e 
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ironia muito suas, sentenciou: “Está aprovado o projeto”. Acrescentou que, no 
dia em que fosse lançada essa ponte escamoteável, ela seria fixada do lado do 
Senado e não haveria quem a recolhesse. De fato, anos se passaram, é o que 
acontece até hoje: uma vez lançada, a ponte nunca mais foi recolhida.

Com o tempo, a dinâmica dos trabalhos da Câmara aumentou, sendo 
construído o Anexo II, e ali muito bem instalada a Biblioteca em três 
pavimentos, com uma bela sala de leitura, com móveis especialmente criados 
pelo designer Renato Sá, os gabinetes individuais de leitura e os espaços para 
o importante acervo. Do mesmo modo, nesse Anexo II funciona o Arquivo, 
cuja documentação vem desde o tempo da Assembléia Nacional Constituinte 
Imperial, de 1823. Os dois acervos são realmente valiosos. 

Na mesma época foram também instaladas ali, no Anexo II, as comissões 
técnicas. Elas vieram também do Anexo I, passaram pelo Edifício Principal e 
afinal se instalaram definitivamente, até hoje, no já referido Anexo II. 

Acrescente-se que, na presidência Pereira Lopes, foi criado o chamado 
secretariado parlamentar, destinado a atender pessoalmente os deputados em 
seus gabinetes individuais. Para tanto foi edificado o Anexo III. Considerados 
em pouco tempo exíguos, esses gabinetes passaram para o Anexo IV, cuja 
construção efetivou-se na presidência do deputado Flávio Marcílio, quando 
eu já não ocupava a Diretoria-Geral.

De anotar também que uma das preocupações de Niemeyer com os 
Anexos II e III foi no sentido de que suas alturas não ultrapassassem o 
nível da pista de rolamento do Eixo Rodoviário, achando-se assim todos 
localizados abaixo dela. 

Em recente conversa, pilheriando com o atual diretor-geral, Dr. Sérgio 
Sampaio, disse-lhe ter sido eu também diretor, mas com gabinete no Anexo I, 
durante catorze anos. Todos os dias pela manhã, dizia-lhe eu,  contemplava ao 
longe o prédio do TCU e, quem sabe, de tanto vê-lo, acabei indo para o lado de lá.

A Diretoria-Geral, voltando à pergunta da jornalista Glória, tinha a 
seguinte rotina: recebíamos os parlamentares, analisávamos os seus problemas 
e sugestões, despachávamos com os diretores e chefes de serviço, recebíamos 
os funcionários. Eu tinha por hábito estudar e decidir sobre os expedientes 
somente à noite, período mais tranqüilo. Lembro-me de que, bem no início 
dos anos 60, nos primeiros tempos em que ocupei o cargo de diretor-geral, 
fui convidado  por certo deputado, se não me engano do Pará, para saborear 
um pato ao tucupi. Ele perguntava: “Dr. Luciano, o senhor já comeu pato ao 
tucupi?” Eu respondia: “Não, deputado, ainda não”. “Ah, vou trazer o tucupi”. 
Certo dia, ele disse: “Chegou o tucupi. Estamos procurando o pato.”
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Certa noite, estava trabalhando em meu gabinete do Anexo I, quando ouvi 
grande alvoroço dos gansos e patos que a Câmara criava no espelho dágua em 
torno desse anexo. Olhei e surpreendi o deputado, com mais dois candangos, 
que mantinham aberto o porta-malas de um carro Aero-Willys. Rápidos, 
agarraram dois ou três daqueles patos e os jogaram lá dentro. (risos) No dia 
seguinte, o deputado veio para anunciar-me que afinal, no próximo sábado, 
poderíamos degustar o prometido pato ao tucupi. Amaral Netto, deputado e 
jornalista, que dirigia na época um programa famoso de televisão, “Amaral 
Netto o Repórter”, deu a notícia: o diretor-geral mandara dar baixa em dois 
patos do patrimônio da Câmara. (risos)

Voltando à Administração da nossa Casa, lembro que a Diretoria-Geral 
também estava atenta a dar todo apoio administrativo necessário à Mesa da 
Câmara, ao seu presidente e demais membros e ao secretário-geral da Mesa.

Durante esse período tive o privilégio de conviver e trabalhar 
harmoniosamente com dois antigos secretários-gerais da Mesa: o primeiro, 
Paulo Watz e, a seguir,  Paulo Affonso Martins de Oliveira, ambos por todos 
reconhecidamente competentes. Eram senhores absolutos do Regimento 
Interno da Casa. É de toda justiça recordar nesta oportunidade o notável 
trabalho desenvolvido por Paulo Affonso como secretário da Presidência, 
durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte de 1988, dirigida 
pelo sempre lembrado deputado Ulysses Guimarães. 

Ainda a respeito das atribuições do diretor-geral no meu tempo, competia-
lhe também assessorar nas competências do 1º secretário que, de acordo com 
o Regimento Interno, como todos sabem, é o supervisor da administração da 
Casa; assessorar também as atribuições do 2º secretário, que então orientava os 
serviços de Publicidade e de Relações Públicas do Cerimonial da Instituição. 

Quando de minha administração, tive como colega muito cordial e atencioso 
o então diretor-geral do Senado e ex-senador, Evandro Mendes Vianna, que 
permaneceu naquele alto posto por longo tempo. Cumpria-nos, aos dois, 
descer ao pé da rampa, receber as autoridades e conduzi-las até a entrada do 
Edifício Principal do Congresso, no Salão Negro. Lembro a propósito que, 
entre as altas autoridades internacionais, recepcionamos a rainha Elisabeth 
II da Inglaterra e o presidente francês Charles de Gaulle. Acompanhávamos 
também, em todo o percurso da rampa do Edifício Principal do Congresso 
Nacional, os presidentes da República brasileiros que ali chegavam para tomar 
posse de seus mandatos. 

A Diretoria-Geral dava ainda apoio aos trabalhos da 3ª Secretaria, no que diz 
respeito ao transporte aéreo de parlamentares. De recordar ainda que ali havia 
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também um setor extremamente trabalhoso, relacionado com o transporte de 
funcionários e de parlamentares, já que, nos anos 60 a 70 o transporte era, em 
Brasília, bastante precário. Cunhou-se mesmo a frase: “Em Brasília, o corpo 
humano se divide em cabeça, tronco e rodas”. Além disso atendíamos um setor 
de transportes com ônibus escolares, caminhonetes de serviço e carros de 
passeio, estes para atender os membros da Mesa, as lideranças parlamentares e 
os presidentes das comissões técnicas. 

Por fim também colaborávamos com a 4ª Secretaria, cuja responsabilidade 
consistia em providenciar moradia para os deputados. Nesse Setor de 
Habitação o trabalho era, assim, bastante árduo. Inicialmente, na época 
da mudança da capital, ocupávamos, deputados e funcionários, imóveis 
chamados funcionais, administrados pelo famoso Grupo de Transferência 
de Brasília – GTB, sob a chefia do engenheiro Felinto Epitácio Maia, ex-
presidente da Casa da Moeda no Rio de Janeiro, deslocado pelo presidente 
Juscelino para essa complexa função. 

Depois criou-se, no lugar do GTB, a Codebrás (Companhia de 
Desenvolvimento de Brasília). Foi quando a Câmara tomou a decisão de 
construir, para atender às suas necessidades, seus próprios apartamentos 
funcionais na 111 Sul e na 302 Norte. Lembro-me de que – vejam só! – quando 
eu dizia aos deputados que havia imóveis a eles destinados na 302 Norte, eles 
reagiam achando longe aquele local. Mas eu os convencia de que ali era a 
grande Asa Sul e todos, aí sim, aceitavam.

Na 4ª Secretaria, o Setor de Habitação era supervisionado por um deputado, 
mas tinha como seu responsável um excelente e habilíssimo funcionário, 
Adelmar Sabino, que durante muitos anos atuou ali com grande competência. 
Fizemos, ele e eu, sempre ótima parceria. Em geral os deputados exigiam 
apartamentos em andar alto e voltados para o nascente. O Dr. Sabino, que 
tempos depois veio a ser atuante diretor-geral da Câmara, conseguia com 
muita habilidade acomodar a todos satisfatoriamente.

Gostaria de acrescentar a este depoimento a presença de duas entidades 
relacionadas com o trabalho do Diretoria-Geral. A primeira era o Clube do 
Congresso, que congregava deputados e senadores. Havia muita dificuldade de 
lazer nos fins-de-semana no começo de Brasília. Daí ter sido criado o Clube, 
inicialmente funcionando numa sede muito aprazível na ponta do Lago Norte, 
e mais tarde acrescida de uma sede urbana, na 703 Sul, iniciativa do saudoso 
presidente do Clube, deputado Mário Gomes.

A outra entidade, criada ainda no Rio de Janeiro, reunia os funcionários 
e seus familiares. Refiro-me à Ascade (Associação dos Servidores da Câmara 
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dos Deputados), que em Brasília se desenvolveu bastante. A respeito dela quero 
relembrar certo fato, para tanto pedindo a ajuda do colega Luiz Roberto Serejo, 
aqui presente, e que presidiu a Associação durante quatro anos. 

Salvo engano meu, o primeiro presidente da Associação em Brasília foi o 
servidor Benício Teixeira; depois, um conhecido jornalista, funcionário muito 
competente e atuante, o querido amigo Carlos Brasil; o terceiro foi o Walter 
Caldas, servidor e grande incentivador da entidade que tinha, como meta 
maior de sua administração, construir a sede própria da Ascade. Para isso, 
solicitou logo ao assumir a presidência, a colaboração da Diretoria-Geral.

Era prefeito de Brasília, na época – o cargo de governador ainda não tinha 
sido criado – o saudoso companheiro engenheiro Plínio Cantanhede, com 
quem eu havia trabalhado no ministério da Viação (como disse no começo 
deste depoimento), na gestão do ministro e também colega engenheiro Hélio 
de Almeida. Plínio Cantanhede era o vice-ministro de Hélio de Almeida, e 
eu era o chefe de gabinete de ambos, ainda quando vivíamos no regime 
parlamentar de governo.

Então levamos Carlos Brasil, Walter Caldas e eu – acho que o Serejo também 
nos acompanhou – o pleito ao prefeito Plínio Cantanhede, que autorizou uma 
área na L-2 Sul, onde se ergue e funciona até hoje a acolhedora sede de nossa 
entidade, projetada pelo funcionário da Câmara, arquiteto Eraldo Paixão que, 
segundo estou informado, já prestou depoimento a este Núcleo de História 
Oral da Câmara.

É interessante frisar que a doação da área foi feita vinculada ao compromisso 
de que, se eventualmente vendida a sede, o produto da venda reverteria para a 
Secretaria da Câmara dos Deputados.

Prosseguindo neste depoimento, lembro que, à frente da Diretoria-Geral, 
tivemos também participação em várias comissões importantes na época. 
Uma delas foi a Comissão de Modernização dos Serviços Administrativos da 
Câmara. Para isso, no início dos anos 70, firmou-se contrato com a Fundação 
Getúlio Vargas, representada pelo Dr. Diogo Lordello de Mello, que fez excelente 
trabalho de reorganização dos setores administrativos da Casa.

Outra comissão de que participamos foi a de Promoção dos Funcionários. 
Não sei se ainda existe essa comissão. O diretor-geral tinha direito a dois votos 
e os outros três membros um voto cada. Era a única vez em que os deputados 
pediam um votinho em favor de um funcionário ou outro que trabalhavam 
em seus gabinetes.

Participamos de mais outra comissão, esta muito polêmica, a de 
Paridade de Cargos e Salários dos Três Poderes. Representantes do Senado, 



35

Contos da Câmara

35

do Supremo Tribunal Federal e do Poder Executivo reuniram-se em 
árduos debates e prolongados trabalhos. Afinal essa comissão concluiu 
pela dificuldade de se estabelecerem parâmetros de paridade, por haver 
ficado bem caracterizada a peculiaridade dos trabalhos dos servidores de 
cada um dos Poderes da República. 

Quero também referir-me agora a outros dois aspectos do trabalho então 
afeto à Diretoria-Geral da Câmara. O primeiro era que, na época, eleitas as Mesas 
Diretoras, elas delegavam ao diretor-geral a responsabilidade de coordenar a 
gestão dos recursos orçamentariamente destinados à Casa. Nos sucessivos 
anos em que ocupei o cargo recebi essa delegação de ordenador de despesas. 
Durante quase quinze anos prestei contas à Mesa da Câmara e também ao 
Tribunal de Contas da União, que sempre aprovaram nossas contas.

Um outro aspecto que gostaria de mencionar é este: vez por outra indagam 
por que, nos dias de hoje, venho tão pouco à Câmara. Realmente, guardo desta 
Casa as melhores lembranças, por terem sido ótimos os momentos em que aqui 
vivi. (pausa) Mantenho com muito carinho as recordações dos anos em que aqui 
trabalhei e vivi intensamente. Brinco com o atual diretor-geral, que também me 
faz essa pergunta, dizendo-lhe: “Olha, Dr. Sérgio, o motivo de eu vir tão pouco 
aqui é porque receio ter uma recaída como diretor-geral”. (risos)

Sobre isso é o que eu gostaria de dizer, desculpando-me pela emoção. (palmas)
O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Dr. Luciano, de uma 

das suas histórias, gostaria de saber: o senhor comeu o pato no tucupi?
O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Comi e, como já disse, 

estava muito saboroso. (risos)
O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Dr. Luciano, egresso 

do Rio, tive certa convivência com Carlos Lacerda, ainda rapazinho, fazendo a 
Faculdade Nacional de Direito. E uma das coisas que se comentavam através 
de Lacerda, Hélio Fernandes, naquelas tertúlias todas que o senhor sabe que 
tínhamos, lá, é que em Brasília existia uma doença que só tinha um antídoto: o 
tempo. E como era essa doença, no dizer deles? “Importantite”. De todas essas 
pessoas, das quais o senhor citou várias, inclusive, eu ainda cheguei a pegar 
o restinho das aulas de San Tiago Dantas na Nacional. O senhor teve algum 
contato com esses que sofreram de “importantite”?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Não. Você se refere 
ao Carlos Lacerda?

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Não, comentava-se que 
os deputados quando vinham para Brasília começavam a sofrer de “importantite”, 
que só durava o tempo do mandato, depois passava. E o antídoto era o tempo.
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O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Não, não tive. 
O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Uma abordagem 

característica dele. 
O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Tive ligeiro contato 

com o governador Carlos Lacerda ainda no Palácio Tiradentes. Um excelente 
funcionário da Câmara, hoje aposentado, Hugo de Aguiar Levy, foi secretário 
dele durante muitos anos. Aliás, seria interessante colher um depoimento do 
Hugo Levy a respeito dessa figura de homem público que tanto marcou a 
política nacional. De minha parte não tive contato maior com o governador. 

O Palácio Tiradentes, como disse anteriormente, foi construído em 
1926 com projeto do arquiteto Arquimedes Memória. Conheço bem esses 
dados porque ele teve dois filhos, ambos meus colegas no Colégio Santo 
Inácio, do Rio de Janeiro. O projeto de arquitetura do Palácio Tiradentes é 
muito inspirado nos principais Pavilhões da Exposição do Centenário da 
Independência de 1922.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Dr. 
Luciano, o senhor trabalhou como engenheiro no Palácio Tiradentes. Algum 
tempo atrás eu soube que uma pessoa da manutenção recebeu orientação 
para quebrar uma parede no Palácio Tiradentes para resolver um problema 
de encanação, de dutos que estavam com problema. Ao quebrar a parede, 
descobriu uma coleção de cristais franceses. Gostaria de saber se o senhor tem 
conhecimento dessa história. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Como já tive a 
oportunidade de referir, durante algum tempo, nos anos 50, fui responsável 
pela manutenção das instalações e reformas do Palácio, mas não me lembro de 
lá ter encontrado esses cristais franceses.

Mais recentemente estive no Tiradentes. Nossa Câmara, mesmo depois 
da vinda para Brasília, durante longo tempo ficou responsável pelo Palácio, 
posteriormente transferido ao então Estado da Guanabara. Coube-me, como 
representante da Mesa da Câmara, entregar o histórico imóvel ao governador 
do novo estado, Faria Lima. Lá está tudo muito bem conservado: o plenário, a 
sala do café, a biblioteca, as comissões.

Hoje, como sabemos, abriga a Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Nessa 
mudança da instituição para Brasília, durante algum tempo ainda ficou 
atrelado [à Câmara] o Palácio Tiradentes. Nós hoje temos no Museu da Câmara 
algumas peças oriundas do Palácio. Também não sabemos exatamente como 
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elas vieram parar aqui. Algumas histórias são contadas de formas diferentes. 
Então, queria que o senhor se lembrasse como essas peças vieram realmente 
parar aqui. São alguns móveis e alguns vasos, basicamente isso.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Nessa 
mudança da instituição para Brasília, durante algum tempo ficou atrelado 
ainda o Palácio Tiradentes. Nós hoje temos no Museu da Câmara algumas 
peças oriundas do Palácio. Também não sabemos exatamente como elas 
vieram parar aqui. Algumas histórias são contadas de formas diferentes. Então 
queria que o senhor se lembrasse como essas peças vieram realmente parar 
aqui. São alguns móveis e alguns vasos, basicamente isso. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Qual era a idéia? Era 
devolver ao Palácio?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Não, elas 
fazem parte do Museu. Mas queremos saber como elas vieram transferidas 
para cá, já que eram de uma linhagem de móveis diferentes da arquitetura de 
Brasília. Só queremos resgatar a história.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Não tenho subsídio 
maior sobre isso, realmente, não tenho. Consta do Museu, então?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Isso. O 
que eu sei extra-oficialmente é que o Hamilton Balão foi ao Rio e dentro de 
um depósito encontrou algumas coisas que não estavam servindo ao Palácio. 
Ele mandou trazê-las para cá como coisas inservíveis, que no final foram os 
móveis que restauramos e fazem parte do acervo do Museu. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – De certo modo 
relacionado com o que você acaba de rememorar, é interessante observar que 
nas plantas originais do arquiteto Oscar Niemeyer, mesmo no primeiro projeto 
publicado no nº 1 da revista Módulo, diferentemente do que ocorreu com o 
Palácio Tiradentes, não há expressões como Salão Nobre e Tribuna de Honra. 
No projeto dele não há essa nomenclatura. A única desse tipo é a referente 
às palmeiras imperiais localizadas no bosque situado ao lado do espelho 
d’água do Anexo I. É a única expressão diferente em relação ao conjunto da 
justificativa original do Oscar. 

Sobre essas lembranças é o que me ocorre dizer.
O SR. ENTREVSITADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Dr. 

Luciano, o senhor entrou na Câmara em 1964, em plena efervescência do 
movimento militar, e saiu em 1977, na Diretoria-Geral. Conta para nós 
um pouco desses momentos críticos que a Câmara dos Deputados passou, 
principalmente em 1964, com o deputado Mazilli assumindo a presidência, 
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depois em 1966, com o fechamento, a dissolução, o recesso do Congresso 
decretado pelo Castelo Branco, no dia 20 de outubro de 1966; e depois 
também com o Pacote de Abril. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Quanto ao 
relacionamento do diretor-geral com o regime militar e depois com as demais 
presidências da República, eu o resumiria em poucas palavras: foi sempre formal 
e respeitoso, mutuamente respeitoso. Os militares não nos solicitavam nada, e 
nós também nada a eles postulávamos. Por exemplo, nosso relacionamento 
era cordial com as três assessorias parlamentares dos ministérios militares: 
Exército, Marinha e Aeronáutica, que mantinham aqui permanentemente, 
acho que até hoje, essas assessorias.

Em outubro de 1966, quando foi decretado o recesso do Congresso, o 
deputado Adaucto Cardoso, então presidente da Câmara, permaneceu no 
prédio e só se retirou depois de receber pessoalmente, já de madrugada, 
aquele decreto. 

O SR. ENTREVISTADOR (CASIMIRO Pedro da Silva Neto) – O fato 
iniciou-se no dia 3, com a cassação daqueles cinco parlamentares, e depois 
com o recesso do Congresso, no dia 20.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Ele, o deputado Adaucto, 
estava em campanha pela reeleição no Rio de Janeiro. Não me lembro bem do 
mês da eleição, acho que era novembro. O presidente Adaucto viajou então para 
o Rio, onde se dedicaria à sua campanha eleitoral. Lá fez algumas declarações, 
afirmando que não haveria mais cassações. Depois, de repente, foram cassados 
cinco deputados: Sebastião Paes de Almeida, César Prieto, Doutel de Andrade, 
Abrahão Moura e um suplente do Estado do Rio de Janeiro. Em conseqüência 
disso, o deputado Adaucto retornou imediatamente a Brasília, mantendo-
se, como disse, em vigília permanente. Incumbiu-me de verificar quantos 
deputados estavam aqui presentes. Era época de recesso branco e estavam todos 
em campanha. Passaram-se os dias sem que se atingisse o quórum que lhe 
permitisse abrir a sessão. Certo dia, ele pediu que fizéssemos nova verificação, 
desta vez desde o aeroporto. Constatei que haviam chegado cinqüenta e tantos 
do MDB, sigla que precedeu à do atual PMDB. Aí ele abriu a sessão e franqueou 
a palavra aos deputados presentes, inclusive aos cinco cassados. Em razão dessa 
situação foi decretado o recesso. Isso ocorreu em 1966, na presidência Castello 
Branco. Depois, em 1968, na presidência do deputado José Bonifácio, teríamos 
novo recesso, este do Congresso, bastante longo. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – O Jornal 
do Brasil, em reportagem da época, dizia o seguinte: “Num gesto simbólico 
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e romântico, os deputados cassados asilam-se nas dependências da Câmara, 
onde o seu presidente tem melhores condições de dar-lhes proteção e segurança 
pessoal. Alguns se alojam na enfermaria, onde comem, dormem e se medicam. 
Conta-se que o gabinete do diretor-geral da Câmara dos Deputados, Luciano 
Brandão, é franqueado aos deputados, e ali ele lhes oferece à noite um chá. O 
local passa a ser denominado ‘Casa de Chá do Lar de Outubro’”. Então, é uma 
referência muito elogiosa. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Isso é que é memória, 
hein? Tenho a impressão de que quem batizou o gabinete com esse nome, em 
alusão a uma peça teatral de sucesso na época, “A Casa de Chá do Luar de 
Agosto”, foi o deputado Amaral Netto. Sucedeu que, naqueles dias, o presidente 
Adaucto Cardoso me havia dado instruções no sentido de que eu, como disse 
há pouco, acolhesse, nas dependências da Casa, com toda assistência possível, 
os deputados atingidos, entre eles Sebastião Paes de Almeida, um parlamentar 
financeiramente bem sucedido, rico empresário de Minas Gerais. Ao retirar-
se, em nome dos demais,  agradeceu-nos ele a hospedagem, que considerou 
de primeira qualidade. Lembro que, quando o deputado presidente Adaucto 
se retirou da Casa naquela madrugada, com ele saíram também todos os 
deputados que haviam pernoitado aqui. Amaral Netto, um dos que passaram a 
noite na Câmara, estava muito nervoso. Num gesto de irritação, rasgou e jogou 
fora a carteira de identidade parlamentar. No ato, quem sabe lembrando-se 
de alguma coisa, voltou-se para mim e disse: “Luciano, prepara a segunda via, 
porque eu vou no Electra hoje à noite, hein!” (risos)

Esse fato foi publicado na imprensa, no Jornal do Brasil, como outros, 
inclusive o do pato ao tucupi. 

O SR. ENTREVISTADOR – Na revista Manchete também. 
O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – São vários episódios 

registrados. 
O SR. ENTREVISTADOR – Queríamos fazer essa homenagem ao senhor.
O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Muito obrigado. É 

isso mesmo.
O SR. ENTREVISTADOR – O senhor era uma personalidade na época. 
O SR. LUCIANO  BRANDÃO ALVES DE SOUZA– É, ficamos aí. Acho 

que o Serejo estava aí nessa época, não estava? Foram vários dias. 
O SR. ENTREVISTADOR – Foi do dia 13 ao dia 20. 
O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – É interessante. O 

deputado Adaucto, que sempre foi um dos mais votados no Rio de Janeiro,  
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tendo em vista esse episódio, ficou em difícil situação eleitoral, não é? Teve 
uma votação bem menor naquela eleição. E ele até registrou...

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Depois em 
novembro, na volta, ele renunciou.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA– É. Ele renunciou.
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – É, ele 

apresentou a renúncia. 
O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Voltando a referir-me 

ao presidente Adaucto Cardoso, lembro novamente que ele fôra sempre um 
dos mais bem votados no Estado do Rio de Janeiro. Mas em vista do episódio 
a que acabo de aludir, ficou em difícil situação eleitoral, recebeu uma votação 
bem menor na eleição de 1966.

Ao voltar a Brasília renunciou ao mandato e logo depois foi para o Supremo 
Tribunal Federal. Mas ele não renunciou pensando em ir para o Supremo, não.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Não. Mas em 
janeiro ele foi indicado para o Supremo pelo próprio Castelo Branco. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – É. 
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Castelo 

Branco, que havia fechado o Congresso, já o indicou para o Supremo em 
janeiro ou fevereiro. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Fiquei catorze anos 
na Diretoria. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Dr. Luciano...
O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Muito obrigado pela 

lembrança, pela homenagem. 
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Quando 

a Câmara se transferiu para Brasília, ela chegou aqui e encontrou um prédio, 
em termos de área, bem superior ao Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. 
Logo depois, foi feito o Anexo II. O que motivou a Câmara dos Deputados a ir 
se desdobrando nesse espaço, nessa transformação? O senhor viveu bem tudo 
isso. Explique-nos um pouco. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - No meu último 
período como diretor-geral, o deputado Marco Maciel, então presidente da 
Câmara, e hoje senador da República, chamou-me ao seu gabinete, onde estava 
recebendo o vice-presidente do parlamento alemão, cuja sede era em Bonn, à 
margem do Reno, onde, próximo dali, iam construir um novo edifício. O ilustre 
visitante, em sua viagem, estava conhecendo vários parlamentos modernos 
fora da Alemanha, já tendo estado em Israel. Agora queria conhecer as novas 
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instalações do parlamento brasileiro. O presidente Marco Maciel incumbiu-
me de acompanhar na visita o vice-presidente alemão, que entretanto disse: 
“Não, quero sozinho percorrer todo o edifício; depois vou à sua sala para 
conversarmos”. Ao voltar, fez exatamente a mesma embaraçosa pergunta que 
você me fez, ou seja, por que um prédio, construído há apenas dezessete anos, 
já com tantos anexos? A minha avaliação, atendendo ao questionamento que 
você, meu caro jornalista, acaba de me fazer, é que todos esses acréscimos 
se explicam pela dinâmica da Casa: aumento do número de parlamentares 
e servidores, novas atribuições legislativas, criação do chamado secretariado 
parlamentar e tanto outros. Ainda diretor-geral, coube-me fazer gestões junto 
ao Ministério da Justiça para trocarmos as áreas a nós destinadas. Onde está 
hoje funcionando o Anexo IV, anteriormente estava previsto, na planta de 
urbanismo de Brasília, a construção do Arquivo Nacional, órgão do Ministério 
da Justiça. E nós tínhamos do lado de lá, do lado daquele ministério, uma quadra 
destinada ao setor de transportes, creio eu. O jornalista Paulo Cabral, que era 
secretário-geral do Ministério à época, fez os entendimentos no sentido de 
serem trocadas as áreas e permutados os espaços.

Minha impressão é que o projeto original do edifício sede da Câmara não 
lhe fôra previamente submetido. Tanto assim que, depois de ocuparmos 80 mil 
metros quadrados de área construída, em contraposição aos 8 mil da Câmara 
no Rio, no Palácio Tiradentes, foram acrescidos, até agora, mais 60 mil, que 
correspondem ao Anexo IV. E não sei se está em cogitação a construção de 
outros anexos. Portanto tudo isso se justifica pela própria dinâmica da Casa. 
Tanto espaço levou mesmo um deputado daquela época, membro da Mesa, 
por achar que as pessoas que transitavam pela Câmara se extraviavam indo do 
Anexo I para o II e para o III e até para o IV, a propor que se denominassem os 
corredores e as galerias, com os nomes dos rios da Amazônia. Houve mesmo 
um projeto nesse sentido.

Lembro-me agora de outro fato interessante sobre o plenário e o Salão 
Verde. É que, tão logo concluída a reambientação do plenário, foi votado um 
projeto de lei, hoje resolução, que só permite modificação no Edifício Principal 
mediante decisão votada em plenário. A iniciativa dessa resolução foi do 
próprio presidente da Câmara, deputado Ulysses Guimarães.

Reafirmo: essas mudanças têm tudo a ver com a própria natureza das 
instituições, que tendem sempre a evoluir. Veja: no Rio de Janeiro éramos 326 
deputados e quatrocentos e poucos funcionários. Hoje somos 513 deputados e 
um número bem maior de funcionários. Na época em que eu deixei a Diretoria-
Geral, eram cerca de 2.500 funcionários. 
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O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Hoje são 
cerca de 3.600 funcionários efetivos em atividade. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Fora os funcionários 
do secretariado, não é?

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Sim, somente 
funcionários efetivos são 3.600. Os funcionários do secretariado e cargos em 
comissão são em torno de 9 mil. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Ah!
O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Dr. Luciano, em relação ao 

crescimento físico das instalações, há um fato pitoresco. Não sei se o senhor se 
lembra com certeza do nosso saudoso companheiro José de Carvalho França. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Sim, ele era o 
responsável pelos apartamentos dos funcionários. Não é esse? Lembro-me de 
que ele me deu um apartamento na 108, bloco A, o da frente, muito bom, mas 
sem móveis. O primeiro dia em que cheguei, realmente... (risos)

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Então, em relação ao 
crescimento das instalações físicas da Câmara, ele tinha um humor muito 
acentuado. Era poeta, compositor e gostava muito do Rio de Janeiro. Dizia 
que ficava muito satisfeito em ver o crescimento dos anexos da Câmara e 
torcia para que cada vez mais fossem construídos outros anexos. Assim, se o 
último anexo a ser construído ficasse bem próximo do Rio, ele pediria para 
ser lotado lá. (risos)

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Depois, ele ficou no 
Rio, não é?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Ele ficou, mas depois 
retornou e teve que reassumir. Lembra-se? Houve um problema com relação 
à aposentadoria dele, acho que no próprio TCU. Ele retornou e ficou. Foi 
inclusive meu diretor social no tempo de Ascade. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA– Eu agradeço a 
gentileza do convite. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Nós 
gostaríamos de aproveitar, enquanto for possível, a sua presença aqui. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Estou às ordens. 
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – O senhor 

falou da Ascade e do Clube do Congresso. Já tivemos também alguns depoimentos 
sobre a importância do apoio que o senhor deu à construção, por exemplo, da 
Ascade. Dizem que, se não fosse sua interferência junto ao governador, ela não 
teria sido efetivada. Conta um pouquinho para nós sobre isso também. 
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O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Da Ascade?
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira) – Isso. 
O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - O Luiz Roberto Serejo 

pode me ajudar a reconstituir essa história. A Ascade era uma associação só 
de funcionários da Câmara, criada, como já disse, no Rio de Janeiro. Nela 
liderava um dedicado zelador do Palácio Tiradentes, cuja memória quero aqui 
reverenciar. Trata-se do Benedito Henriques. A Ascade veio de forma meio 
improvisada para Brasília, mas foi aqui muito dinamizada por suas sucessivas 
diretorias, como também já referi. Houve realmente a necessidade, a força de 
coesão dos funcionários na nova capital era muito grande no começo, uns 
apoiando os outros. Daí a grande importância dada à Ascade. Mas precisava-se 
de uma sede. Batalhavam por isso, primeiro o Benício, depois o Carlos Brasil e 
por fim o Valter Caldas, que foi e continua sendo um grande incentivador da 
entidade. Eles estavam empenhados em conseguir uma sede, mas para isso era 
necessário um terreno. O problema, com realcei antes, foi levado ao engenheiro 
Plínio Cantanhede, então Prefeito de Brasília. Por feliz coincidência eu havia 
assumido a Diretoria-Geral da Câmara. Ambos, ele e eu, éramos originários do 
Rio de Janeiro, havíamos trabalhado juntos com o ministro Hélio de Almeida, 
titular, na época, do Ministério da Viação e Obras Públicas. Examinando com 
muita simpatia o pleito, Cantanhede prontamente autorizou a doação do 
terreno na L-2 Sul, com aquela cláusula, lembram?, de que, se algum dia a 
Ascade fosse extinta, o terreno seria incorporado ao patrimônio da Câmara. 

Quem fez o projeto da Ascade foi o Eraldo Soares Paixão, então chefe do 
Serviço de Arquitetura da Câmara. Havia no orçamento da Casa, tanto para 
o Clube do Congresso quanto para a Ascade, uma subvenção anual. Deve ter 
sido com esses recursos e com a contribuição mensal dos funcionários que 
seus dirigentes conseguiram construir a tão bem localizada e acolhedora 
sede da Ascade na L-2. Quando foi inaugurada, ofereceram-me uma série de 
fotografias, que recentemente doei ao acervo histórico de nossa entidade. 

Sou sócio da Ascade, mas não era da ASA, entidade que hoje congrega 
funcionários aposentados. A razão disso é que, quando saí da Câmara, não me 
aposentei, pedi exoneração. Achei que devia me exonerar porque iria assumir 
outro cargo público. Não queriam me associar à ASA, até que provei que aquela 
era uma associação dos aposentados e também dos exonerados. Passei então, 
muito honrado, a pertencer à ASA.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Dr. Luciano, eu também 
gostaria de dar um testemunho. Durante o tempo em que fui presidente, 
o governador de Brasília era o Sr. Elmo Serejo, e o senhor proporcionou 
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uma visita do governador à nossa sede, justamente aproveitando o grau 
de parentesco que tínhamos, o senhor nos aproximou. E, diante dessa 
aproximação, ensejou um pedido de compra de um terreno na beira do lago, 
onde hoje funciona a sede náutica. Isso aconteceu graças, mais uma vez, à sua 
atuação em defesa dos interesses dos funcionários da Câmara e do próprio 
desenvolvimento da Ascade. Daí demos entrada no processo, que anos depois 
foi concretizado. Hoje está funcionando a sede náutica, e a sede da 609 foi 
arrendada para a ASA. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Sei disso. Acompanho, 
de longe, mas acompanho. Lembro de uma fotografia na qual se vê o governador 
Elmo Serejo inaugurando a sede da Ascade ao lado do deputado José Bonifácio, 
então presidente da Câmara, em dezembro de 1968. O colega Serejo conheceu 
o deputado José Bonifácio. 

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Conheci. Já prestei meu 
depoimento aqui e disse que, apesar de ser um deputado ligado ao movimento 
da Revolução, foi uma voz que se levantou em defesa dos funcionários da 
Câmara. Na época da tentativa de paridade, S. Exa. ocupava a tribuna e dizia 
que paridade com os funcionários da Câmara não existia, porque eles eram os 
melhores e, como tal, teriam que ser diferentes. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Essa Comissão 
de Paridade, a que me referi, foi boa num certo sentido, porquanto 
caracterizou realmente as peculiaridades do funcionalismo do Legislativo. 
Quem representava o Poder Executivo nessa Comissão era o Coronel 
Siqueira, do Dasp, o Evandro Mendes Viana, então diretor-geral do Senado, 
Hugo Mósca, conhecido advogado de Brasília, na época diretor-geral do 
Supremo Tribunal Federal.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Dr. Luciano, 
em 1968 o Congresso fechou dia 13 de dezembro, em decorrência do AI-5, e 
só foi reaberto em 1969. Como foi esse período, estando o senhor na condição 
de diretor? Conte para nós. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Posso testemunhar, 
informar que foi um período de absoluta continuidade administrativa nesta 
Casa. Continuei vindo aqui trabalhar todos os dias e até, quando necessário, 
despachar à noite como sempre foi meu hábito. Foi um período difícil, 
mas o enfrentamos todos juntos, o dedicado corpo funcional da Câmara. 
Atendíamos os parlamentares que eventualmente vinham a Brasília. Em termos 
administrativos, a Casa funcionou normalmente, e por quase onze meses. 
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O presidente José Bonifácio vinha aqui diariamente. Ocorre-me agora um 
fato pitoresco sucedido na Diretoria Médica, que funcionava no 2º andar do 
anexo administrativo, o Anexo I. A Diretoria-Geral estava logo acima, no 3º 
andar. O deputado José Bonifácio freqüentava muito a Diretoria-Geral, onde ia 
despachar, num estilo muito próprio dele. Quando se aproximava uma eleição 
para a Mesa da Câmara, na qual era candidato – foi candidato várias vezes a 
primeiro-secretário, a vice-presidente –, quinze dias antes me comunicava que 
deixaria de aparecer na Diretoria-Geral. Perguntei: “Por quê, deputado José 
Bonifácio?” “Pelo seguinte: vindo eu aqui para o 3º andar, os que são contra 
mim dirão: “Zezinho está indo para a Diretoria Médica – não votem nele, não, 
porque ele está doente” (risos)

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Há uma história dele em 
Barbacena. É verdadeira, não?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Pode contar, essa é sua. 
O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Pois é. Em um comício de que 

participava em Barbacena, ele passou mal. Chamaram a ambulância. Quando 
chegou a ambulância, a sua esposa é que foi nela e ele foi ao lado, porque se o 
eleitorado visse que ele estava em uma ambulância, diria que ele iria morrer e 
não votaria nele. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA- É, foi na maca. Aí ficou 
aquele mal-estar, a maca, os médicos. Então ele disse: “Vera, deita aí”. Aí a D. 
Vera deitou-se na maca e ele comandou a ida. Ele foi andando. (risos)

Há dele muitas histórias. Duas coisas ele me contava: primeiro, seu 
temor de viajar de avião, só superado muitos anos depois diante das 
responsabilidades e encargos da presidência. A outra foi esta sua afirmação: 
“O dia em que deixar esta Casa, não volto mais aqui”. E cumpriu realmente 
a palavra. Ele não se candidatou mais; candidatou-se o filho, que hoje é o 
deputado Bonifácio de Andrada. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto – Dr. Luciano, 
depois de tantas histórias que ouvimos o senhor contar, há uma que acho seja 
interessante para o nosso projeto, ou seja, a da sua eleição e nomeação para 
ministro do Tribunal de Contas da União. Afinal, durante todo o tempo em 
que estou nesta Casa, só vi dois funcionários da Câmara chegarem lá. Isso hoje 
é muito difícil, a disputa é grande.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Para ser absolutamente 
sincero, chega sempre o momento em que todos nós precisamos nos renovar. 
Penso que podemos até cansar os outros ocupando continuadamente o 
mesmo lugar. Cumpre termos extremo cuidado com isso, e eu procurei ter 
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esse cuidado, percebendo a hora em que já havia terminado meu trabalho. E, 
para ser absolutamente sincero, devo dizer que desejei ir para o Tribunal de 
Contas da União, Instituição que sempre admirei e tinha o privilégio de ver do 
3º andar do nosso Anexo I todos os dias. Todas as manhãs eu a contemplava 
pela minha janela da Diretoria-Geral. É por isso que estou aconselhando o Dr. 
Sérgio Sampaio a se mudar com urgência para o Anexo I. Foi muito simples. O 
meu nome foi aceito. Quem me nomeou foi o presidente Ernesto Geisel, com 
quem eu não tinha qualquer aproximação. Submetido meu nome ao Senado 
Federal, fui, para honra minha, plenamente aprovado.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Mas houve 
concorrentes? O senhor disputou com quem, ou foi concorrente único?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Ao que eu saiba, fui 
candidato único. Recordo que, no Cerimonial – não sei se ainda é assim – mas 
naquela época, no final do ano, era praxe os parlamentares irem ao Planalto 
cumprimentar o presidente da República. Ao final da fila, iam os diretores-gerais 
do Senado e da Câmara. Nos anos em que fui diretor, durante essa cerimônia, 
eu cumprimentava nessa condição o presidente da República. Foram, até então, 
meus únicos contatos com o presidente Geisel. O meu nome, como acabo de 
registrar, foi submetido ao Senado e foi aprovado. Não sei se na história do 
Tribunal de Contas houve situação semelhante. Acho que antes, não. 

Anos mais tarde, sim, foi nomeado para o TCU nosso colega Paulo Affonso 
Martins de Oliveira, a quem já tive a satisfação de mencionar. É sempre 
oportuno destacar que o TCU é órgão que auxilia o Congresso Nacional na 
fiscalização dos gastos públicos. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Luciano, quando do 
fechamento do Congresso parece que tanto Deputados quanto servidores 
da Casa tiveram dificuldades financeiras pelo fato de terem seus salários 
reduzidos porque não havia extraordinário, etc. O senhor, na condição de 
diretor-geral, enfrentou algum problema extra por causa disso? O senhor teve 
de criar estratégias para socorrer pessoas?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Não. O acréscimo de 
vencimentos, como disse muito bem em sua pergunta, decorria das sessões 
extraordinárias. Antigamente era muito comum a realização de sessões 
noturnas, estas extraordinárias. E aconteceu realmente uma diminuição 
sensível nos vencimentos dos funcionários. Mas houve um ajustamento. Cada 
um pagou sua cota de sacrifício, mas não houve providência excepcional por 
parte da Diretoria-Geral para satisfazer essa emergência. Aliás, é importante  
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frisar que todos nós servidores permanecemos firmemente em Brasília com 
muita coesão no sentido de superar todo aquele difícil período.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Dr. 
Luciano, antes da contratação da Fundação Getúlio Vargas para fazer o estudo 
que gerou a reestruturação da Câmara, alguns motivos o levaram a promover 
esse estudo com fins de mudança. O que realmente contribuiu para abrir a 
visão nessa direção?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Um dos motivos era 
exatamente este a que você há pouco se referiu: o acréscimo da metragem 
quadrada da área ocupada pela Casa e, em razão disso, o substancial aumento 
do número de funcionários. Houve aqui concorridos concursos públicos 
realizados à época, todos eles muito rigorosos, como aliás tem sido sempre 
tradição desta Casa. Todos nós lembramos com respeito de D. Nayde 
Figueiredo, então diretora da Taquigrafia, que coordenava todos os nossos 
concursos públicos, é bom repetir, sempre extremamente bem organizados 
e muito conceituados em todo o serviço público do país. Repetindo, houve 
significativa ampliação da área quadrada, em razão do crescente aumento 
dos trabalhos e da própria atividade parlamentar, do plenário, das comissões 
técnicas e do número de publicações. Impunha-se desse modo reestruturar 
toda uma montagem oriunda do Rio de Janeiro. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Alguns 
segmentos resistiram a essas mudanças. Como o senhor conviveu com isso? 
Como foram os desdobramentos disso? 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Nisso consistia aliás 
a tarefa do diretor-geral, facilitada pela aplicação do método de engenharia, 
que voltei a utilizar. Em Engenharia, quando há uma equação com muitas 
incógnitas, como era o caso, experimentam-se, em etapas sucessivas, os valores 
de todas as variáveis, até que se resolva a equação. É o chamado, bem me lembro, 
método algébrico das aproximações sucessivas. Esse foi o meu desafio, que 
deve ter sido também o de todos os diretores que me sucederam: José Ferreira 
de Aquino, Alteredo de Jesus Barros, Adelmar Sabino e, agora, Sérgio Sampaio. 
Meus antecessores foram Floriano Ramos e Adolpho Gigliotti.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Dr. Luciano, houve também 
por pouco tempo o Ângelo Guedes.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - De fato, ele foi 
substituto do Dr. Adolpho Gigliotti. Ao longo de todo período aqui vivido, 
além do convívio cordial com os parlamentares, sobressai minha estreita 
convivência com os funcionários.  A propósito, de todos com os quais tão 
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intensamente convivi, permito-me destacar um. Entre outras razões, por ser 
ele o único a permanecer em plena atividade, como diretor, e particularmente 
vinculado a questões arquitetônicas e de engenharia da Casa. Refiro-me ao 
amigo Hamilton Balão. Tanto assim que, quando deixei esta Casa e fui para o 
Tribunal de Contas, nunca deixei de me sentir servidor da Câmara. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Dr. Luciano, 
quero registrar uma espécie de homenagem. Conversando com vários 
funcionários hoje na Câmara, eles relembram que o senhor cumprimentava 
todos pelo nome. O senhor tinha essa preocupação.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - É verdade. Quando 
o Serejo hoje aqui chegou, ocorreu-me perguntar logo pelo irmão dele, 
o taquígrafo Luiz Paulo Serejo. Ainda guardo vários nomes de colegas 
daquela época.

Realmente, como já disse, ter sido diretor-geral desta Casa foi um privilégio, 
além de me ter dado sempre grande satisfação. Considero importante gostarmos 
do que fazemos. Nunca deveria fazer comparação entre a Diretoria-Geral e o 
Tribunal de Contas: são funções completamente diferentes. Entretanto, o de 
que eu gostava mais mesmo, era daqui. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Dr. 
Luciano, nesse tempo em que o senhor conviveu na Câmara muitos fatos 
engraçados se passaram. O senhor contou alguns aqui. O senhor se lembraria 
de mais alguns com que pudesse ilustrar esta conversa?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Não me lembro assim 
de pronto.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – O do pato foi 
engraçado. E o bom foi saber que o senhor o comeu. (risos)

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quanto à sua teoria da 
propagação rápida do boato, o senhor chegou a testar?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Não. Eu provavelmente 
não testei. Mas não é verdade? (risos)

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Voltemos 
a falar de 1966, período em que houve uma preocupação muito grande do 
Congresso com a democracia. Em 1966, como o episódio do fechamento da 
Câmara ocorreu? Dizem que o coronel entrou até perto do plenário. O senhor 
chegou a acompanhar os fatos que estavam ocorrendo ali? Dizem que o coronel 
chegou para fechar o Congresso e que fechou as portas. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA- Não, tanto quanto me 
lembro, o episódio não se passou assim. O presidente Adaucto Cardoso deu 
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instruções no sentido de que eu mandasse verificar no aeroporto a chegada 
dos deputados, porque não havia ninguém em Brasília, estavam todos nas suas 
campanhas eleitorais de 1966. Mas ocorreu que, certo dia, já estavam em Brasília 
deputados, dando com suas presenças quórum para que se abrisse a sessão. 
Foi quando o presidente franqueou a palavra a vários deputados, inclusive os 
cassados. Numa determinada noite foi trazido ao deputado Adaucto o decreto 
de recesso do Congresso. Ele, depois de ler o decreto, disse: “Nada mais tenho 
a fazer nesta Casa”. Levantou-se, saiu, e os já agora setenta e tantos deputados 
do então MDB o acompanharam. 

Quanto a mim, retornei ao meu gabinete no terceiro andar do Anexo I e lá 
fiquei trabalhando normalmente. A sua pergunta era nesse sentido?

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – É nesse 
sentido, sobre esse vazio que deve ter acontecido, principalmente para o senhor, 
que é um administrador nato. Essa saída do deputado e o retorno do senhor ao 
gabinete devem ter causado esse vazio de poder à época. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Passaram-se vários 
dias até que tudo voltou à normalidade, com a reabertura do Congresso. Foi 
um período curto.

Quanto ao pitoresco, havia o tom coloquial. Nós, que vivemos aqui, acabamos 
incorporando o vocabulário parlamentar cotidiano. “Banda de Música”, na 
UND, por exemplo, era muito usado. “Bossa Nova”, os “bigurrilhos” do PTB, 
um grupo comandado pelo deputado Fernando Ferrari, conhecido como o 
homem das mãos limpas. Falava-se também no “baixo clero”, expressão que 
ainda hoje é usada na imprensa. É uma expressão, como se sabe, oriunda da 
Revolução Francesa: “os cardeais” e “o baixo clero”.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Dr. 
Luciano, no início de Brasília o Clube do Congresso foi uma coisa muito 
importante, já que não se tinha outro tipo de atividade extratrabalho. E muitas 
coisas aconteceram no Clube do Congresso. Em 1964 acabou sendo contruída 
a sede urbana, por alguns motivos. O senhor tem o que dizer da trajetória 
desse clube? O senhor conviveu com as pessoas que freqüentavam o clube?

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Convivi de longe 
com a entidade, e apenas com os seus presidentes. Lembro-me dos deputados 
Mário Gomes e Paulino Cícero. Não tinha contato estreito com o Clube do 
Congresso. Apenas quando eventualmente ia à sede campestre, como se 
chamava a que fica na ponta da Península Norte, tinha convivência social 
com os deputados e suas famílias. Mas não participei, porque era associado à  
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Ascade, que congregava os funcionários e que eu freqüentava. Lá havia 
shows e noites dançantes.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – No meu depoimento eu 
contei uma verdade: quando nós tomamos posse, resolvemos fazer uma 
comemoração no dia 28 de outubro, o Dia do Funcionário. Como sempre, a 
participação da Câmara é muito efetiva. E o senhor, num ano, disse: “Olha, 
Serejo, vamos fazer o baile do Dia do Funcionário. Contrata a Ângela Maria, 
porque eu gosto muito dela”. E foi efetivado esse baile. Até entreguei há alguns 
dias fotografias, mas o senhor não aparece em nenhuma, porque não gostava 
de tirar fotografia. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Documentando este 
depoimento, coloco à disposição de vocês aqui, se for útil para o trabalho, 
algumas fotos de meu acervo fotográfico. 

Antes de nos reunirmos aqui, pensei em sugerir que vocês fossem ouvir o 
arquiteto Oscar Niemeyer sobre o partido arquitetônico que ele adotou para 
o edifício do Congresso Nacional. É uma história muito interessante, que 
contou com a participação do poeta e também arquiteto Joaquim Cardozo, 
que, à época, no Brasil, era o mais conceituado calculista de grandes estruturas, 
como, por exemplo, as audaciosas colunatas do Palácio da Alvorada, do Palácio 
do Planalto, sem falar na plataforma do Edifício do Congresso, com suas duas 
cúpulas. Mas a esse respeito o Carlos Henrique me informa que Niemeyer já 
havia feito seu depoimento. Oscar diz sempre que o que o orientou a conceber 
o formato das duas cúpulas foi a dimensão que deveriam ter as galerias 
destinadas ao público de cada uma das duas Casas do Congresso. Para a 
Câmara, com uma galeria bem maior, ele concebeu uma forma aberta; e para 
o Senado, cuja galeria é bem menor, ele fez ao contrário. Não sei se ele falou 
sobre isso. Ocorre-me agora fazer outro registro curioso. Certa vez indaguei ao 
nosso consagrado arquiteto por que todo mundo que vem aqui, dos projetos 
por ele executados, gosta mais do Itamaraty? “Eu, por exemplo” – disse-lhe 
– “gosto mais do Alvorada, à noite inclusive, com aquela colunata parecendo 
pousar no gramado”, ao que ele prontamente revelou: “Não, de todos, o que eu 
gosto mais é o do edifício do Congresso”. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Isso. E 
um fato pitoresco do Oscar Niemeyer é que ele estava conversando com o Dr. 
Sabino sobre umas mudanças e estava aguardando o pessoal da engenharia. 
Ele fez um croqui do prédio da Câmara, do Edifício Principal, e nesse croqui, 
conversando, batendo papo, ele inverteu a posição das cúpulas. E o Dr. Sabino 
guarda esse croqui com a inversão com muito carinho. Acho que tem valor. 
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O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA - Podíamos fazer uma 
reunião com todos os diretores para puxarmos tudo isso, resgatando toda uma 
memória, sem dúvida interessante.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Podemos, 
é uma boa sugestão.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Mas ele não viaja de 
avião também, não é?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Não, ele 
só anda de carro.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Eu já o vi uma vez – ele 
engana um pouco – dentro de um DC-10, aquele DC-10 que ia para Manaus.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Filho) – Deve ter 
sido uma única vez.

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Ele não viaja mais 
para a Europa também, porque agora não há mais navio. Quando havia, ele ia. 
No dia 15 de dezembro ele vai fazer 97 anos. Mas está bem. Eu estive com ele 
recentemente. 

Apesar de aposentado pelo TCU, lá eu secretario a Organização das 
Instituições Superiores de Controle da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, a OISC/CPLP. Dela, em ordem alfabética, participam sete tribunais 
de contas: os de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal e São Tomé e Príncipe. Há, ainda, a possibilidade de, no futuro, a 
República do Timor Leste também integrar a Organização. A propósito, 
solicitei mais uma vez ao nosso Oscar Niemeyer que criasse o logotipo dessa 
entidade. O resultado foi uma bela logomarca da Organização, acompanhada  
de inspirada justificativa. Ele é uma figura extremamente amiga, cordial, 
sempre muito coerente com suas convicções políticas.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Além das informações 
que o senhor nos passou, importantes do ponto de vista do nosso projeto, 
gostaria de dizer que foi uma delícia conversar com o senhor hoje à tarde. 
A sua presença era ansiosamente esperada. Em nome de todos, gostaria de 
agradecer a sua participação e a sua presença no nosso projeto. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Muito obrigado.
O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Dr. Luciano, gostaria de falar 

um pouquinho mais. Sem querer desmerecer tantos outros diretores-gerais que 
passaram pela Câmara, eu gostaria de dizer que o senhor foi o único na relação 
com os funcionários e com os parlamentares. O senhor nunca se negou a nos dar 
uma mão nas horas em que precisávamos, inclusive em situações particulares. 
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Eu sou testemunha disso, porque passei por um momento muito difícil na 
minha vida, e o senhor foi fundamental na solução de um problema pessoal 
pelo qual eu passei. O senhor sempre nos recebeu de braços abertos, de 
mãos abertas, de coração aberto. Nunca nos negou uma ajuda, um conselho 
amigo e estava com as portas do seu gabinete sempre abertas, mesmo quando 
atendia a parlamentares. Assim que qualquer funcionário entrava em seu 
gabinete, o senhor lançava um olhar, e aquele olhar significava para nós que 
imediatamente iria nos atender. Isso, durante todo o tempo em que o senhor 
ficou à frente da Diretoria-Geral, foi um fato que pode ser testemunhado por 
tantos quantos foram ao seu encontro em busca de uma palavra amiga, de um 
aconselhamento, de um apoio. Eu gostaria de dizer, em nome de todos aqueles 
que trabalharam sob a sua direção, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo como 
nosso diretor-geral. 

O SR. LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA – Eu é que agradeço 
suas generosas palavras, amigo Serejo. Chegando ao termo deste depoimento, 
faço questão de reafirmar ter sido este um momento muito grato para mim. 
Salvo eventuais e compreensíveis omissões, foi o que me ocorreu relembrar 
em relação ao período em que, aqui trabalhando, dediquei os meus melhores 
esforços. Se de alguma coisa me envaideço é ter feito nesta Casa muitas e 
duradouras amizades. 

Muito obrigado!
Gostaria de encerrar este depoimento com estas palavras: eu era e sou um 

de vocês.
Muito obrigado a todos. (palmas)
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Para começarmos, para 
ficar bem registrado, fala para a gente quando o senhor entrou para a Câmara 
dos Deputados, ou melhor, antes disso, quando veio para Brasília, em que 
circunstâncias e, depois, quando e como entrou para a Câmara dos Deputados, 
como começou a sua vida funcional aqui na Casa.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Vim para Brasília em 1960 – por 
pouco perdi a inauguração –, cheguei em 12 de julho. Eu já era funcionário da 
Câmara dos Deputados; vim transferido, mas não vim obrigado. Muita gente 
no Palácio Tiradentes mexeu os pauzinhos para ficar no Rio de Janeiro. Eu era 
funcionário novo e não tinha muita cancha, muita sociabilidade, não tinha 
pistolão nem pensaria em mexer os pauzinhos para ficar lá. 

Mas, por outro lado, não faria isso por uma questão de fé em Brasília. Eu 
acreditava que a transferência da capital era necessária, que Brasília daria 
certo, que a interiorização da capital daria certo. Eu tinha muita esperança 
nisso. Esperança que eu botei no poema que Ivanir Geraldo Vianna estava 
mencionando há pouco, que me deu a alegria de alguns prêmios e me abriu 
alguns caminhos, o poema “Altiplano”, que é sobre Brasília.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor tinha que idade?
O SR ANDERSON BRAGA HORTA – Faz tanto tempo! Era tão menino! 

Tinha 25, quase 26 anos quando vim para cá. Eu sou de 1934; vim em 1960.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então veio por um certo 

espírito de aventura também?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – É, acho que sim. Além de acreditar 

em Brasília, de achar que era uma iniciativa importantíssima para o Brasil, 
para o nosso povo, eu, embora mineiro, passei uma parte boa da minha 
infância em Goiás – em Goiás Velho e Goiânia. Então, a região não era um 
absoluto desconhecido para mim, embora Goiás tenha uma geografia bem 
diferente, bem menos inóspita, e Goiânia já fosse uma cidade razoável na 
época em que morei lá.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor tinha entrado na 
Câmara dos Deputados por concurso?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Por concurso. Naquela época 
parece que normalmente era por concurso. Não havia muita chance de cargos 
em comissão, que é uma coisa que começou a se multiplicar, salvo engano meu, 
depois de Brasília. Eu entrei como datilógrafo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E, quando veio para 
Brasília, o senhor veio como datilógrafo?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Já tinha mudado.
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Já tinha mudado. Pouco depois de 

entrar, houve concurso para redator – eu fiz também. Um concurso interessante 
porque só havia uma vaga.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era um concurso interno?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não, era um concurso público – 180 

candidatos. Se fosse hoje, seriam 180 mil. Eram 180 candidatos para 1 vaga, e 
eu tirei o segundo lugar. Mas os oito que passaram acabaram nomeados. Então, 
quando eu vim, já tinha sido nomeado redator.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Fale um pouco sobre sua 
vida funcional ao longo desse tempo.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Como datilógrafo, fui logo lotado 
na Comissão de Redação. Um dos membros da Comissão de Redação, depois 
presidente, foi o presidente Sarney. Na ocasião em que fui para lá, o presidente 
era o padre Medeiros Neto, e a secretária era a D. Conceição Watzel, irmã do 
secretário-geral da Mesa, Paulo Watzel. Eu era datilógrafo e fui aprendendo 
com a D. Conceição alguma coisa de técnica legislativa, que me foi muito útil 
para o meu futuro funcional.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E de lá...
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – De lá eu saí para a Redação de 

Anais; passei no concurso de redator. Redação de Anais mudou de nome: hoje 
é Diretoria de Documentação e Publicidade.

Como redator, tinha a incumbência de preparar os originais dos Anais da 
Câmara dos Deputados. Era o arroz com  feijão – era o diário. Mas também 
fazíamos os documentos parlamentares. Cheguei a preparar um:  A Participação 
do Trabalhador nos Lucros da Empresa, de dois volumes.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esse documento gerou 
depois alguma legislação específica? Como e o que foi isso?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não. Esse documento era sobre 
a legislação – um sobre projetos e o outro sobre discursos. Não acredito que 
tenha influenciado em nada do que veio depois, até porque, curiosamente, 
o que saiu nessa matéria foi obra da revolução. Durante a minha estada na 
Redação de Anais, ou Diretoria de Documentação e Publicidade, e antes da 
fusão, da absorção da Diretoria pelo Centro de Documentação e Informação, 
participei na primeira fase do nosso Serviço de Rádio, que foi o embrião do 
hoje pujante departamento que engloba rádio, televisão e jornalismo. Não havia 
nada naquele tempo. Então, esse Serviço de Rádio foi criado precariamente. O 
Carlos Brasil de Araújo era o diretor; o diretor técnico, digamos assim, não 
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sei qual seria o nome, era o Dimacau; redator principal, o Rubem de Azevedo 
Lima, que era colega redator e era jornalista, que já está aposentado como 
funcionário da Câmara dos Deputados, mas ainda atua como jornalista; eu; o 
Clóvis Sena, outro jornalista funcionário da Câmara dos Deputados; o colega 
Osmar, já falecido, que se formou depois em medicina. Não vou lembrar de 
todo mundo no momento.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor lembra a data?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Exatamente quando foi criado o 

Serviço de Rádio, eu não lembro. Sei que foi antes de 1964, porque em 1964, me 
lembro bem, tínhamos que dar as notícias da chamada Revolução de Março 
– notícias da suposta reação do Rio Grande do Sul, que afinal gorou; notícias 
daqui, da Câmara dos Deputados. Tudo isso para a primeira fase da Voz do 
Brasil Câmara, a Voz do Brasil Congresso. Tudo isso redigido e transmitido 
muito precariamente, sem grandes recursos, com muito poucos recursos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa rádio era captada só 
aqui na capital?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não, ela já era, se não estou 
exagerando, já era nacional, porque já apoiava a Voz do Brasil, como um anexo 
da Voz do Brasil, creio que sim. Teve até, posso estar enganado no detalhe, tenho 
que verificar, lembro que o Repórter Esso, o Heron de Alencar, era Alencar?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Heron Domingues.
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Heron Domingues. Eron de 

Alencar foi meu professor na UnB, por isso a confusão. O Heron Domingues 
esteve aqui para dar algumas orientações, não só como locutor, mas também 
como radiojornalista que era.

Acho que é mais ou menos isso que me lembro dessa fase do serviço de rádio.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor mencionou que 

esse serviço de rádio divulgava notícias sobre a revolução de 1964, a reação à 
revolução no Rio Grande do Sul. Como era esse noticiário? Era livre, tinha...

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não, era um noticiário semelhante 
ao de hoje para a Voz do Brasil. Noticiávamos a atuação dos deputados, 
fornecíamos resumos da palavra dos deputados. Não tínhamos liberdade 
para sair disso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos tentar fazer uma 
listagem dos fatos que o senhor considera importantes para a história do 
país durante os quais o senhor esteve aqui. Como o senhor viu esses fatos 
importantes? Como é que eles repercutiram dentro do Congresso? Como 
repercutiram na Câmara dos Deputados?
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O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Um fato da maior importância foi 
exatamente esse, o golpe militar de 1964, que se instalou e durou vinte anos. 

Uma coisa curiosa, se vocês me permitem voltar, estava mencionando o 
poema Altiplano. Nesse poema eu pretendi fazer uma espécie de saga de Brasília. 
É um poema que fala de muita luta, fala de misérias, de coisas negativas, mas 
o poema era positivo, é positivo, ainda está aí. Terminava o poema dizendo: 
“contraditória rosa explosiva”, me referindo a Brasília. Termina com esta frase: 
“construímos-te futura”. Depositava toda a esperança no futuro nacional, um 
futuro de paz, de prosperidade etc. Esse poema foi escrito em fevereiro de 1964, 
e logo depois veio o golpe militar, que em um primeiro momento e nos vinte 
anos seguintes parecia desmentir tudo aquilo. Mas acho que não desmentiu. 
Acho que o Ivanir concorda comigo – já acenou lá...

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – (fora do microfone)...porque sou 
admirador número um desse poema. (inaudível)

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Sim, mas estamos falando de 
Brasília sobretudo. E você não foi derrotado coisa nenhuma. E não creio 
que nem Brasília nem o Brasil foram desmentidos naquilo que o poema fala 
positivamente. Não foram desmentidos. Tanto a marcha dos povos, das nações, 
como a marcha de cada um de nós tem contramarchas também. E temos de 
aprender com esses percalços. Tomara que tenhamos aprendido! Parece que 
aprendemos algumas lições e parece que crescemos, embora tenham ficado 
seqüelas. Não sei se é injustiça minha atribuir certas mazelas atuais ao período 
de vinte anos de ditadura, em que o nosso sistema educacional, em vez de 
progredir, no meu entender, foi desmantelado. 

Estou falando demais, estou falando um pouco fora do assunto. Hoje nós 
temos um sistema de instrução razoável, mas a educação está posta de lado. 
Não somos educados, nossos jovens não são educados como deveriam ser 
para a vida em comum, para a vida em sociedade, para o civismo, porque 
esse civismo passou a ser um palavrão devido às manipulações ocorridas 
durante o período de ditadura. Não temos uma educação artística como 
tínhamos – precariamente, mas tínhamos – para as artes plásticas, para a 
música, para a poesia. Não se cogita ensinar nada além daquilo que pode 
render emprego, que pode se transformar em atividade econômica. Penso 
que isso foi e tem sido um erro gravíssimo. Não sei se a culpa estará – para 
mim está – no papel dos nossos políticos, dos nossos comandantes, enfim, 
durante o período de ditadura.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor vê aí alguma 
falha na atividade parlamentar, por exemplo?
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O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Quanto a isso?
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É.
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – A atividade parlamentar foi 

coarctada nesse período, é mais do que sabido. O Parlamento, o Congresso 
reflete a situação nacional, reflete o pensamento nacional. Nessa época, eu 
creio que foi impedido até de refletir corretamente o pensamento nacional, 
porque não me parece que o que se passou em 1964 refletisse integralmente o 
que pensava a nação. Foi uma violência.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em 1964, o senhor já tinha 
alguns anos de Câmara, não é?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Sete anos.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sete anos. O que o Golpe 

de 64 acarretou para o funcionário da Câmara? Em que o Golpe de 64 afetou 
a vida do funcionário da Câmara?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – O Golpe de 64 afetou a vida de 
alguns funcionários da Câmara ligados a atividades políticas de esquerda, é 
claro. Alguns foram grandemente afetados. Todos fomos afetados de alguma 
maneira com o não-funcionamento ou precário funcionamento do Congresso 
Nacional durante certo tempo. Houve momentos de perda salarial, redução 
salarial. Fora essas situações, não houve nada mais digno de nota, nada 
comparável ao que aconteceu com setores do Executivo, por exemplo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A extinção dos partidos e 
a instituição do bipartidarismo não chegou a afetar a vida dos funcionários da 
Câmara? Antes tinha mais lideranças? Ficou com menos cargos em comissão? 
Isso chegou a acontecer?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Com certeza chegou. Mas, nessa 
ocasião, eu não tinha nenhuma expectativa e não me interessava muito por 
essa questão de cargos em comissão. Estava lá, no meu canto, na Diretoria 
de Documentação e Publicidade, fazendo também o Serviço de Rádio, 
independentemente da lotação e do serviço, porque não era tanta coisa na 
Redação de Anais. Não me ligava muito nisso, não. Não tenho uma resposta 
mais cabal, mas, com certeza, houve uma diminuição de possibilidades.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor deve ter 
trabalhado – estou tentando fazer as contas aqui – três anos antes de vir para 
Brasília. Trabalhava na Câmara há três anos?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Certo: 57, 58, 59 e meio ano de 60.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Chegou a conhecer bem o 

funcionamento da Câmara no Palácio Tiradentes? Como era a Câmara lá?
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O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Uma representação muito menor. 
E, a propósito, pareceu-me sempre um erro o aumento desmesurado – não 
sei se desmesurado –, um aumento grande que houve da representação. 
Parece-me que uma Casa, um Parlamento, com um número muito grande de 
representantes – nesta Casa, com tantos representantes – o poder se dilui, a 
qualidade da representação tende a diminuir. E, infelizmente, creio que isso 
aconteceu e tem acontecido ao longo de nossa história parlamentar de 1960 
para cá. Também não sei se é exagero meu, pode ser que a minha ótica me 
leve a alguma deturpação, mas creio que o Congresso deveria ser menor 
para ser mais forte. Houve uma massificação em todos os sentidos, uma falsa 
democratização, no meu entender. Se não tivesse havido esse aumento do 
número de representantes, talvez tivesse acontecido a mesma coisa, porque 
acabo de dizer que tivemos enormes perdas no setor de educação. E isso 
fatalmente se refletiria na representação nacional.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Estou curiosa em relação ao 
Palácio Tiradentes, porque o senhor é a primeira pessoa que a gente entrevista, 
para esse projeto, que veio do Rio de Janeiro.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não diga! Eu sou o macróbio aqui 
da turma? Nenhum deles veio do Rio?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não. Os outros que 
entrevistamos até agora – porque a gente está no começo ainda do processo – 
todos já entraram para a Câmara quando a capital já era Brasília. Por isso estou 
querendo saber como era o clima do Parlamento no Rio de Janeiro, como era 
a vida dos funcionários. 

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Passei esses três ou quatro anos 
no Palácio Tiradentes muito restrito à minha Comissão de Redação, onde eu 
estava lotado. Eu não circulava muito, não tinha muito relacionamento na 
Casa. A representação era menor, a Casa era menor.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O status do funcionário 
era maior?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não digo que fosse maior, não. 
O funcionário da Câmara já era mais bem remunerado do que a maioria dos 
funcionários públicos, mas... Foi uma das razões por que fiz concurso para 
datilógrafo. Eu era auxiliar de escritório numa companhia de seguros; ganhava 
salário mínimo. Como datilógrafo, fui ganhar quase três vezes o salário mínimo. 
Isso pode dar uma medida do que era a remuneração do servidor público da 
Câmara na época. Era razoável, mas não era estratosférico, nada que parecesse 
com os marajás que apontam hoje.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Outra curiosidade 
é a seguinte: no Rio de Janeiro a Câmara já estava instalada há um bom 
tempo. Era uma atividade mais formal? Talvez em Brasília, pelo fato de estar 
recém-instalada, poderia haver mais uma certa informalidade na atividade 
parlamentar, no relacionamento do funcionário com o parlamentar? Existia 
essa diferença entre Rio e Brasília?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Como eu disse, entrei com 23 anos 
para o serviço da Câmara, fiquei no Palácio Tiradentes por três, quatro anos, 
muito escondido na Comissão de Redação, mas acredito que havia um nível 
de formalidade maior e que alguma informalidade foi ganha aqui em Brasília. 
Não creio que por força de Brasília, mas por força do passar do tempo mesmo. 
Os tempos são outros. Estou aqui sem gravata; vocês estão engravatados. Estou 
sem gravata. Não viria aqui jamais sem gravata. Hoje, trabalha-se na Câmara 
em mangas de camisa em muitos setores.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Naquela época, isso era 
impensável?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Era impensável. Não se podia 
entrar sem gravata. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mesmo os funcionários 
em cargos mais... PLP...

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Alguns tinham farda, tinham de 
trabalhar de farda. Claro que sempre houve funcionários que se relacionavam 
mais ou menos intimamente com deputados – isso é natural em qualquer 
época e em qualquer lugar. Mas creio que alguma informalidade se ganhou, 
tem-se ganho aqui em Brasília.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A gente estava falando dos 
momentos decisivos, momentos importantes que o senhor viveu dentro da 
Câmara. O senhor já mencionou o Golpe Militar de 1964. Que outro momento 
o senhor destacaria?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – A própria mudança da capital. 
Embora eu não tenha estado presente à inauguração, eu já era funcionário da 
Câmara e vim aqui poucos meses depois de feita a inauguração. Brasília foi 
um evento importantíssimo, marcado por grandes discussões, antes e depois 
da mudança.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Apesar de ficar 
“escondidinho” na Comissão de Redação, o senhor deve ter acompanhado 
resistências à mudança de funcionários para vir para Brasília.
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O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Certamente. 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como foi esse período?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não só de funcionários, mas 

de vários setores do país: setores políticos, setores militares, setores de toda 
natureza. Muita gente ficou indignada ou alarmada com a perspectiva de vir 
para cá. Alguns realmente não quiseram vir e conseguiram ficar. Mas havia, 
por outro lado, um incentivo financeiro, que era a “dobradinha”. A famosa 
“dobradinha”. Os funcionários que vieram nos primeiros dois anos, creio eu, 
vieram ganhando em dobro. Isso, para um funcionário em começo de carreira, 
era muito bom. Ganhavam em dobro e, aqui, recebiam um imóvel funcional, 
um apartamento pelo qual se pagava uma taxa de ocupação muito módica. 
Então, havia um interesse financeiro. Muita gente veio por esse interesse. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E no seu caso?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Eu não vim por esse interesse, 

porque, como disse, Brasília para mim se tornou um ideal: eu acreditava, 
fazia toda fé, punha toda fé em Brasília. Mas é claro que havia esse interesse 
também. Eu era um funcionário em começo de carreira e pretendia me casar. 
Casei-me no segundo ano. Esses incrementos foram de grande valia, foram 
muito importantes.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mesmo funcionário 
solteiro recebia imóvel funcional?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Recebia.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não era só quem tinha família?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não. Recebia um imóvel menor. 

Pelo menos a norma era essa.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 

Todos os funcionários foram convocados para vir para Brasília? Como foi 
o clima antes  de se decidir quem realmente viria? Como foi essa mudança? 
Foi paulatina? Foram vindo para cá primeiro alguns, depois outros? Esse 
processo de mudança Rio-Brasília, como aconteceu?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – A mudança foi paulatina. Vieram 
alguns para a inauguração, antes da inauguração. Eu vim em julho. Foi 
paulatina. Em princípio, a mudança teria que ser geral – todos deveriam 
vir para cá. Ficaria, como ficou, um grupo no Palácio Tiradentes para 
administração do Palácio. Durante muito tempo, se manteve um braço da 
Câmara no Rio de Janeiro. Era inevitável que isso acontecesse. A exceção que 
devia haver seria essa. O número de exceções aumentou devido a interesses  
 



62

Anderson Braga Horta

62

vitoriosos, pessoas que quiseram ficar e conseguiram. Mas, em princípio, 
deveria ser geral a mudança. Não sei se era isso o que você queria ouvir.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, já falamos da 
mudança da capital e do Golpe Militar de 1964. Estou tentando seguir, mais 
ou menos, na linha do tempo, esses momentos importantes, tormentosos ou 
alegres, que abalaram de alguma maneira a Câmara dos Deputados, que tiveram 
repercussão na Câmara dos Deputados. O que o senhor destacaria mais?

O SRA. ANDERSON BRAGA HORTA – Houve muita coisa importante. 
Projetos... Desde o Rio de Janeiro, a discussão do petróleo, o problema do 
petróleo, a discussão da Lei de Diretrizes e Bases, lá no Rio e, depois, aqui 
em Brasília. Durante os vinte anos de ditadura, não obstante a pressão maior 
ou menor, o tolhimento maior ou menor dos trabalhos legislativos, sempre 
se discutiu aqui coisa da mais alta importância. É preciso lembrar que o 
Congresso é a Casa, por excelência, da democracia. O Congresso tem, ou pode 
ter, muitos defeitos, num determinado momento, mas, por mais defeitos que 
tenha, é uma Casa que é símbolo da democracia e, mais do que isso, é uma Casa 
sem a qual é difícil entender um sistema democrático. Pelo menos o nosso 
entendimento atual não admite isso. Tanto isso era sentido pelos próprios 
comandos revolucionários que não foi eliminado de todo, o Congresso, não 
chegaram a eliminar completamente. Chegaram a fechar, mas não a fechar 
institucionalmente. Voltou a funcionar, mais ou menos precariamente, foi 
ganhando forças e tudo. 

Mas tudo isso para dizer que, num sistema de governo como o nosso, todas 
as questões importantes passam, necessariamente, pelo Congresso, como as 
questões do momento, que são as famigeradas reformas tributária e essa, mais 
do que famigerada, a da Previdência. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor acha que o 
funcionário dessa época tinha consciência – o senhor está falando que o 
comando militar sabia disso, tanto é que respeitava – mas o senhor acha 
que o funcionário da Casa tinha essa consciência do poder, da importância 
do Legislativo?

O SRA. ANDERSON BRAGA HORTA – Acho que sim. O funcionário 
da Casa, desde algum tempo depois da Constituição de 1946, era concursado 
– os concursos eram bastante puxados –, freqüentemente funcionário de nível 
superior. Não quero dizer que isso, por si só, defina inteiramente um padrão, 
mas define bastante. Então, era gente com instrução, bastante instrução. 
Aqueles que tinham entrado antes das exigências de concurso, os que entraram 
sem concurso, não eram menos bons funcionários por isso. Entraram sem 
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concurso porque o concurso não era exigido ou porque eles conseguiram, de 
uma maneira ou de outra. Não faço do concurso público uma mística. É a 
única maneira democrática, hoje, de admitir. E é a melhor maneira de tentar 
admitir gente boa, gente de qualidade. Mas aqueles que entraram sem concurso 
vinham já da Constituinte de 1946, já tinham uma experiência política bastante 
grande. O Brasil tinha passado – entrei em 1957 – por inúmeras crises, vinha 
do Estado Novo, vinha da Constituição Democrática de 1946, vinha daqueles 
golpes ou tentativas de golpe todas que precederam a era do Juscelino e de 
Brasília. Então, acredito que, de um modo geral, o funcionário da Casa, o 
funcionalismo da Casa era esclarecido.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Pela 
legislação da Câmara, o funcionário não poderia se manifestar politicamente. 
Mas, nessa época, havia uma consciência política que se desdobrasse entre os 
próprios funcionários ou eles se mantinham afastados de uma posição política?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Era uma época de grande 
efervescência política, uma época em que o estudante, o jovem, o funcionário 
também tinham muito interesse e freqüentemente muita participação em 
política. Era uma época em que a juventude tendia muito para a esquerda. 
Tenho a impressão de que isso é geral em todas as épocas – a juventude vai 
sempre para a esquerda. Em geral, vai para a esquerda. Era um momento de 
grande participação política, sim, apesar de quaisquer proibições. Era um 
momento de grande participação política, e o funcionário público nem sempre 
ficava ali nos trilhos. Eu não tinha muita participação por uma questão de 
formação, de temperamento, era muito fechado. Não por outra razão. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Há um outro momento na 
Câmara, na história política do país, que o senhor destacaria aqui na Câmara?

O SRA. ANDERSON BRAGA HORTA – Os momentos das cassações. É 
difícil lembrar tanta coisa destacável politicamente. O momento da luta pelas 
Diretas Já, o momento da eleição de Tancredo, com tudo o que aconteceu 
depois. É bastante mais próximo de nós. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, vamos falar das 
cassações. 

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – O momento do panelaço. Ora, é 
tudo importante.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos tentar falar um pouquinho 
sobre cada um desses momentos que o senhor citou. As cassações, por exemplo.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Sim.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era um clima de medo 



64

Anderson Braga Horta

64

dentro da Câmara? As pessoas ficavam assustadas? Por exemplo, eu trabalho 
com um deputado e não sei se amanhã esse deputado vai estar aqui. A minha 
vida funcional pode ser afetada. Era um clima de apreensão? O que era?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Sim, o clima era de apreensão, 
porque não se sabia ou se previa bem o que poderia acontecer de ruim para 
a Câmara, para o país, para a vida funcional mesmo. Mas não creio que 
houvesse também essa sensação cotidiana de terror. Eu acho que não. Acho 
que, de um modo geral, se encaravam as coisas com alguma naturalidade, 
depois que se instalou a ditadura, com alguma naturalidade. A gente se 
acostuma até às piores coisas. De outra maneira, não viveríamos, não 
continuaríamos vivos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E na campanha das Diretas, 
o que o senhor lembra desse período, o que o senhor destaca nesse período?

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Dr. Braga, eu só queria 
voltar um pouquinho às cassações. O senhor lembra ou assistiu a alguma 
coisa, um funcionário da Câmara interferindo, ajudando para cassar ou para 
defender algum deputado?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não.
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Alguém contando 

história, alguma coisa?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não. Funcionário interferindo 

para a cassação?
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Não digo 

interferindo, dando informações ou...
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Consta que havia funcionários 

que prestavam informações ao SNI. Um desses funcionários era informante 
confesso. Não vou dizer o nome dele – já é falecido. Mas esse era confesso. 
Isso havia. Mas alguém trabalhando especificamente para a cassação de 
determinado deputado ou para a defesa dele, não. Isso não sei, não conheço.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas teria poder para isso, 
seria ouvido?

O SRA. ANDERSON BRAGA HORTA – Não, de maneira nenhuma, 
poder nenhum. Quem se atrevesse a atuar claramente, publicamente, na defesa 
de um deputado na mira da cassação...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Também caía em desgraça.
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – ...estava em desgraça também, 

estaria em desgraça também. E não teria efeito nenhum.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Duas perguntas...
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – O parlamentar, que era muito 

respeitado antes da chamada revolução, passou a ser estigmatizado logo em 
seguida. Ser deputado ou senador era um estigma, passou a ser xingamento, 
e agredir o parlamentar passou a ser moda, de certa maneira, falando de uma 
maneira pitoresca. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como era o sentimento das 
pessoas, dos funcionários, em relação a esse funcionário que era informante 
confesso? A primeira pergunta. E a segunda: havia medo em relação a outros 
possíveis informantes que não eram confessos?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – A gente sabia que havia informante, 
não sabia quem. Mas ninguém vivia em estado de pânico por causa disso, não. 
Claro que a gente se acautelava nas conversas em público, não é? Ninguém 
queria perder o emprego por causa de uma palavra mal pronunciada ou 
pronunciada em hora e local errados. Eu só vim a saber desse colega informante 
depois, muito depois do período crucial da revolução. Na época, eu não sabia. 
Na época, eu acho que ninguém sabia.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Senão, ele não poderia 
trabalhar, não é?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Senão, ele não poderia trabalhar. 
Seria um “secreta” muito público.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Alguém chegou a perder 
o emprego nessa época porque se manifestou no momento indevido, falou 
alguma coisa e foi mal interpretado?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Chegou, aconteceu.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como é que foi isso?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Eu me lembro de um caso de um 

colega que tinha uma atuação política bastante acentuada. Ele era um homem 
de esquerda e a atuação dele era bastante conhecida. 

Ele foi processado na Câmara dos Deputados por abandono de cargo, e 
eu fiz parte da Comissão Administrativa. Esse rapaz era meu amigo, foi 
meu colega de concurso. Ambos trabalhávamos na São Paulo – Companhia 
Nacional de Seguros de Vida quando resolvemos fazer o concurso da Câmara 
dos Deputados para datilógrafo. Passamos em colocações contíguas; ele, um 
ponto acima de mim. Éramos amigos desde a cidade mineira de Leopoldina, 
onde fomos estudar. Eu fui designado para a Comissão, que o absolveu e 
entendeu que ele não devia perder o cargo, mas ele perdeu. Apesar do parecer 
da Comissão, o parecer da Mesa, que não deve ter tido muita chance, muita 
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liberdade de opinião a respeito, foi no sentido da perda do cargo. Ele foi exilado, 
esteve no Chile, Cuba, França, Escandinávia, voltou ao Brasil, foi readmitido e 
hoje está aposentado.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E 
o senhor pode falar quem era?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Posso. Não há problema algum. 
Deodato Rivera.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
O Deodato?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – É.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos falar então sobre a 

época das Diretas?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Sim. Eu não tenho muito o que 

dizer sobre a época das Diretas. Eu vivi essa luta mais como cidadão brasileiro 
e não tive participação ativa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como era o clima entre os 
funcionários nessa época? No resto do país havia uma certa euforia, mas, entre 
os funcionários, como era?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Eu creio que a mesma coisa do resto 
do país. Eu não sei dizer nada de especial a respeito. Não tive vivência especial 
com o fato, senão a de um brasileiro comum que esperava que retornássemos 
brevemente àquilo que entendíamos que seria a normalidade constitucional.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O 
senhor foi diretor da Consultoria Legislativa durante algum tempo. 

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Fui.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) 

– Nessas fases, como Diretas Já e outras, como era a relação dos trabalhos 
executados na Consultoria e os pedidos dos deputados com relação a trabalhos 
que embasavam projetos, discursos, etc.? 

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – A Assessoria Legislativa foi 
instituída em 1972 em troncos: a Assessoria Parlamentar, como uma seção 
do Centro de Documentação, e a Assessoria Técnica Especializada, no 
Departamento de Comissões. 

Em 1973, as duas se fundiram na Assessoria Legislativa, hoje Consultoria 
Legislativa. Então, em 72, 73, eu entrei para a Assessoria Parlamentar, que 
funcionava no Centro de Documentação e que fazia discursos, fazia estudos. 
Era destinada a fazer estudos. Na prática, fazíamos discursos.
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O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Dr. Anderson Horta, 
não cortando seu racionício, existia o Instituto Ipeac. 

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Sim, o Ipeac. 
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – A Assessoria 

Parlamentar  concorria com o instituto?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Concorria. O Ipeac era um  instituto 

paralelo, uma entidade privada, financiada pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal que, de certa maneira, pagavam por trabalho efetivamente 
prestado a deputados e senadores. Durante muitos anos funcionou. Funcionava 
nem sempre muito bem. Às vezes bem, às vezes muito mal e nunca foi tão 
eficiente como a assessoria institucional, que não dependia de número de 
trabalhos, não tinha de vender trabalho. O funcionário era remunerado para 
fazer quaisquer trabalhos que lhe fossem pedidos dentro da sua possibilidade.

Não quero denegrir a imagem do Ipeac. Ele prestou muitos serviços bons 
também. Mas com o crescimento da Assessoria Legislativa, chegou-se à 
conclusão de que era desnecessário. Era dinheiro gasto inutilmente, duplicação 
de gastos injustificável.

Não havia uma pergunta sobre qual o relacionamento do deputado com 
o assessor?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Por exemplo, se o deputado pedia alguma coisa tendenciosa, que facilitasse 
um ponto de vista dele ou aceitava os trabalhos executados sem um caráter 
direcionado.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Havia de tudo na Assessoria 
Legislativa, atual Consultoria. Elaborávamos pareceres a projetos, projetos 
de toda natureza, estudos e o discurso já pronto. Fazíamos tudo, conforme 
a encomenda do deputado. Se o deputado dava a orientação, tínhamos de 
fazer de acordo com a sua orientação. Freqüentemente, o deputado pedia o 
nosso parecer, aceitava ou não a nossa orientação, exceto no caso do estudo 
técnico, porque era assinado pelo assessor. Ele se engajava pessoalmente e se 
comprometia pessoalmente, mas nos outros casos, o trabalho finalmente era 
assinado pelo deputado. Então, se ele exigia determinado parecer em certo 
sentido, tinha de ser respeitado, porque seria assinado por ele. 

Claro que se a orientação dele nos parecesse errada, injurídica ou absurda, 
tínhamos o dever de manifestar a nossa posição. Fazíamos isso e algumas 
vezes essa manifestação não era bem recebida. Outras vezes, era acatada. 
Acontecia de tudo, até uma coisa muito interessante a respeito de um projeto 
que me pediram sobre uma área que não era de muito conhecimento meu, 
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a de educação. Não era a minha área. O deputado pediu que eu fizesse. “Eu 
quero um projeto assim e assado.” “deputado, esse projeto é um absurdo. O 
senhor vai se dar mal.” “Não, eu quero porque quero.” “Se o senhor apresentar 
esse projeto vai ser violentamente combatido. O senhor vai aparecer na 
imprensa de uma maneira muito negativa.” Mas ele queria porque queria, 
insistiu. Eu falei: “Bom, deputado, o senhor está advertido. Está aqui o projeto.” 
Apresentou. No dia seguinte saiu numa foto-legenda, um retrato dele e em 
embaixo a legenda, um pequeno texto “metendo o pau” nele, dizendo os 
absurdos do projeto em poucas palavras. Passei por ele nesse dia, nada falei. 
Mas ele me chamou e me cumprimentou feliz da vida, porque havia saído 
a fotografia dele, embora “metendo o pau”. Falem mal, mas falem de mim. 
Parece que quem cunhou essa frase famosa foi o poeta modernista Oswald 
de Andrade. E é uma frase de muito político. “Falem mal, mas falem de mim.” 
Algo parecido com aquele “Rouba, mas faz”.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Evidentemente esse projeto 
não foi adiante.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Ah, não foi. Esse projeto era para 
aparecer, para agradar algum setor e para aparecer. Funcionou da maneira 
como ele queria. Ele apareceu e agradou a quem tinha de agradar. Não era 
um deputado brilhante. Era um deputado medíocre. Não posso dizer quem é. 
Aliás, nem me lembro do seu nome.

Fazia isso também. É um trabalho desgastante para o assessor, mas faz parte 
da vida funcional.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Houve algum outro caso 
tão marcante quanto esse que o senhor se lembre?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Há muitos casos interessantes 
de diversas naturezas. Uma vez, um deputado nordestino –  simplório, mas 
rico, porque explorava licitamente casas de jogos, lotéricas –  me pediu um 
discurso. Eu fiz um discurso para ele, que ficou encantado, era um pinga-fogo. 
Ele disse: “O senhor tem o meu estilo, o senhor vai fazer mais trabalhos para 
mim.” Ficou tão grato que disse que ia me dar uma gratificação. Respondi: “Não, 
deputado, não posso receber gratificação.” Mas ele colocou no meu bolso um 
envelope e saiu. Saiu apressado como quem quisesse evitar que eu devolvesse. 
Realmente ele queria que eu ficasse com o dinheiro. Abri o envelope, que 
estava recheado de notas gordas, num tempo de vacas magras. Fiquei de olho 
comprido, mas não poderia aceitar, porque seria uma coisa muito irregular, 
de conseqüências práticas: eu iria ficar atado a esse deputado, ele ia exigir 
preferência, se não exclusividade. Era uma coisa que eu não poderia fazer. 
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Corri atrás dele e entreguei-lhe o dinheiro – pesaroso, mas não tinha como 
agir de outra maneira –, fazendo-lhe ver que eu já era pago para atendê-lo e a 
qualquer outro deputado da maneira que fosse possível.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ele poderia ter lhe dado 
um bilhete premiado.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Poderia, poderia. Alguns davam 
uma caneta, quando ficavam satisfeitos com o trabalho. Ou mandavam um 
telegrama de agradecimento. Isso era muito bom. Uma vez um me deu um uísque 
– infelizmente era falso, pois me deu uma tremenda dor de cabeça. (risos)

Nessa época eu não era o diretor da Assessoria, mas ajudava o diretor na 
distribuição, recebimento e encaminhamento dos trabalhos aos deputados. 
Portanto, eu era uma ponte entre os deputados e os colegas assessores. De 
modo que eu ficava sempre até um pouco depois do meio-dia, na minha sala, 
na ponta de cá do anexo III. Tinha um deputado que de quando em quando ia 
para lá, e eu perdia o almoço. E ele conversava, conversava, contava histórias, 
pedia algum  projeto, algum pronunciamento. Eu anotava para ele. Era um 
deputado muito simpático, muito bem-falante, muito agradável, e de quando 
em quando me trazia goiabada “cascão” e queijo. Eu tenho uma boa lembrança 
dele. Como eu não disse nada que fiz para ele, posso dizer o nome dele. Esse 
deputado foi prefeito em Belo Horizonte. Ele era muito popular, o Jorge 
Carone.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor fez referência  a 
um panelaço? Como foi esse panelaço?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Batidas em panelas, em frigideiras, 
em copos, em pratos. Foi na cidade toda. Você não estava aqui, não?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não, eu moro há pouco 
tempo em Brasília.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Eu acho que foi um caso brasiliense. 
Vocês se lembram de ter sido mais do que de Brasília esse panelaço? Eu acho 
que foi de Brasília. E foi algo relacionado ao Collor, ao impeachment do Collor, 
não é verdade?

(Intervenção fora do microfone)
Foi nacional?
(Intervenção fora do microfone)
Vou contar uma coisa curiosa quanto à Assessoria Legislativa, quando 

fui nomeado diretor da Assessoria. Tive uma vida funcional muito ligada 
ao assessoramento. Por quê? Na Comissão de Redação, eu entrei como 
datilógrafo, mas fui aprendendo técnica legislativa. Isso já foi me preparando 
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para um dia ser assessor, sem que eu soubesse disso. Começou-se a falar em 
assessoramento legislativo com uma certa insistência no Palácio Tiradentes, 
nos anos que antecederam 1960. Entrei para um escritório de advocacia, 
porque me formei em 1959, na ilusão de aprender a advogar com os colegas, 
mas o escritório estava mais interessado em trabalhos de assessoramento, 
avant la lettre, digamos. Então, montaram um curso de assessoramento 
parlamentar e me colocaram como professor desse curso. Eu me virei. Tinha 
já algum conhecimento adquirido no  trabalho da Comissão. Dei as minhas 
aulas e fiz uma apostila que serviu de estopim para uma dessas publicações 
que eu arrolo no papel que entreguei a vocês, que são normas para elaboração 
dos trabalhos legislativos.

Logo na primeira hora, fui nomeado assessor parlamentar. Conheço a 
Assessoria Legislativa –  hoje Consultoria –  desde o nascedouro. Considero-
me um dos criadores, não que estivesse na direção –  no momento da criação eu 
não estava –, mas sempre de alguma maneira estive ligado ao assessoramento. 
Isso me dava um  carinho especial pela Assessoria  Legislativa.

Fui nomeado diretor da Assessoria e um belo dia fui chamado ao gabinete 
do primeiro-secretário, na presença do diretor legislativo de então e do 
diretor-geral, Ribas e Sabino. O primeiro-secretário queria  simplesmente que 
eu dissolvesse a Assessoria: “Você vai desmembrar a assessoria, distribuir os 
assessores pelas Comissões; quero desfazer esse núcleo”. Fiquei alarmado. “Não 
posso fazer isso. Acho que isso está errado. Não é uma boa solução. Vai acabar 
com a Assessoria, vai desmantelar nossa experiência de assessoramento, que 
tem sido positiva, apesar de problemas e distorções, que sempre há.” E disse a 
ele que não podia fazer, usando o argumento de que era ilegal. Ele ficou bravo: 
“Quando vocês não querem fazer alguma coisa, apelam para a lei, dizem que 
é ilegal.” Mas realmente era ilegal. Eu falei: “deputado, é ilegal mesmo. Não 
estou inventando isso.” E houve uma conversa muito desagradável. E eu numa 
situação muito “esquerda”. Eu não podia fazer isso, mas se insistisse, como 
insisti, na minha posição, poderia ser levado a me aposentar bem mais cedo 
do que afinal me aposentei. Mas o primeiro-secretário teve a grandeza de não 
exigir o meu cargo. Nem tocou no assunto. Não deve nem ter pensado no 
assunto. Não estou citando isso como queixa, nem como acusação a ele. Ele 
tinha uma  posição, resultante de compromissos de campanha, mas eu disse a 
ele que aquilo era inconveniente e ilegal e que eu não poderia fazer isso.

Incumbiu-me, então, de redigir um ato legal que ele assinaria e faria dessa 
maneira. Muito bem, eu fiz para ele. Fiz, mas tive que trabalhar contra a 
opinião dele e com o apoio de autoridades da Casa e de deputados. No fim, ele 
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se convenceu de que não estava certo ou de que não valia a pena insistir nesse 
compromisso de campanha. De modo que por pouco deixei de ser o “coveiro” 
da assessoria. Não fui porque não quis. Não admiti ser isso. Por pouco também 
não me aposentei. Não sei há quantos anos foi.  

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Tenho mais uma 
pergunta.  Dr. Anderson, os funcionários da Casa, os assessores da Consultoria 
de Orçamento ou da Legislativa auxiliam os deputados a elaborarem as leis, 
os projetos e as emendas à Constituição que são mandadas para cá pelo 
Executivo.  O trabalho do assessor influencia na alteração de algum projeto 
mandado pelo Executivo?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Pode acontecer.
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Aconteceu alguma 

alteração que desagradou o Executivo?  
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Aconteceu, sim.  Eu mesmo fui 

um dos personagens de um desses fatos.  Como foi dito há pouco, havia de 
tudo na Assessoria.  Fazia-se o que o deputado queria, porque S.Exa. assinava, 
mas também poder-se-ia convencê-lo do contrário, de fazer uma coisa que se 
achasse mais adequada, mais jurídica, menos... ridícula, até.

Assessores influenciaram parlamentares para mudarem pareceres ou 
projetos.  Aconteceram coisas contrárias ao interesse do Executivo, devido à 
atuação de assessores.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Quer dar um exemplo?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Eu não posso dar, porque teria que 
dizer, se eu me lembrasse, qual o deputado assessorado e quem foi contrariado, 
o que contraria a norma da Assessoria, ou seja, o sigilo.

Disse que fiz um projeto absurdo para um deputado, que ficou feliz.  Agora, 
se eu dissesse quem é o deputado e qual era o projeto, estaria ferindo a norma 
de sigilo do assessoramento, que é a segurança do parlamentar.  Uma vez que 
S. Exa. recebeu assessoramento e assinou o parecer, é considerado autor.  

O assessor é um mero instrumento, em certos casos, profundamente 
desgostoso.  Muitas vezes era levado a fazer alguma coisa contra suas íntimas 
convicções, e às vezes se recusava a fazê-lo.  Houve  problemas desse tipo. 

Por exemplo, lembro-me de um colega que era contra a pena de morte, 
como eu também sempre fui, e  foi-lhe pedido um trabalho para a instituição 
da pena de morte.  Ele não quis fazer, conseguimos contornar o problema, e ele 
não fez, mas normalmente o assessor é obrigado a fazê-lo.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Outro consultor fez isso?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não sei se chegou a ser feito esse 

projeto.  Nunca vingou a idéia de pena de morte, felizmente. Penso que é um 
erro terrível, com certeza vocês também.  Não é, Ivanir?   

(intervenção fora do microfone)
O pedido era de um dos defensores, não me lembro de quem. Não sei se foi 

dele –  se me lembrasse, eu calaria a boca. (risos) 
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 

Sobre a sua poesia.
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Clareou falar em poesia, não a 

minha poesia, mas de uma maneira geral. Tomara que a poesia possa influir 
basicamente os trabalhos legislativos e os administrativos.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Porque nesse caso do “Altiplano”, ele conta uma saga que envolve também sua 
vida na Câmara dos Deputados.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não há uma vinculação aparente.   
Aparente, não! É claro que a minha vida na Câmara é a minha vida, não 
é? Em quarenta anos de Câmara, eu fui influenciado pelo que vivi aqui. A 
Câmara me ajudou; ter sido funcionário da Câmara ajudou-me a formar o 
meu perfil, digamos assim, político, a minha noção do que é o país jurídica e 
politicamente, é claro. Mas nada disso transparece no poema.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Sim, mas eu digo o seguinte: se não haveria outros que tivessem fatos, vivências 
mais explícitas e que você pudesse nos disponibilizar para nossa exposição.

O SR.  ANDERSON BRAGA HORTA – De poesia? 
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Isso.
O SR.  ANDERSON BRAGA HORTA – Relacionada com a  Câmara? 
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 

Vivências aqui dentro.
O SR.  ANDERSON BRAGA HORTA – Não tenho, não. 
Tenho um poema, escrito na Comissão de Redação, naquele tempo, que 

nunca foi publicado e aproveitado, em que eu falo sobre uma máquina, 
um ventilador. Lembro-me da passagem “e, coitado, não tem pistolão”. Um 
poema irônico, sarcástico, mas que não tem relevância alguma. Lembro-
me desse porque é o único que tem relação direta com o meu trabalho 
na Câmara. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E 
você tem ele?
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O SR.  ANDERSON BRAGA HORTA – Se você quiser, talvez eu consiga 
uma cópia. Certamente eu tenho; vou  conseguir. Agora, você, por favor, não 
diga que foi feito no expediente, não. (risos)

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Por que o senhor ficou 
quarenta anos na Câmara se o senhor poderia ter-se aposentado antes?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Eu poderia ter-me aposentado 
muito antes; eu comecei a trabalhar aqui na Câmara com 23 anos. Menos de 
23 – 22 anos –  foi começo de 1957, com 22 anos e pouco. Tinha já uns três 
anos, tinha um tiro-de-guerra, que podia contar. Vim para cá com dois anos 
contados em dobro –  nunca tirei um dia de licença-prêmio. Então, a primeira 
licença eu podia ter convertido em dobro também; poderia ter-me aposentado 
aos cinqüenta anos. Não tinha interesse algum em sair; não tinha perspectiva 
em fazer outra coisa fora. Então, eu completei quarenta anos de casa em 1997, 
quando me aposentei.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa nossa conversa está 
muito séria. Vamos lembrar alguma coisa engraçada? 

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Vamos. Eu já era diretor da 
Assessoria, estava lá na minha sala, toca o telefone – era uma deputada, ex-
guerrilheira, famosa e brava, engraçada, que  me disse uma série de coisas, 
fez uma série de queixas e, antes que eu pudesse responder a alguma coisa 
– o assunto era irrelevante, ela não tinha razão alguma – e me colocar aos 
seus serviços para remediar o que tivesse saído de errado, ela me disse: “Sabe 
de uma coisa? Essa assessoria é uma...” e disse uma palavra menos agradável. 
Aí eu fiquei assim, meio espantado, houve aquele silêncio, rompido por ela, 
e ela disse: “olha, Dr. Anderson, depois disso que eu lhe disse eu acho que o 
senhor só tem uma coisa a fazer: bater o telefone na minha cara”. (risos). Ela 
mesma disse isso. E eu desliguei realmente o telefone, eu ia dizer o quê? Eu 
não ia responder à deputada, por ser uma senhora e por ser deputada, no 
mesmo tom e com as mesmas palavras. Liguei para o Sabino imediatamente 
e relatei-lhe o fato. Disse a ele: “Olha, aconteceu isso”. Ele disse: “Não, não 
tem problema algum, não. A deputada é conhecida”. Essa mesma deputada, 
na época em que o Sebastião Corrêa Côrtes era o responsável pelo setor de 
discursos, uma vez foi ao gabinete dele, que ficava ao lado do meu, antes de 
eu ser diretor da Assessoria, e falou sobre a vida de guerrilheira dela, e num 
belo momento ela se entusiasmou, levantou a saia e mostrou ferimentos de 
guerra. Uma situação que deixou o Côrtes, um homem muito católico, meio 
assombrado. (risos) Também não vou dizer o nome, não é preciso. São fatos 
pitorescos apenas.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E com os funcionários, o 
senhor se lembra de alguma coisa assim pitoresca?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Houve coisas pitorescas, coisas 
trágicas, mortes prematuras, brigas, incompreensões. Um dos pecados do 
intelectual é o orgulho, e o assessor é um homem, pode-se dizer que é um 
intelectual, que é obrigado a estudar. Passou a ser admitido por concurso 
– a Câmara inventou isso, não sei se inventou bem, acho que inventou – e 
aconteceram coisas desse tipo. Um fato pitoresco, específico entre funcionários, 
não consigo lembrar agora; como esse dessa deputada, não, nada parecido.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E de trágico que o senhor 
mencionou aí?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Houve um colega, muito jovem e 
inteligente, que se matou com um tiro de espingarda, ou com uma arma parecida.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dentro da Câmara?
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não. Houve um colega que morreu 

afogado na praia de Boa Viagem, jovem também, relativamente jovem. 
Por que ele se matou?
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso.
O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Ele tinha problemas de 

relacionamento com os pais. Ele tinha problemas mentais – muito brilhante e 
inteligente – mas tinha problemas. Se houve um fato específico que o levou a 
isso, eu não fiquei sabendo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E houve muitos casamentos 
entre servidores na Câmara? Era comum o envolvimento afetivo de funcionário 
com funcionária?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Não. Havia assessores casados 
entre si, mas o casamento foi anterior à entrada na Assessoria. Depois de terem 
entrado para a Assessoria, se casaram não me ocorre. Pode ser que entre os 
mais novos tenha acontecido, eu já saí há seis anos e não me lembro de fato 
algum, não. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Há alguma coisa que a 
gente não tenha dito que o senhor acha que valha a pena ser mencionado?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – A coisa que eu tenho a dizer é que 
os quarenta anos que eu passei na Câmara foram de enriquecimento – aprendi 
muita coisa. É uma Casa que é um dos pilares da democracia em qualquer 
país, no Brasil especialmente. Com isso, não quero apagar quaisquer erros 
que sejam cometidos pela representação, não é o caso. Mas a representação é 
importante e deve ser aperfeiçoada sempre, e nunca coarctada como aconteceu 
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durante a chamada revolução. Eu insisto em “chamada revolução” porque eu 
acho que não houve revolução alguma em 1964. Mas sinto-me feliz por ter 
podido prestar algum serviço, mínimo que fosse, a esta Casa.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Eu 
só queria pedir a você, para arrematar, finalmente, você como intelectual por 
ofício e ligado à cultura por lazer, que tentasse nos dar a luz nessa questão do 
envolvimento mais recente da Câmara com arte, com cultura por meio do 
Espaço Cultural e do museu. Ou seja, essas duas manifestações se casam bem? 
Fala um pouquinho sobre isso.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA - Eu até disse, meio brincando, há 
pouco, que seria bom que a poesia pudesse iluminar os trabalhos legislativos 
e os trabalhos administrativos. A poesia no sentido amplo, não só a poesia 
do poema, mas a poesia da pintura, das artes cênicas, da música – a arte, 
enfim, que é uma coisa que falta em nossa educação hoje. Ela é humanizante. 
A arte não tem, embora muito artista fique rico, mercê de sua arte, a arte não 
tem função econômica. Quando tem, ela não é meramente econômica, não é 
primordialmente econômica. A arte é algo espiritual, algo que transcende o 
econômico, embora possa se transformar também em fator econômico. Mas 
a arte é espiritual, é algo que deve contribuir para elevar os espíritos, amaciar 
os temperamentos, para lubrificar essas... para humanizar, no caso de serviços 
públicos e serviços privados também. Por que não? Toda atividade artística – 
corais, por exemplo – deve ser bem-vinda no seio do serviço público, já que 
estamos falando de Câmara dos Deputados, como fator de humanização do 
serviço para que não se torne o servidor um autômato, um mero cumpridor 
de ordens, um mero fabricante de regulamentos, de textos e coisas, para que 
o relacionamento humano não se perca por força da necessária burocracia, 
da ordem necessária ao serviço. Acho isso importantíssimo, e é bom que a 
Câmara tenha enveredado por esse caminho e esteja dando importância a 
esse caminho.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) 
– Mas eu ainda vou mais adiante um pouquinho. Além da atividade 
humanizante, em termos de servidor  e de instituição, eu queria ir mais além, 
ou seja, a atividade legislativa. A proximidade com a manifestação popular, 
a memória – será que isso também não resgata alguma coisa que, às vezes, a 
atividade partidária esconde?

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Com certeza sim. A arte deve 
servir para humanizar tudo. Eu hesitei um pouquinho porque existe uma arte 
muito desumanizada também, uma arte muito “tecnicizada”, uma arte muito 
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voltada para o dinheiro como coisa imediata e que esquece qual deve ser 
sua própria finalidade. Mas acho que é a exceção e é o menos importante. 
Todo trabalho técnico que se torna único, atividade única, leva a distorções. 
A inteligência técnica, pura, leva a monstruosidades. Quem já não conheceu 
uma pessoa muito brilhante em ciências exatas ou em tecnologias, mas de 
sentimento atrofiado, incapaz de um bom relacionamento até familiar? Creio 
que a educação artística pode contribuir para evitar essas monstruosidades. 
Não sei se há casos irremediáveis... (risos)

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Queremos agradecer ao 
senhor a participação, a sua disponibilidade, a sua presença aqui.

O SRA. ANDERSON BRAGA HORTA – Muito obrigado. É um prazer 
estar com vocês.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Se o senhor se lembrar de 
algum documento, de alguma foto – o senhor já trouxe algumas aqui –, mas 
se achar mais...

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Está certo. Posso trazer para vocês 
copiarem. Gostaria de ter de volta. E não gostei da cópia que consegui para essas 
duas aí. Não ficaram perfeitas. Vou ver se encontro alguma coisa relacionada 
com a Câmara, fotos com colegas de Câmara. Se eu tiver, eu trago.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Fotos de time de futebol, 
fotos do coral, fotos de festas de final de ano, aniversário de alguém que tenha 
feito uma festinha e que, por acaso, essa foto tenha ficado com o senhor.

O SR. ANDERSON BRAGA HORTA – Está bom. Eu vou dar uma revirada 
nas gavetas lá.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Muito obrigada.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Ribas, é praxe nossa que 
cada entrevistado registre seu nome, em que circunstância veio para Brasília, 
como entrou na Câmara, quando e como começou a carreira.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Sou mineiro de Diamantina. Fiz o 
curso primário no Grupo Escolar Mata Machado, em Diamantina, estudei um 
ano e meio no Seminário Arquidiocesano, também em Diamantina, depois 
fiz até o segundo científico no Colégio Diamantinense e o terceiro científico 
no Colégio Anchieta, em Belo Horizonte. Aprovado em vestibular, cursei um 
ano na Faculdade de Odontologia e Farmácia da UFMG, mas não me senti 
vocacionado para a profissão, embora filho de farmacêutico. Então, submeti-
me ao vestibular da Faculdade de Direito da UFMG, conhecida como “A Casa 
de Afonso Pena”. Em 1964 fui aprovado em concurso público para cargo da 
Câmara dos Deputados e, empossado, fui transferido, na forma da lei, para 
a Universidade de Brasília, (de Federal para Federal). Ali, diplomei-me em 
dois cursos: Direito, em 1968, e Administração, em 1972.

Cumpri o serviço militar no Tiro-de-Guerra em 1973, em Diamantina-
MG. Até comentava aqui, com o Ivanir Geraldo Vianna, a respeito da minha 
graduação militar. Certa vez fui a um banco, e o gerente, a certa altura, me 
disse: “o senhor parece um coronel do Exército.” Eu respondi: “Eu sou cidadão 
civil, paisano. O posto de coronel me agrada mas, se militar fosse, eu me 
esforçaria para alcançar o generalato.” Sou reservista de 2ª categoria, com a 
graduação de soldado e especialização de fileira. Fui atirador entusiasmado 
e patriota, segundo colocado no aproveitamento geral e primeiro em tiro. 
Fala-se muito na disciplina militar, mas nada comparado à disciplina do 
seminário onde estudei por um ano e meio. A disciplina do seminário era 
rígida ao extremo. Para começar, o seminarista como eu, com onze anos, 
já vestia batina, vestes clericais. Diamantina é uma cidade muito fria e alta, 
1.162 metros acima do nível do mar. Fica na Serra do Espinhaço. Naquela 
época, no seminário, tomávamos banho frio às 6h da manhã. Era terrível. 
O banho era coletivo. Havia uma fila de chuveiros. Os seminaristas ficavam 
enfileirados de calção. O padre abria um enorme registro e jatos d’água 
caíam em cima dos banhistas. Não se podia dar um “ai”, um “pio”. Agüentava-
se o choque da água gelada sem pestanejar nem falar nada. No refeitório, 
não se falava. Era proibido. Enquanto se comia, um seminarista menor fazia 
uma leitura da Imitação de Cristo, do venerável Tomás de Kempis. Só se 
conversava no refeitório em ocasiões especiais. Se o seminarista precisasse 
repetir uma comida, por exemplo, que era servida por garçons, digamos  
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assim, usava sinais com a mão. A mão fechada, tocando a mesa – sem ruído 
– significava água. O sinal de um dedo em riste era o feijão; dois dedos, o 
arroz etc. Assim se pedia e não se falava. No seminário, no almoço e no jantar, 
as leituras espirituais ficavam por conta dos seminaristas maiores, filósofos 
e teólogos. Os temas eram complexos, tais como o Martirológio Romano. 
Era um regime extremamente severo. Foi uma lição de vida, assim como o 
Exército, embora a rigidez do quartel não se comparasse à do seminário. 

A minha vinda a Brasília deu-se no final de junho de 1964, para tomar 
posse no cargo de almoxarife PL-8, para o qual fui nomeado após aprovado 
em concurso público, em que, pelo conhecimento, coragem e denodo, 
alcancei o primeiro lugar. Eu era funcionário do Ministério da Fazenda na 
Delegacia do Tesouro de Minas Gerais. Meu chefe, Walter Soler, me dizia: 
“Ribas faça esse concurso para a Câmara: você tem tudo para ser aprovado.
O Poder Legislativo paga muito melhor do que aqui, no Executivo. Outra 
coisa, tenho informações de que os concursos da Câmara são muito severos, 
muito sérios.” Como realmente viria a ser demonstrado. Realmente, eu 
conhecia a Câmara como instituição. Nenhum dos nomeados era servidor 
da Câmara ou tinha ligações com políticos. Fiz o concurso. O cargo era 
bem remunerado, de nível médio, mas se situava hierarquicamente numa 
posição confortável em relação aos demais cargos. O PL-8 era dois níveis 
acima do cargo de  auxiliar legislativo. No futuro, as atribuições do cargo 
de almoxarife seriam incorporadas ao cargo de técnico de material e 
patrimônio, de nível superior.

Eu ia disputar o concurso para três vagas. Depois elas foram aumentadas 
para seis. As matérias do concurso consistiram de português, matemática 
e estatística, ciências, física e química, merceologia, legislação de material 
e administração de almoxarifado. Os seis ocupantes, devo registrar, 
formaram-se em nível superior. Dois se tornaram médicos: Joviniano José 
dos Santos e Mario Magno de Oliveira formaram-se em Medicina pela UnB. 
Eu me formei em Direito e Administração. João Ribeiro da Silva Sobrinho 
formou-se em Administração em outra faculdade. Jaime Limp de Azevedo 
formou-se em Engenharia Eletrônica. Tarcísio José França formou-se 
em Biblioteconomia e veio a ser diretor de uma das coordenações da 
Biblioteca. João Ribeiro viria a ser diretor da coordenação de Aquisições 
do Departamento de Material e Patrimônio.

Antes de ingressar na Câmara – perguntaram-me quais as atividades 
que exerci – fui escriturário da Rede Mineira de Viação, uma ferrovia 
federalizada, hoje privatizada. Fui almoxarife do Ministério da Agricultura e 
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depois do Ministério da Fazenda. Todos os meus cargos foram conquistados 
através de concurso público.

Em certa ocasião, quando eu trabalhava na Diretoria do Patrimônio, 
recebemos a visita do presidente Adaucto Cardoso, que nos disse que em certa 
fase da vida dele havia sido almoxarife. Era ilustre colega nosso.

Concomitantemente com esses cargos, fui professor de Português em 
colégio comercial e depois no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 
Senai, de Belo Horizonte. Durante pouco tempo, fui bancário do Banco da 
Produção e Crédito Agrícola, em Belo Horizonte, pertencente a parente 
meu. Fui aprovado em concurso público para postalista do antigo DCT. 
Fui nomeado para Juiz de Fora, mas não tomei posse porque o cargo que 
eu ocupava tornou-se mais bem remunerado depois de uma classificação 
no plano de cargos. E fui aprovado, também, em concurso para técnico de 
tributação do Ministério da Fazenda, considerado um dos concursos mais 
difíceis que já foram efetuados em Brasília.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, quando o senhor 
fez o concurso para a Câmara, o senhor já era um veterano em concurso? 

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS  – Eu era atacado de “concursite aguda”. 
Não podia ver um concurso e lá estava eu. Eu precisava do emprego. 

Então, realmente, os concursos me atraíam muito. E foi uma época muito 
boa. O Dasp tinha uma atuação muito efetiva, selecionava muito o pessoal do 
serviço público. O serviço público era mais bem organizado, menor também, 
mas mais bem  organizado. E a Câmara, como eu disse anteriormente, tinha 
fama de concursos moralizados. Prova disso é que temos vários colegas que se 
submeteram e foram bem classificados por mérito, exclusivamente. 

Em cargo de provimento efetivo, eu fui aqui na Câmara dos Deputados 
seguidamente, almoxarife, técnico legislativo, técnico de administração, 
administrador e analista legislativo. O cargo de almoxarife foi enquadrado 
como técnico legislativo no Plano de  Classificação de Cargos. 

A Câmara, posteriormente, criou cargos de técnicos de administração e abriu 
concurso público para preenchimento das vagas e opção para ingresso, na nova 
carreira de seus funcionários com formação superior, específica e classificação 
através de exame de currículos, em 1971. Eu encabecei a lista dos habilitados. 

Posteriormente, a lei federal mudou a denominação da profissão para 
administrador, reservando a denominação de técnico de administração para 
os profissionais de nível médio. Mas, recentemente, a Câmara classificou 
como analista legislativo quase todos os cargos de nível superior do seu 
quadro de pessoal. 
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Quanto aos cargos em comissão, fui chefe de seção, consultor legislativo, diretor 
do Departamento de Administração, diretor da Consultoria Legislativa e diretor 
legislativo, cargo no qual me aposentei. No ramo ou braço administrativo da 
Casa, onde trabalhei por mais de oito anos, atuei principalmente na especialidade 
de administração de material e patrimonial. Na qualidade de chefe, a partir do 
cumprimento do estágio probatório e, como diretor, exerci as atribuições comuns 
aos cargos de coordenação e supervisão de serviços. Fui por mais de uma década 
membro da Comissão Permanente de Licitações, importante colegiado que, nas 
tomadas de preços e concorrências, julga as propostas dos licitantes e adjudica 
o fornecimento de material, a prestação de serviço e execução de obras àqueles 
concorrentes que melhores vantagens oferecem à Câmara dos Deputados. 
Tive muito orgulho de participar desse colegiado, porque fazia jus ao respeito 
dos licitantes e recebia deles elogiosas referências. Tive atuação em eventos 
importantes, como a entrega do Palácio Tiradentes à Assembléia Legislativa do 
Rio de Janeiro e a ambientação do 9º andar do Palácio Pedro Ernesto, para onde 
foi transferido o setor Rio da Câmara. 

Nos primeiros anos de Brasília, o comércio local era ainda incipiente, e 
muitos itens de material eram adquiridos no Rio de Janeiro pelo Setor Rio 
da Diretoria do Patrimônio e trazidos para Brasília em caminhões do DNER. 
Tais veículos vinham vazios do Rio para apanhar Diários Oficiais. Quando 
soubemos disso, a Câmara fez um acordo com o DNER que passou a transportar 
as compras da Câmara sem ônus. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto) – Dr. Ribas, 
o senhor foi membro da Comissão de Licitação em que época? Nessa época?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Olha, desde 1976. Desde a criação 
da Comissão, foram quase duas décadas. Fui seguidamente reconduzido 
à Comissão.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Nós 
soubemos, por alguns depoimentos, pela condição de Brasília – não sei se nessa 
época ainda era assim – mas no começo –, havia dificuldades de aquisição de 
materiais, uma série de coisas. O Dr. Luciano muitas vezes pedia que se fizesse 
determinadas compras. Na área de arquitetura, por exemplo, para compor um 
evento, uma posse, que tinha que ser feito rapidamente, muitas vezes era feita 
a compra direta, sem licitação. E como isso “batia” para a Comissão? Nessa 
época ainda acontecia isso?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Não havia conflito de competência. O 
diretor-geral, embora ordenador de despesa, não invadia a área de competência 
da Comissão Permanente de Licitação. O Dr. Luciano determinava a aquisição 
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em algumas ocasiões. Eram as compras urgentes e de reduzido valor que 
eram feitas com dispensa de licitação, obedecida a lei vigente, efetuadas pela 
Diretoria do Patrimônio e pagas com uma verba própria, classificadas como 
despesas miúdas e de pronto pagamento. Por exemplo, comprar ração para 
os palmípedes do lago, como diria um ex-colega nosso, comprar flores para 
ornamentar o plenário numa solenidade. Não sei se seria oportuno contar 
uma coisa curiosa a respeito.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – É.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É oportuno.
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Houve uma época em que havia uma 

vaga de oficial legislativo – se não me engano PL-2 ou PL-3 –, disputadíssima, 
cada candidato mais forte do que o outro, cada qual trabalhando a seu modo 
para ser nomeado para essa vaga. Então, um colega nosso que sempre contou 
isso com muita verve, com muita graça – disputava essa vaga. Era o Dr. Sonilton 
Campos. Ele era chefe de Serviços Gerais, que cuidava desses assuntos de 
administração geral, como é o caso de ornamentação de plenário, essas coisas 
todas. Então, o Dr. Sonilton, depois de uma solenidade dessas, pegou as flores 
remanescentes de uma sessão e fez um belo buquê e mandou com um cartão 
cumprimentando a mulher do presidente Pereira Lopes, sem outros detalhes. 
Acontece que na Mesa se discutia quem seria o candidato escolhido para o 
preenchimento da vaga. E cada deputado, cada membro da Mesa pôs na mesa 
o seu candidato. E estava havendo, não digo uma discussão, mas uma certa 
hesitação, quando o presidente Pereira Lopes disse:  “Há aqui um candidato, 
Sonilton Campos, por quem tenho uma simpatia.” O presidente disse que 
tinha simpatia por ele, então ele foi promovido, graças às flores oriundas 
do plenário. A esposa dele, por sinal, é uma pessoa muito distinta, como era 
também o presidente Pereira Lopes; tinha uma autoridade muito grande na 
Casa, respeitadíssimo pelos deputados. 

Pois bem. Eu tive atuação na entrega do Palácio Tiradentes à Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro. Aliás, eu fiquei nostálgico, porque era uma beleza, 
como é hoje, eu tinha muitas recordações; embora eu não tivesse trabalhado lá, 
eu conhecia bem o Palácio e tinha certa predileção por ele. Mas para entregar 
o Palácio, nós precisávamos acomodar o setor Rio – me parece que foi extinto 
há pouco tempo, não sei. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) –  
Foi extinto.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Então, a Assembléia destinou o 
Palácio Pedro Ernesto, que era da Câmara dos Vereadores, destinou o 9º andar 
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para acomodar os órgãos auxiliares da Câmara que estavam no Rio. E eu fui 
encarregado, nessa época, de conduzir a licitação. Estivemos lá com nossos 
arquitetos e fizemos a licitação para a ambientação. O andar foi ambientado 
para receber nossos órgãos. Lá ficou instalado o setor Rio.

Teria a dizer também, no que diz respeito à minha atuação na administração 
de pessoal – como afirmei anteriormente, minha atuação maior foi na 
administração de material, orçamento e patrimonial. Fiz parte como membro 
e presidente de bancas examinadoras de concursos públicos cujas matérias 
incluíam também administração financeira e orçamentária, contabilidade 
e outras. Em relação a colegiados, participei, além da comissão de licitação, 
dos seguintes: fui membro da comissão designada para aquisição de veículos 
para o serviço da Câmara dos Deputados em 1966; fui, também, membro da 
comissão de alienação de veículos considerados inservíveis e inadequados para 
o serviço da Casa, em 1971; fui membro também da comissão de avaliação 
baixa e alienação de bens móveis, em 1971; fui membro do grupo de trabalho 
designado pela Mesa para fixar a lotação numérica e funcional dos órgãos da 
Casa para efeito da reforma administrativa, em 1971 também; fui coordenador 
da comissão designada a promover a reforma total do plenário e instalação do 
salão de recepções.

Os principais objetivos da reforma do plenário foram os seguintes: aumento 
do número de cadeiras e bancadas; substituição do sistema de som, do sistema 
de votação eletrônica, dos tapetes, do piso e paredes. Resultado, o plenário ficou 
na terra. E o nosso diretor-geral, hoje ministro Luciano Brandão, me disse – eu 
era o coordenador do grupo – “Ribas, em Brasília não há outro lugar onde o 
Congresso possa se reunir. Se essa reforma não terminar a tempo, vou culpar 
você e sua equipe”. Isso me fez tremer nas bases. Mas trabalhamos muito e ao 
final deu certo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Essa reforma foi em 1977?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Em 1971. Essa foi a maior reforma; 
depois houve outra de menor monta.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Porque em 1977 foi a mesma coisa: tirou-se tudo, ficou no chão e refez-se tudo.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Talvez minha cronologia não esteja 
correta, talvez seja a de 1977.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Na 
de 1977 foi o Eraldo que chefiou a parte dos ...
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O SR ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Foi  Viajamos muito ao Rio para falar 
com o escritório Oscar Niemeyer, com o Dr. Oscar.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Exato. Foi nessa época.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Foi até interessante porque, em relação 
aos tapetes, consultamos a fabricante Tabacow, que não comercializava a cor 
areia, definida, escolhida, por Oscar Niemeyer. Conversamos com o próprio 
dono da fábrica, Jacob Tabacow, que disse que destinaria um tear para tecer os 
tapetes da Câmara. A Câmara fez a encomenda e vieram toneladas de tapetes, 
numa carreta. Inclusive o diretor-geral, hoje ministro Luciano Brandão, entrou 
em entendimento com o DNER para que desse livre trânsito à carreta, uma vez 
que não poderia, de forma nenhuma, atrasar a reforma do plenário. 

O serviço de votação eletrônica foi substituído por meio de negociação com 
a Telefunken, e, para o sistema de som, lembro-me que faltava um conector, 
fabricado pela Canon. Tomamos conhecimento de que esses conectores eram 
fabricados por uma indústria nos arredores de Boston. E tivemos de consultar 
como adquiri-los. Junto à nossa equipe havia dois funcionários da Presidência 
da República, da área de informática. Um deles, que falava inglês fluentemente, 
conversou com o presidente da Canon, que lhe disse que colocaria os 
conectores onde determinássemos, mas que não poderia enviá-los porque 
não havia guia de importação. Pediu-nos que encontrássemos uma maneira 
de fazê-lo, que nem precisaríamos pagar pelos conectores, apenas pelos 
serviços prestados, que eles resolveriam o problema. Então, a Câmara decidiu 
pela aquisição. “Agora vamos arranjar alguém que esteja nos Estados Unidos 
e que possa trazer esses conectores.” Pensou-se logo em algum deputado, e 
alguém lembrou do nosso colega Padilha, que estava em Washington. O irmão 
dele era diplomata e estava doente à época e acabou por falecer. Colocaram 
os conectores na nossa embaixada em Washington. Acionamos o Padilha. Eu 
falei com ele por telefone. Ele perguntou se eu estava em Washington porque a 
ligação era muito boa. Disse que não, que falava de Brasília. Disse o que estava 
ocorrendo e que precisávamos que ele fizesse um contrabandozinho para nós. 
“Traga esses conectores, senão o plenário não ficará pronto.” Ele disse: “É só me 
dar cobertura que eu levo.” Acionamos os nossos agentes no aeroporto, no Rio 
de Janeiro, e o Padilha trouxe-nos essa preciosidade, os conectores.

Nessa ocasião, o Dr. Luciano Brandão já tinha ido para o Tribunal de Contas, 
e o diretor-geral era o Dr. José Ferreira de Aquino, que estava em desespero. Era 
novo na diretoria – um fracasso qualquer pesaria fortemente contra ele. Estava 
em seu gabinete quando ele disse: “Ribas, aquela história dos conectores não 
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vai dar certo, negócio de contrabando...” Contrabando, vamos dizer, legítimo, 
pode não ser legal, mas as circunstâncias exigiam, e a Câmara também não 
pagaria nada por importação ou coisa que o valha. Eu perguntei por que não 
daria certo. Ele disse que os conectores não chegariam. Eu respondi que eles 
já tinham chegado. Mostrei-os num canto do gabinete. Ele respirou aliviado. 
Com isso foi completada a reforma do plenário.

Fui membro da banca examinadora para elaboração de questões da prova de 
capacitação profissional para o concurso público de técnico em administração, 
em 1977. Fui palestrante em todos os estágios de universitários promovidos 
pela Câmara, abordando o tema “Inter-Relacionamento entre os Poderes da 
União”. Fui membro da comissão incumbida de receber da firma Soares Leone 
o Anexo IV, acabado de ser construído. Até brinquei: “não sei se vou agüentar 
esse peso todo”. O Anexo IV, daquele tamanho, era muito peso para eu receber. 
Eu e mais dois colegas. 

Fui também membro da banca examinadora do concurso público para 
agente administrativo, em 1978. Fui membro da comissão julgadora da 
concorrência pública nº 178, para construção do edifício Anexo IV da Câmara. 
Fui membro da banca examinadora na elaboração de questões para o concurso 
público de assistente administrativo, em 1980. Fui presidente da comissão 
consultiva para atuar com a Universidade de Brasília no concurso público para 
assessor legislativo. Fui membro da banca examinadora do concurso público 
para técnico de material e patrimônio, em 1986.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Ribas, só um intervalo. 
Nos concursos públicos em que o senhor participou da banca e da elaboração de 
questões, houve algum caso específico em que as pessoas tenham questionado 
o processo seletivo? Aconteceu algo de destaque?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Houve uma reclamação judicial em 
relação a duas questões da prova de técnico de material e patrimônio, mas isso 
veio a ser superado, e não houve repercussão maior. Felizmente os concursos 
da Câmara sempre foram muito sérios e conceituados, ainda mais com a 
atuação da UnB, que sempre atuou, principalmente no concurso para assessor 
legislativo. Não sei o atual, o mais recente, mas os anteriores foram conduzidos 
pela Universidade de Brasília, com a participação da comissão da Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Ninguém nunca passou 
mal na hora da prova e foi necessário chamar o serviço médico? Ninguém teve 
um ataque de raiva? Nenhum contratempo?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Não me recordo de nenhum fato. 
Há uma coisa extra-Câmara que vou contar por curiosidade. Como disse 
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anteriormente, fui aprovado no concurso de técnico de tributação. A prova 
de conhecimentos, de nível intelectual, durava dez minutos. Estávamos 
labutando e de repente tocava uma sineta e não se podia colocar nem a ponta 
do lápis ou da caneta no papel. Então, um candidato levantou-se, exibiu a 
prova e disse: “Essa aqui nem Jesus Cristo”. (risos) Achou que nem Jesus 
Cristo seria capaz de fazer. 

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Dr. Ribas, desses 
concursos em que o senhor trabalhou como membro da banca examinadora, 
entre os aprovados, algum funcionário se destacou?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS  –  Ah, sim. Foram muitos. Se eu 
tivesse me preparado, teria resposta para isso. Houve funcionários que se 
destacaram e tiveram atuação privilegiada e marcante no serviço da Casa. 
Não podia ser de outra maneira, porque a seleção era severa; os candidatos 
muito bons.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Na 
licitação para construção do Anexo IV e no recebimento da obra, houve algum 
fato interessante?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Há um fato curioso: uma vez fomos 
fazer uma visita com o presidente Flávio Marcílio e o arquiteto Oscar Niemeyer 
às obras do Anexo IV. De lá, do Anexo IV, o Dr. Oscar olhou para o Anexo II 
e disse: “Mas que prédio feio!” O nosso arquiteto, Eraldo, disse: “Projeto seu, 
Dr. Oscar”. E ele respondeu: “Eu devia estar bêbado”. Realmente não é dele o 
projeto. O projeto é da Novacap.

O SR. PEDRO IVAN PELLEGRINI –  Dr. Ribas, o Anexo IV saiu na gestão 
do Flávio Marcílio? Foi vontade dele ou foi anterior?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Não sei. De qualquer maneira, a 
necessidade existia. Agora, eu não sei se partiu do presidente Flávio Marcílio 
a iniciativa.

O SR. PEDRO IVAN PELLEGRINI  –  Ele concluiu a obra.
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS –  Concluiu, tanto que o Anexo IV 

recebeu o seu nome.
O SR. PEDRO IVAN PELLEGRINI – O diretor-geral, na conclusão, já era 

o Sabino, então.
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Já. 
O SR. PEDRO IVAN PELLEGRINI – Ele iniciou com o Luciano Brandão.
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Exatamente. 
Eu fui membro da comissão julgadora da concorrência pública para a 

construção do edifício do Anexo IV.
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Participação em eventos: participei, sob os auspícios da Câmara, do 
Seminário Nacional sobre Licitações, promovido pela Universidade Católica 
de Minas Gerais, com a participação da equipe do Prof. Hely Lopes Meirelles, 
em 1978; fui participante do 3º encontro da Andal, na Assembléia Legislativa 
de São Paulo; fui assessor interparlamentar na visita oficial do Parlamento 
Latino-Americano a Portugal e Cabo Verde, na África; fui chefe da delegação 
de assessores legislativos que, a convite do governo americano, participou do 
seminário American Political Process, no período de 13 de fevereiro a 3 de 
março de 1988. 

Há uma pergunta – se obedecíamos determinada norma nas nossas 
atividades. As atividades, tanto administrativas quanto legislativas da Câmara, 
obedeciam a Resolução nº 67, de 1963, e as que se seguiram a ela. Deviam 
ser observadas também as normas contidas no Decreto-Lei nº 200, de 1967, 
a reforma administrativa federal e as normas de administração financeira e 
orçamentária, que se aplicam aos três poderes da União, além do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

Em relação a alguma atividade que tivesse repercussão fora da Casa, fui 
redator da minuta de norma para regular as atividades das entidades de 
classe de nível superior dentro da Câmara dos Deputados. Foi o embrião da 
regulamentação do lobby no Congresso Nacional, norma maior que até hoje 
não passou de projeto, embora defendida pelo senador Marco Maciel. Escrevi 
sobre o assunto na revista Humanidades, da UnB. 

Eu e colegas na Comissão de Licitações elaboramos minutas de normas para 
regular o processo licitatório na Câmara dos Deputados. Sempre achei que a 
Câmara deveria ter normas próprias, sem fugir das de ordem geral. A idéia 
era colocar as particularidades em norma própria da Câmara dos Deputados. 
Submetemos a minuta ao diretor-geral. A proposta estava na Diretoria-Geral 
para ser levada à Mesa, quando um servidor do Senado, abusando da confiança 
do diretor, assenhorou-se do trabalho e o levou àquela Casa do Congresso. O 
Senado, então, oficializou as normas e ganhou a paternidade da iniciativa.

Com relação a uma atividade em que eu tenha participado, um acontecimento 
ou fato que considero relevante durante a minha atuação como servidor: 
participei com a Assessoria Legislativa, quando diretor do órgão, dos trabalhos 
da Assembléia Nacional Constituinte, instalada em 1º de fevereiro de 1987. 
Foi uma maratona e o órgão teve atuação destacada desde a elaboração do 
Regimento Interno até a redação final do texto constitucional, promulgada em 
5 de outubro de 1988. O assessoramento foi prestado às 8 comissões temáticas 
e 24 subcomissões e diretamente ao relator, deputado Bernardo Cabral. 
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A Assessoria do Senado aliou-se à da Câmara para enfrentar a tarefa. Essa 
união durou todo o primeiro turno. No segundo turno, houve a defecção do 
órgão do Senado e a Assessoria da Câmara teve que trabalhar sozinha. Para 
se ter idéia da extensão, basta dizer que foram apresentadas 9.456 sugestões 
de normas constitucionais, parte significativa delas recusada, por inaceitáveis. 
Houve uma enxurrada de emendas, e consistia o assessoramento na elaboração 
dos pareceres a cada uma delas. Todo o corpo de sessenta assessores da Câmara 
foi acionado. Até o diretor acumulou as atribuições da supervisão com as de 
execução. Trabalhou-se até nas madrugadas no Prodasen, na gráfica do Senado, 
no edifício sede do Banco do Brasil, no Instituto Israel Pinheiro, ou seja, para 
onde se deslocava o relator-geral.

Na revisão dos textos aprovados atuaram os assessores Anderson Braga 
Horta e Neusa Labarrère, que, além dos conhecimentos linguísticos, tinham 
afinidade com a técnica legislativa. Só depois disso é que atuava o Prof. Celso 
Cunha, contratado por sua notoriedade para fazer a revisão definitiva.

Há uma pergunta – se exerci alguma atividade diretamente ligada ao 
processo legislativo. Sim. Na condição de assessor legislativo, atuei na 
redação de proposições legislativas, projetos de lei, resoluções, propostas de 
emendas constitucionais, pareceres, emendas e estudos nas áreas de Direito e 
Administração, para as quais possuo habilitação em curso superior. 

Quanto a fatos históricos que tenham acontecido e que tenham tido 
repercussão no Congresso Nacional, lembro-me de fatos históricos e tristes. 
Estimo que tais fatos tiveram início com a renúncia de Jânio da Silva Quadros 
à Presidência da República em 1961. 

Para dar posse ao vice-presidente, João Goulart, os militares impuseram a 
redução dos poderes dos chefes do Executivo e a adoção do parlamentarismo. 
O plebiscito realizado em 1963 restabeleceu o regime presidencialista. Jango 
propôs mudanças radicais através de seu Plano Trienal, que sofreu resistência 
do Congresso Nacional. 

Os defensores das reformas de base propostas buscaram apoio na 
mobilização popular. A esquerda e a direita radicalizaram com expressão no 
Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, promovido pela esquerda 
e pela Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada pela direita. 
Houve, então, conspirações contra o governo, culminando no golpe militar de 
31 de março de 1964, que instalou o regime militar. 

O país viveu duas décadas sob o regime autoritário, com restrições dos 
direitos dos cidadãos, censura e repressão aos adversários políticos.
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O militar presidente Castelo Branco foi eleito indiretamente pelo Congresso 
Nacional, em 15 de abril de 1964. Com sua morte, foi eleito presidente o general 
Arthur da Costa e Silva, também indiretamente pelo Congresso. Com a sua 
morte, assumiu uma junta militar, negando ao vce-presidente Pedro Aleixo o 
direito de assumir o cargo. Após, sucederam-se na Presidência da República os 
generais Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo.

Voltando no tempo: em 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, da 
tribuna da Câmara dos Deputados, concitou o povo a boicotar o desfile de 7 
de Setembro. Revoltados, os militares solicitaram ao Congresso licença para 
processar o deputado. O pedido foi negado em 12 de dezembro de 1968. Em 
represália, o governo Costa e Silva editou o Ato Institucional nº 5, no dia 13 de 
dezembro de 1968. O AI-5 fechou o Congresso Nacional e deu ao presidente 
militar poderes para cassar mandatos, suspender direitos políticos, extinguir a 
garantia do habeas- corpus, além de endurecer a repressão policial e militar. 

Na época, eu e colegas sofremos duplamente com as medidas de exceção, 
ou seja, como alunos da UnB, do curso de Direito, e como funcionários da 
Câmara.: Além deste entrevistado, foram eles: Emílio de Sousa Pereira, Joazil 
Maria Gardés, José Estevam de Medeiros Tavares e Mauro Mota Burlamarqui. 

A UnB era considerada foco de subversão pelo regime militar e sobre ela 
era exercida forte e constante repressão. Nós colaríamos grau no dia 11 de 
dezembro de 1964 [1968], antevéspera da edição do AI-5. Nosso convite de 
formatura foi considerado provocativo pelas autoridades militares porque: um, 
tínhamos como patrono Dom Hélder Câmara, Arcebispo de Olinda e Recife, 
denominado “Bispo Vermelho” pelo regime, o que ele não era, pelo contrário, 
era um santo protetor dos pobres; dois, nosso paraninfo era o professor Anísio 
Teixeira, ex-reitor da UnB, afastado por motivos políticos e ideológicos. Nossos 
homenageados especiais eram o Prof. Darcy Ribeiro, fundador da UnB, os 
professores que sacrificaram suas cátedras em prol da liberdade e dignidade 
do ensino na UnB, e o povo brasileiro, inspirador da luta contra a opressão e a 
injustiça. Não deu outra: no dia da colação de grau, à noite, o Teatro Nacional 
foi cercado por tropas e o evento proibido. 

Lembro-me de que a minha filha mais velha era pequena. Deixei o carro 
com um amigo para levar a família ao teatro, onde seria realizada a cerimônia. 
E a minha filha pediu: “Papai, me leva com o senhor.” E eu falei que seria 
monótono, e ela disse: ”Não, eu fico quietinha.” Eu disse que estava tudo bem e 
saí com ela e com a beca no braço. Todo entusiasmado, peguei um táxi. Quando 
cheguei às imediações da rodoviária, naquela rampa que desce para o teatro, 
estava um movimento estranho, esquisito. Desci do táxi e deparei-me com um 
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soldado grandalhão, armado com metralhadora. Perguntei: “Não vai haver 
uma formatura aqui? “Não, não tem formatura nenhuma, não.” Então vamos 
voltar para casa. Voltei para casa e comecei a fazer gestões junto aos colegas. 

As tropas cercaram o teatro e o evento foi proibido. Nós tínhamos dois 
colegas filhos de parlamentares da Arena, partido que apoiava o governo, 
além do pai de um colega, professor da UnB. Houve gestões e compromissos 
nos bastidores, o cerco foi levantado e a cerimônia realizada. O reitor Caio 
Benjamin Dias não compareceu. Os certificados foram entregues por um 
portador. Nosso professor de Direito Penal, então juiz e mais tarde ministro 
do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Vicente Cernicchiaro, enfrentou o clima 
adverso e presidiu a cerimônia. Nosso orador e colega da Câmara, Mauro 
Burlamaqui, viu-se proibido de comparecer, e sua fala foi lida por outro colega. 
Mauro Burlamaqui, companheiro de Honestino Guimarães, do órgão dirigente 
de estudantes – Honestino era desaparecido por obra da Revolução –, viria a 
perder os direitos políticos e o emprego de Taquígrafo da Câmara. Em 1979, 
foi beneficiado pela Lei da Anistia e voltou à Câmara, mas tinha perdido as 
habilidades próprias da profissão por falta de exercício.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Dr. Ribas, é a primeira 
vez que ouço dizer que houve um funcionário da Câmara cassado.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – É. Ele teve os direitos políticos 
suspensos.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Houve mais algum 
outro funcionário?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Que eu lembre, não. Só me lembro 
do Mauro. Quando ele retornou, depois da anistia, e eu já era diretor legislativo. 
Queixou-se de que precisava de outra atividade que não a de taquigrafia, 
porque ele não tinha mais habilidade. Perdeu por falta de exercício.

A SRA.ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, ele ficou afastado de 
1964 até...? [deve ser 1968]

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – A Lei é de 1979. 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A Lei é de 1979?
O Sr. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – É de 1979. Em 1979 ele foi beneficiado 

pela Lei da Anistia.
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Dr. Ribas, naquele 

período, como os funcionários agiam aqui ? Como se trabalhava aqui na 
Câmara? O senhor era da área legislativa, que prestava apoio direto aos 
deputados. Como vocês faziam para trabalhar?
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O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS  - Com um certo constrangimento.
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Vocês tinham que 

tratar igualmente os deputados de oposição e de situação. Como vocês se 
viravam nisso?

O SR. ANTÔNIO NUBER RIBAS – A oposição na época era o MDB, 
que depois veio a se transformar no PMDB. Mas a Arena tinha maioria. A 
Revolução estava muito à vontade porque a Arena, que não me queiram mal 
os arenistas, segundo se  dizia na época –, era o partido do “Sim” ou do “Sim, 
senhor”. Então, o governo aprovava o que queria no Congresso Nacional.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Só insistindo mais um 
pouquinho. O senhor e o pessoal da consultoria tinham uma ligação grande 
também com os deputados. Quando havia um trabalho diferente, contra o 
Regime, como vocês agiam: havia conversa entre vocês, saíam contando para 
alguém? Como vocês faziam isso?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Na Assessoria Legislativa nós 
tínhamos por norma o seguinte: o quanto mais possível o assessor deveria 
manter uma atitude de isenção. Mas houve um líder que disse: “Olha, eu sei que 
não adianta o senhor vir me dizer o contrário, mas as teses da Oposição tocam 
muito mais favoravelmente a vocês do que qualquer proposta da Situação. 
Porque realmente os temas são mais simpáticos, e vocês são intelectuais”. Disse 
eu: “Não, a gente trabalha com isenção e tudo”. “Não, você pode fazer, mas não 
com o mesmo entusiasmo, com a mesma...” não digo boa vontade, porque o 
trabalho teria de ser feito de qualquer maneira. Mas realmente procurava-se 
trabalhar com isenção. 

Nós tivemos um ou outro caso de assessor que pedia que fosse substituído 
quando designado para um tema que realmente não tocava fundo o seu 
coração, as suas idéias, a sua ideologia. E a gente o quanto possível fazia uma 
acomodação.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso aconteceu com o 
senhor? O senhor chegou a pedir para não fazer determinados trabalhos? 

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS –  Não, não. Nunca recusamos trabalho. 
Eu falo entre a direção e os assessores. Às vezes a gente fazia uma redistribuição 
e o assessor dizia: “Não, não tem cor política, eu faço aí”. Isso para nós era uma 
tranqüilidade. 

Continuando, no governo Médici a UnB seria alvo de invasão, e eu, como 
professor do Departamento de Administração, viria a sofrer os efeitos, mais uma 
vez, das traumáticas investidas da força bruta. Para consolar nossas desditas, 
nós, que havíamos sido vítimas de escaramuças na Universidade de Brasília, 
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ao comemorar 25 anos de formatura, fomos recebidos de braços abertos e 
alegremente pelo então reitor Cristovam Buarque na visita da saudade que 
fizemos à nossa UnB. 

No Congresso Nacional foi o que se viu: parlamentares cassados, 
perseguidos, presos, exilados em embaixadas ou no exterior. Servidores foram 
também inferiorizados e sofreram decesso salarial considerável.

Por fim, a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral de 1985 fez 
findar o regime militar. A plenitude da ordem democrática viria a ser alcançada 
pela Constituição Federal de 1988. 

Há uma pergunta sobre acontecimentos curiosos e pitorescos. Vou 
lembrar-me de alguns casos pitorescos dos quais fomos testemunhas. Na 
área administrativa: um deputado jovem foi pessoalmente buscar material de 
expediente na então Diretoria de Patrimônio. Cumprimentou o funcionário 
do andar, que disse a ele: “O balcão de atendimento fica ali”, e apontou para 
o balcão de atendimento. Esse funcionário disse para o colega: “Atende esse 
garoto aí”, e bateu nas costas do garoto, do jovem. O jovem se endereçou para 
lá. Daqui a pouco veio de lá o colega e disse: “Olha, o homem é deputado, rapaz”. 
“O quê? Estou perdido. Vou lá me desculpar”. Correu para pedir desculpas. O 
deputado disse: “Não, esqueça isso. Sou jovem mesmo, dá para confundir”.

Uma vez um deputado me disse o seguinte: “Olha, o senhor fala aí com o 
seu funcionário sobre as quadras dos deputados. Eu pedi a ele um besouro 
emprestado, e ele não me atendeu. Isso é falta de consideração”. Eu disse: “O 
deputado pode ficar sossegado que eu vou apurar o que está havendo”. Liguei 
para o encarregado da quadra e perguntei: “Que negócio de besouro é esse?”. 
E sabem o que era besouro? Era uma máquina de furar. O deputado queria 
pendurar uns vasos e pediu uma furadeira emprestada, que ele chamava de 
besouro. (risos)

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Ribas, quem era esse 
deputado jovem?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Não me recordo, faz muito tempo. 
Houve um deputado que nos procurou pessoalmente para reclamar da 

cor do grupo estofado que tinha sido distribuído para o apartamento dele, na 
311 Sul. Então, ele disse que a cor vermelha não combinava com a entidade 
dele da umbanda e queria que fosse verde. (risos) Eu disse a ele: “Deputado, 
eu não tenho autoridade para isso. Os nossos arquitetos fazem uma planilha 
com quatro cores de estofado. Eles colocam o estofado de maneira que os 
apartamentos vizinhos não tenham aquela mesma cor de móvel. Então eu 
não tenho autoridade para fazer essa troca. Talvez V.Exa. consiga isso com o 
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quarto-secretário”. E ele foi ao quarto secretário, que autorizou a permuta do 
vermelho com um grupo estofado na cor verde.

Há outro caso também interessante. Nós tínhamos uma colega, diretora, 
que era tida e havida como de bom gosto. Era uma pessoa refinada. Um dia um 
deputado a procurou e pediu-lhe que o ajudasse na escolha de um terno. Ela 
ficou num constrangimento muito grande. “Deputado, V.Exa. é casado? Quem 
sabe sua esposa saberia aconselhá-lo com mais acerto? Ou, talvez, um amigo 
íntimo ou parente que saiba mais sobre suas preferências” Ele disse: “Não, faço 
questão de sua ajuda por ser pessoa de bom gosto e que conhece o mercado 
de Brasília.” A conversa se alongou e ela veio a descobrir que o parlamentar, 
recém-chegado a Brasília, desejava comprar não um terno de vestuário, mas 
um grupo estofado composto de sofá e duas poltronas. Ela respirou aliviada e 
indicou a ele os melhores fornecedores do ramo.

Outro deputado procurou o 4º secretário, deputado Léo Simões, e pediu 
que ele mandasse pintar na cor vermelha os rodapés do apartamento que ele 
ocupava. Ouvindo isso, o chefe de gabinete, Adelmar Sabino, futuro diretor-
geral, não se conteve e exclamou: “Léo, você está perdido!”

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E foi pintado?
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Não sei. (risos) 
Houve também um deputado que pintou uma parede de preto, ao lado do 

telefone, para que nela fossem anotados a giz os recados recebidos. (risos)
Há também coisas pitorescas na área legislativa, no braço funcional 

legislativo da Casa.
Certa vez um deputado me telefonou: “Olha, eu estou precisando aqui de uma 

assessora; eu quero que ela venha aqui, a meu gabinete”. Eu disse: “Deputado, nós 
temos a determinação de o assessor não atender nos gabinetes porque demanda 
tempo o deslocamento, e isso é uma perda de tempo muito grande. Então, nós 
pedimos aos deputados que nos façam o obséquio de, o quanto possível, nos 
procurar aqui na assessoria. Mas como o senhor está aqui perto de nós – o 
gabinete dele era no Anexo III –, o senhor será atendido”. Ele disse: “Então, me 
manda aquela assessora, aquela goiana bonita”. (risos) Eu falei: “Deputado, qual 
é o tema do seu pedido? É um discurso, um projeto...?”. Ele disse: “Não, mande 
aquela goiana bonita”. Então, destaquei um assessor da área de Direito, que foi 
ao encontro do deputado. Voltou de lá dizendo que ele não tinha pedido nada, 
mas que tinha tentado uma sessão de hipnose com ele.

Houve um deputado – este caso é até citado no livro de um ex-funcionário 
meu, o Raimundo Floriano, intitulado Do Jumento ao Parlamento –  que nos 
procurou para pedir um projeto que tornasse legal a briga de galos, porque 
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ele era galista. Além de capitão da PM, de deputado federal, ele era galista. 
Eu destaquei um assessor da área de Direito, que na justificativa do projeto 
chamou a briga de galo de alectoromaquia. O deputado ficou encantado com 
a palavra e disse: “Esse projeto vai passar. Com uma palavra bonita dessa não 
tem como ser recusado”. Então, o pedido transformou-se em projeto, mas não 
sei qual foi o destino que teve.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Alectoromaquia?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Alectoromaquia. Tauromaquia é a 
tourada. Alectoro refere-se a galo: alectoromaquia.

Houve outro caso interessante. A Assessoria Legislativa tinha a 
incumbência de redigir os discursos que o presidente fazia em sessões 
solenes para homenagear personalidades por qualquer motivo, inclusive 
falecimento. Então, ao chegar à Assessoria, um dia, o Dr. Sebastião Corrêia 
Côrtes, competente e ilustrado coordenador da área de redação parlamentar, 
disse-me: “Chefe, o senhor sabe que nós não deixamos a peteca cair, né? 
Já distribuí o discurso sobre o necrológio do Magalhães Pinto”. Eu disse. 
“O quê?” “Já está sendo feito.” “Espera aí, então suspenda”. Ele disse: “Mas 
eu escutei. O Magalhães Pinto morreu, escutei pelo rádio”. Eu disse: “Não, 
suspenda. Não faça agouro ao deputado, porque quem morreu foi Carvalho 
Pinto, ex-senador e governador de São Paulo. O Magalhães Pinto está vivo”.

Outro fato curioso: nós fomos procurados por um deputado evangélico 
que, na época da Constituinte – nós estávamos na redação do Regimento 
Interno –, queria que fizéssemos algo para que a Bíblia estivesse todo o tempo 
sobre a mesa durante a Constituinte. Perguntou qual era minha opinião. Eu 
disse: “Olha, deputado, o problema é o seguinte: o senhor, como evangélico, 
tem sua razão para querer que seja colocada lá a Bíblia, mas acontece que 
tem que haver isenção, neutralidade, como convém aos parlamentares. 
Então, outros livros sagrados ou doutrinários para outras religiões teriam 
que estar lá também: o Alcorão, o Livro dos Espíritos, a Torá. Teríamos de 
ter todos esses livros lá”. Ele insistiu: “Não, mas eu quero a Bíblia. Eu quero”. 
Eu disse: “Vamos ouvir a opinião do Dr. Anderson”. Fomos, eu e o deputado, 
falar com o Dr. Anderson, que muito amável disse: “Fácil, vamos fazer, vamos 
ver qual o resultado”. E foi feito o projeto e transformado em norma. A Bíblia 
esteve todo o tempo da Constituinte sobre a mesa, atendendo ao desejo do 
deputado evangélico.

Não tenho lembrança de outros fatos que merecessem menção.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Eu queria perguntar ao 
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senhor sobre a reforma administrativa de 1971. Ela mexeu muito com a vida 
do funcionário? Como o funcionário reagiu a essas mudanças?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Veja bem, uma característica 
da Câmara é que ela é muito benfazeja em relação aos seus funcionários. 
Normalmente, quando há reforma desse tipo, nunca é para prejudicar 
ninguém. Pode até provocar uma ou outra ciumeira, mas no final das contas 
ninguém é prejudicado. Então, ela foi bem aceita, como foi a última reforma, 
que transformou quase todos os cargos em Analista Legislativo. 

Há alguns fatos curiosos e engraçados em relação a isso. Na época da 
classificação de cargos, havia uma comissão especial para tratar do assunto, 
uma comissão de alto nível, e corria a notícia nos corredores de que os cargos 
de nível técnico é que seriam bem aquinhoados com a reforma. Então, eles 
inventaram, de gozação, que o motorista passaria a se chamar “técnico de 
condução horizontal”; o ascensorista seria “técnico de transporte vertical”; 
o barbeiro seria “técnico de depilação facial”. (risos) Então, houve a reforma, 
mas acho que ninguém ficou prejudicado. Pelo contrário, a Câmara sempre fez 
muito bem a política do pessoal e sempre reconheceu os esforços do seu corpo 
de funcionários.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor mencionou o 
episódio do funcionário Mauro Burlamarqui. O senhor se recorda de outros 
funcionários que tenham sido afetados pelas medidas discricionárias do 
regime militar?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Alguns colegas nossos foram presos 
como comunistas. Não cito nomes por questão de ética. Tive oportunidade 
de visitá-los no presídio da Papuda em duas ocasiões. Eu não sei. Como eu 
disse, naquela época o Mauro era meu colega de Câmara, de UnB e de curso. 
Mas como a Casa também já era grande à época, eu não sei, não me recordo 
de alguém que tenha sido prejudicado, não. Havia aquele constrangimento 
geral porque, como se diria na linguagem comum, nós estávamos por baixo. O 
funcionalismo no regime militar estava desprestigiado.

Perguntam se eu gostaria de me manifestar sobre qualquer outro assunto. No 
momento em que existe uma reforma da Previdência em marcha, reforma essa 
que vai trazer prejuízos muito grandes, inclusive aos aposentados, – os outros 
têm expectativa, já estão vivendo essa realidade, até com redução das pensões 
– eu gostaria de falar ou de fazer alguma crítica a respeito da extinção do IPC, 
o Instituto de Previdência dos Congressistas, e do fracasso –  está caminhando 
para isso – do pecúlio dos servidores. Foram duas idéias que foram boas na 
sua concepção, mas foram mal conduzidas e acabaram por resultar na extinção 
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do IPC.  O IPC foi criado pelo Monsenhor Arruda Câmara, um homem que 
não tinha família, não tinha descendência – podia ter família, mas não tinha 
descendentes – que teve a idéia da criação do IPC, porque muitos deputados 
se envolviam tanto com a política que largavam suas fazendas, abandonavam 
seus escritórios de advocacia, suas bancas de advocacia, abandonavam seus 
consultórios médicos e às vezes se entregavam por inteiro à política. De repente, 
perdiam eleição e ficavam a ver navios, passando, às vezes, por certas privações. 
Isso conduziu à idéia da criação de um instituto que assegurasse ao deputado 
falecido ou àquele que viesse a perder a eleição, o seu mandato, uma ajuda 
financeira. Quer dizer, a idéia era boa, mas foi desvirtuada. Eu me lembro de 
que uma colega nossa que dirigia um órgão da Casa –  era diretora de uma 
coordenação, depois departamento – um dia me ligou e disse: “Sr. Ribas, está aqui 
no meu gabinete uma pessoa que eu sei que o senhor gostaria de cumprimentar. 
Venha cá”. Eu fui ao gabinete dela e lá estava o Israel Pinheiro, que tinha vindo do 
governo de Minas –  tinha acabado o mandato dele; ex-deputado. Ele tinha ido 
à procura dessa colega porque era muito grato a ela, pois na época da instituição 
do IPC, a adesão era facultativa. Depois se tornou obrigatória: todo parlamentar 
era obrigatoriamente inscrito no IPC. Nessa época, era facultativo. E ela, então, 
procurou o Dr. Israel, que era presidente da Comissão, se não me engano, de 
Economia. Ele era muito trabalhador, muito ocupado, e ela o aconselhou a se 
inscrever no Instituto, como segurado do Instituto. Ele disse: “Não, eu não tenho 
tempo para isso não. Não vou mexer com isso, não.” “Dr. Israel, mas o senhor é tão 
ocupado, esquece às vezes das coisas. Isso é uma garantia para o seu futuro”. Ele 
disse: “Olha, então faça o seguinte: se você arranjar tudo, eu assino. Mas eu não 
tomo iniciativa, não tenho tempo para isso, não”. E ela, então, preparou os papéis 
da inscrição e ele se inscreveu. Então, ele tinha ido lá agradecer, cumprimentar 
essa nossa colega. E disse, na ocasião – eu fui testemunha: “Olha, Fulana, se eu 
disser a você que esse dinheirinho que eu recebo aí me ajuda muito, eu não 
estou mentindo”. E nós temos exemplo disso: muitas viúvas de parlamentares 
vivem dessa pensão. Agora, a pensão está congelada. Eu estou dizendo isso de 
cátedra, porque eu sou segurado do antigo IPC. Contribuí durante 30 anos e 
recebo uma pensão de 600 reais, congelada. Quer dizer, a inflação vai devorando 
essa pensão, não há reajustes. E outra iniciativa boa, mas que não levou em conta 
vários fatores, foi o pecúlio dos servidores, que vem minguando. Hoje, inclusive, 
acho que para os novos funcionários a adesão é facultativa. Há um atraso no 
pagamento de pecúlio de quatro anos. As últimas pensões pagas do pecúlio 
foram de 1999. E a tendência é de aumentar o tempo e diminuir o valor, porque 
não foi criado um fundo para acudir.
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O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Parece que estão 
estudando uma fórmula.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Eu soube que não há remédio, 
só o remédio político, só uma decisão política pode salvar o pecúlio e 
conduzi-lo a uma...

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Mas aqueles que 
querem sair têm que fazer o pagamento, só podem sair depois de pagarem 
esse período todo em que estavam dentro, para o pagamento das pensões 
pendentes. A partir desse momento, dessa data, ele pode sair. Mas tudo o 
que tem para trás ele terá que pagar, até chegar uma nova solução. Estão 
estudando de que maneira vão fazer isso.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Eu sei que houve escrúpulo do 
diretor-geral, do Adelmar Sabino. Queria que não houvesse caixa, que todo o 
arrecadado mensalmente fosse distribuído, de tal sorte que não houvesse saldo 
em caixa. Foi o que gerou esta situação. Os segurados foram envelhecendo, 
falecendo e a massa de...

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Eu acho que uns quatro 
anos atrás – não sei precisar a data –, houve uma consulta, ainda quando o 
Botelho era diretor do Departamento de Pessoal, entre os funcionários, para 
ver se poderia fazer um aumento para três, quatro – deu sugestões –, para 
poder acabar com essas pendências todas.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Sei, sei. Atualizar as pendências.
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – É, atualizá-las todas. 

Foram totalmente contrários, os funcionários.
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – O Senado parece que tem algo 

semelhante, mas lá eles têm um fundo para acudir a essa despesa. Parece que 
não há esse problema.

Mas era isso o pouco que eu tinha a dizer.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esses depoimentos, esse 

projeto nosso é em função dos 180 anos do Legislativo no Brasil, tomando 
a Constituinte de 1823 como ponto de partida. Então, queria que o senhor 
fizesse uma avaliação da atuação do Legislativo em todos esses anos em que o 
senhor trabalhou aqui.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – O que acontece com o Parlamento, 
com qualquer parlamento, é aquilo que se costuma dizer: que o pior parlamento 
é melhor que nenhum. Então, nosso Parlamento, nosso Congresso Nacional 
não foge à regra. A Câmara dos Deputados costuma ser criticada inclusive por 
alguns que acham que os nossos parlamentares, nossos deputados não têm, 
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grande parte deles, formação intelectual bastante para o exercício do mandato. 
Mas nós entendemos que isso é o retrato do Brasil. Imagine se nós tivéssemos 
uma representação só de letrados. Não seria autêntica. E mesmo que ocorra 
essa, vamos dizer, falta de preparo, não quer dizer, com isso, que o parlamentar, 
o deputado, não possa se socorrer do assessoramento, que existe exatamente 
para isso, não é? Ninguém é dono do saber. Um deputado pode ser muito 
letrado em determinada especialidade, mas são tantos os ramos do saber, 
tantos os programas de governo, tantas especialidades, que é impossível o 
parlamentar dominar todas elas. Agora, de qualquer maneira, nós, na Assessoria, 
até falávamos: “O deputado menos dotado é o que mais precisa de nós, e a ele 
deve ser dada a maior atenção”. Em relação à Câmara dos Deputados e ao 
Parlamento em si, nós sabemos que a Câmara dos Deputados, por exemplo, 
atende às aspirações populares. Os deputados são representantes do povo, 
enquanto os senadores são representantes da Federação. E o Parlamento tem 
essa validade. Tanto assim que, em qualquer regime de exceção que se instale 
em qualquer lugar, a primeira coisa em que se pensa é fechar o Parlamento. 
Então, a Câmara, costuma-se dizer, é a caixa de ressonância das aspirações 
populares. E realmente há esse clima de total clareza, de transparência das 
discussões, das decisões. A Câmara dos Deputados é a Casa do povo, é a 
Casa aberta. Tudo o que aqui se decide é feito a portas abertas, permitindo o 
acesso da população. Há muitas pessoas que dizem que o Congresso Nacional 
legisla pouco, tudo vem lá do Executivo, ou quase tudo. Isso é um fenômeno. 
O Legislativo moderno é mais fiscalizador do que produtor de leis. É um papel 
muito importante o exercido pela Câmara, que tem, inclusive, uma comissão 
especial para fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive com a ajuda de 
um órgão externo, que é o Tribunal de Contas da União. Então, acho que a 
Câmara dos Deputados, nesse caminho, vai se aperfeiçoando.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Na sua opinião, em todos 
esses anos de trabalho, qual foi a melhor fase da Câmara dos Deputados para 
o funcionário e qual foi a melhor fase para o Poder Legislativo?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Deixe-me pensar. Bom, após 
a revolução –  porque foram 20 anos de regime de exceção –, eu acho que 
essa reconquista das prerrogativas democráticas era o que de melhor poderia 
acontecer. Não só para o Congresso Nacional e para os parlamentares em si, 
que passaram a ter suas liberdades restabelecidas, seu direito de expressar 
suas opiniões sem censura, como também os funcionários passaram a ter... 
passaram a ser mais valorizados, acabado aquele período em que eles estiveram, 
vamos dizer, em baixa. Porém, antes da revolução, também uma época boa 
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para os funcionários da Câmara foi a época da mudança para Brasília. Os 
funcionários tinham certas regalias: tinham distribuição de moradia, que 
depois foi escasseando; havia uma gratificação, contagem de tempo em dobro 
para os que vieram primeiro. Eu não sou desse tempo, mas havia o pagamento 
de um adicional, um acréscimo salarial em decorrência dessa mudança. Agora, 
é certo que muitos vieram contrariados por ter de sair do Rio de Janeiro para 
vir para o Planalto Central, mas houve compensações.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Quero puxar uma 
mais antiga. Na entrega do Anexo IV –  foi o senhor quem recebeu a obra –, 
como é que foi a distribuição dos gabinetes? Tinha gente que queria ficar mais 
para cá, mais embaixo, mais em cima, perto do elevador, do lado de lá. Como 
é que foi feita a distribuição?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Inclusive, a esteira rolante foi 
exatamente para tornar menor a distância do Anexo IV para o plenário. Eu 
me recordo de que o local onde foi construído o Anexo IV estava destinado 
ao Arquivo e à Biblioteca Nacional. O diretor-geral – era diretor-geral o hoje 
ministro Luciano Brandão –  fez gestões junto a Oscar Niemeyer, que sugeriu 
que a localização do Arquivo Nacional e da Biblioteca poderia ser mudada  
para junto da Catedral de Brasília. E a Câmara construiu o escritório dos 
deputados aí, no Anexo, nessa localização, porque não havia outro local 
mais próximo. Eu, inclusive, acompanhei o diretor-geral na visita que fez 
ao governador. Não, primeiro nós fomos ao ministro da Justiça, porque era 
o Arquivo Nacional e o ministro tinha que dar a sua aquiescência. E era 
o ministro Armando Falcão. Ele designou o Paulo Cabral, esse dos Diários 
Associados, que era secretário-geral do ministério. O ministro incumbiu o 
Paulo Cabral de fazer esses entendimentos com a Câmara. Eu me lembro que 
nós fomos lá falar com o secretário-geral Paulo Cabral e o ministro Luciano 
já foi logo dizendo a ele: “Vamos construir, Paulo, um prédio para agasalhar os 
escritórios, e você, que será um próximo parlamentar, um próximo deputado, 
vai ter seu gabinete”. Ele disse: “O que é isso, Luciano? O Ministério da Justiça 
não elege ninguém. Quem elege é ministério que tem dinheiro. A gente aqui 
só faz prender, investigar. Isso não rende voto para ninguém”. Mas acabou 
havendo essa aquiescência, e o Anexo IV foi construído. Havia, inclusive, 
uma disputa com relação aos apartamentos, principalmente aqueles que 
estavam no poente. Os apartamentos banhados pelo sol da manhã eram os 
preferidos. Então, havia realmente uma luta surda. O quarto-secretário era 
quem decidia.



100

Antônio Neuber Ribas

100

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Dos gabinetes 
parlamentares, qual foi a distribuição? Porque todos eles acho que tinham 
gabinete aqui, no Anexo III, não é?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – É.
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Como é que foi a 

distribuição? “Eu quero o segundo”; “eu quero ficar do lado de lá”, outro quer 
ficar de frente para cá. Como é que foi a distribuição: foi sorteio?

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Eu não me recordo, mas parece que 
houve sorteio.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Sorteio?
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – É, como agora. Mas eu não sei. Às 

vezes a renovação é muito grande.
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – É, agora é por sorteio.
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – É sorteio, não é?
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – É. O último sorteio foi 

transmitido pela TV Câmara ao vivo do Auditório Nereu Ramos. Os gabinetes 
cujos deputados não foram reeleitos, após aqueles dos deputados portadores 
de necessidades especiais, cujos gabinetes precisassem ter banheiro adaptado 
– isso tinha que ser atestado pelo Departamento Médico. Coisas assim. De 
resto, todos foram sorteados.

Com relação ao Anexo IV, há um fato curioso. Na época, a firma que 
subempreitou o brise – não sei se os colegas já teriam contado isso – perguntou 
ao Dr. Oscar Niemeyer de que cor seria  o brise do Anexo IV. Ele disse: “amarelo”. 
Ele disse: “Mas de que tonalidade, Dr. Oscar?” Ele disse assim: “Desta aqui”. E 
tirou um pedaço da caixa de filme Kodak. Então, no Anexo IV, a cor do brise é 
“amarelo-kodak”.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Por quê?
O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Porque o Oscar Niemeyer tirou 

da mesa dele uma caixa de filme nessa tonalidade. Então foi colocado o 
brise amarelo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Dr. 
Ribas, nós queríamos agradecer a sua presença e nos colocar à disposição para 
o caso de haver novas lembranças.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Eu queria fazer uma espécie de 
saudação final.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Então, vamos adiante.
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O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Eu agradeço primeiramente a vocês, 
que me concederam a honra de contar algo da minha vivência no Congresso. 
Agora, em relação à entrevista, eu gostaria de finalizar expressando e 
renovando meu respeito e admiração aos estimados e competentes superiores 
que tive na Câmara, assim como minha gratidão aos colegas que, sob minhas 
ordens, com idealismo, labutaram pelo engrandecimento desta Casa do 
Congresso Nacional.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) 
– Em nome deles, a gente agradece; em nosso nome a gente agradece a sua 
participação nesse projeto em que a gente espera trazer um pouquinho do 
passado que nós vivenciamos e em que lutamos tanto nesta Casa. Obrigado.

O SR. ANTÔNIO NEUBER RIBAS – Não há de que. Eu é que agradeço.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vou pedir ao senhor que 
diga o seu nome completo e faça um pequeno histórico da sua vida: quando 
veio para Brasília, em que circunstâncias, quando entrou para a Câmara, que 
trabalhos realizou aqui.

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Meu nome é Daniel 
Machado da Costa e Silva. Eu ingressei na Câmara em 1962, por concurso público. 
Naquela época, a Câmara tinha uma grande necessidade de funcionários, porque, 
devido à transferência da capital, muitos não quiseram vir para cá – ficaram no 
Rio. A área física era muito maior aqui, então a Câmara abriu concurso para 
nomear imediatamente um bom número de pessoas, o que não acontece sempre. 

Eu me inscrevi no Rio de Janeiro. Havia o concurso lá e cá. O pessoal do Rio 
de Janeiro se inscrevia e fazia o concurso lá; o pessoal daqui –  tinha muita gente 
de Brasília também inscrita –  fazia as provas aqui. Para a realização do concurso, 
o Serviço de Som fazia um trabalho de coordenação de modo que no Palácio 
Tiradentes as provas eram anunciadas pelo som. O pessoal de lá fazia a prova 
simultaneamente com o pessoal daqui. Eu, então, fiz o concurso no Rio.

Para fazer esse concurso eu tive uma certa dificuldade, porque eu soube na 
véspera do encerramento da inscrição. Minha noiva, na época, soube por uma 
outra pessoa que iria fazer e me avisou à noite. Disse que iria haver o concurso e 
que terminaria no dia seguinte a inscrição. Disse também que documentos eram 
necessários. No dia seguinte, eu reuni os documentos: certidão de nascimento, 
carteira de identidade... eu precisava de atestado de vacinação. Fui ao centro de 
saúde da minha cidade, Petrópolis, e eles disseram que podiam fazer a vacinação 
naquele dia, mas o atestado só sairia em dois ou três dias. Eu disse que a inscrição 
terminava naquele dia, eles disseram que não dava e tal, mas deram uma solução: 
eu devia ir ao Rio de Janeiro e procurar o serviço de vacinação de quem vai 
viajar, porque lá eles davam na mesma hora o atestado. 

Eu então desci de ônibus para o Rio –  só uma hora e meia de viagem – e 
procurei esse serviço de vacinação. Consegui pegar o atestado, corri para a 
Câmara e cheguei meia hora antes de se encerrar a inscrição do concurso. 

Fiz as provas no Rio. Era marcado um certo espaço de uma prova para a outra.
A SRA. ENTREVISTADORA(Glória Varela)– Esse concurso era para 

qual cargo?
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Para auxiliar 

legislativo, PL-10. Tinha muita gente fazendo o concurso no Rio.
Cada prova tinha caráter eliminatório. Eu fui passando, fui passando... 

A última prova era de datilografia. Então, eles centralizaram essa prova em 
Brasília. O número de candidatos era muito menor. 
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Eu vim para Brasília. A prova foi realizada num sábado de Carnaval, 1962, 
num corredor ali, perto da 1ª Secretaria. Passei na prova de datilografia e fui 
aprovado no concurso em 79º lugar. 

Por volta de abril, a Câmara já chamou o primeiro grupo, não sei se  
quarenta ou cinqüenta pessoas, e em outubro chamou mais quarenta, por aí. 
Nesse segundo grupo eu vim para a Câmara.

Tomei posse no dia 17 de outubro de 1962, já sabendo que iria ficar 
definitivamente em Brasília, porque este seria o meu local de trabalho. 

Brasília tinha condições muito precárias ainda, e uma das grandes 
dificuldades era a moradia. Eu passei os primeiros dias num hotel. Tinha de 
procurar um lugar onde me alojar. Eu tinha um conhecido que trabalhava na 
Câmara, o José Sampaio Mota Filho, que me conhecia da minha cidade. Eu 
disse a ele que estava tentando arranjar um lugar para ficar. O problema de 
moradia era terrível naquela época. Ele disse que se eu quisesse me alugava 
um quarto do apartamento dele na 405 ou 404 norte –  era só o que havia na 
Asa Norte. Eu pagaria um tanto por mês e iria morando lá até conseguir outra 
solução. Fui então morar no apartamento do Mota. 

Tomei posse na Câmara e fui lotado no Departamento de Material e 
Patrimônio, na época chefiado pelo Sr. Alberto de Oliveira. O titular, Dr. 
Lazarini Guedes, pouco antes tinha assumido a Direção-Geral. Então, o Sr. 
Alberto assumiu a chefia do Patrimônio. Era um local onde ninguém queria 
trabalhar, porque não dava prestígio por empenho, não tinha vantagem do 
ponto de vista de promoção na Casa. Eu fui trabalhar lá. Minha função era de 
datilógrafo. Eu batia ofícios, essas coisas. Eu me sentia um tanto constrangido, 
embora soubesse que a minha obrigação era aquela. Eu não discutia. 

Estava acostumado a outro tipo de atividade. Fui funcionário de cartório, 
trabalhei no IAPC, fiz concurso para o IAPI, trabalhei onze anos no IAPI, 
lidei com previdência, atendendo no balcão, cheguei a chefe de serviço de 
benefício. Atendi também em posto de assistência médica. Nunca tinha 
lidado com material e patrimônio. Por outro lado, em 1952 – eu tinha 22 
anos – comecei a minha atividade jornalística, que era a minha vocação. Eu 
trabalhava no IAPI durante o dia, e à noite eu trabalhava em jornal como 
“foca”, fazendo cobertura de noticiário de polícia. Depois fui secretário de 
jornal, durante vários anos. Eu sempre trabalhei em jornal lá no Rio. Minha 
vocação era o jornalismo. Também tive uma atividade ligada ao esporte. Fui 
cronista esportivo, fui secretário da Liga Petropolitana de Desporto, juiz 
da Justiça Disciplinar Desportiva. Também fiz cobertura dos trabalhos da 
Câmara Municipal. Então...era o jornalismo.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Câmara Municipal de Petrópolis.
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA –  É.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Deixe eu fazer uma 

pergunta ao senhor: qual foi o elemento motivador? Por que o senhor fez o 
concurso da Câmara?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Porque eu queria melhorar.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Era o salário, então.
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Era o salário, 

basicamente o salário. O IAPI não era mal. Naquela época, Banco do Brasil 
e IAPI pagavam bem, mas a Câmara era melhor, e oferecia um campo talvez 
mais vasto. 

Eu então disse ao Mota que não estava muito satisfeito com a minha posição 
de funcionário do Patrimônio, porque lá eu era mero datilógrafo, batia ofícios 
e outras coisas que o chefe pedia. Ele sabia da minha condição de jornalista.

Logo depois, surgiu, com a criação do Código Nacional de Telecomunicações, 
o Serviço de Divulgação da Câmara –  nesse meu trabalho eu conto essa história 
toda. Então o Mota me disse que a Câmara ia passar a transmitir o noticiário 
do programa A Voz do Brasil. Eles iriam precisar de alguém para fazer esse 
serviço. O Dimacau tinha dito isso. A Câmara já fazia naquela época um 
pequeno noticiário através da Rádio Nacional de Brasília e da Rádio Nacional 
do Rio para divulgação dos trabalhos da Casa. Mas era uma espécie de acerto 
da Câmara com a Rádio Nacional, porque, depois que veio para Brasília, a 
Câmara estava muito a descoberto em matéria de noticiário, comparada com 
sua situação anterior no  Rio de Janeiro. 

O Rubens de Azevedo Lima, se não me engano, trabalhava nisso; o Anderson 
Braga Horta, o Clóvis Sena, o José de Queiroz Campos, vários. O Mota disse 
ao Dimacau que tinha um Fulano que era jornalista. Eu tinha uma vivência 
até política, porque também participei de atividade partidária em Petrópolis. 
O Partido Democrata Cristão, eu ajudei a organizar. Meu irmão foi candidato 
a vereador. Fui representante do partido junto à Justiça Eleitoral, registrei 
candidatura, acompanhei eleição, tudo isso. Eu tinha uma vivência política boa, 
conhecia a política. Então ele falou com o Dimacau que falou com o pessoal do 
Patrimônio: “Olha, vou precisar do Fulano para trabalhar, porque vai começar 
A Voz do Brasil”. Mas eles não queriam abrir mão, porque o Patrimônio tinha 
dificuldade de pessoal. Ninguém gostava de trabalhar lá. 

Então eu comecei n’A Voz do Brasil. O primeiro noticiário aconteceu no 
dia 25 de abril de 1963 – dez minutos mais ou menos. Mas eu continuei lotado 
no Patrimônio e continuava trabalhando lá. Eu só saía para fazer o noticiário 
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d’A Voz do Brasil e depois voltava para minhas atividades lá. Naquela época o 
expediente da Câmara era só à tarde –  não sei se já disseram isso. Havia sessão 
só na parte da tarde, expediente também. De manhã, muita gente vinha fazer 
serviço extraordinário. Tinha uma coisa, tinha outra. De terça a sexta-feira, em 
geral, havia sessão extraordinária à noite e de manhã. Quando não era sessão da 
Câmara, era do Congresso, apreciação de vetos etc. Eu procurei conciliar durante 
algum tempo essas duas atividades, Patrimônio e A Voz do Brasil, mas depois eles 
verificaram que tinham de me soltar, e eu fiquei só no Serviço de Radiodifusão, 
que tinha sido criado pelo José Bonifácio em 1961. Naquela época, o responsável 
era o Francisco Potiguar Dimacau, um radialista da antiga Rádio Mairink Veiga 
– eu também cito no livro –  que coordenava o noticiário d’A Voz do Brasil e o 
tal programa que tinha na Rádio Nacional. E tinha o Wilson de Aguiar, que era 
um radialista também e que era uma espécie de chefe. Houve uma época em 
que também era chefe o Fernando Silva, outro jornalista, mas o contato com eles 
não era grande. O contato era mesmo com o Dimacau – ele é que era o homem 
do dia-a-dia. Depois, assumiu a chefia do Serviço de Divulgação, que tinha sido 
implantado pela Resolução nº 67, de 1962, o Dr. Carlos Brasil de Araújo, que nós 
chamávamos de Dr. Brasil, um jornalista, bacharel em Direito e radialista. Ele 
foi quem organizou o serviço. Chamou mais gente para trabalhar. A dificuldade 
maior é que ele só podia usar funcionário da Câmara no serviço; então, teve de 
recrutar um e outro para organizar uma pequena equipe para fazer o noticiário 
d’A Voz do Brasil. Nesse noticiário eu fiz muito tempo a cobertura da Ordem 
do Dia. Alguns faziam o Pinga-Fogo, outros faziam o Grande Expediente. Eu 
fazia a Ordem do Dia, das 16h, com a apresentação dos projetos, até o final, 
18h30, quando havia a chamada explicação pessoal, no fim da sessão. Era a 
parte complicada, porque não se podia contar, senão em parte, com o trabalho 
da Taquigrafia. Quando eu iniciei n’A Voz do Brasil, boa parte do Pinga-Fogo 
eu fazia de ouvido, lá no 24º andar do Anexo I. O deputado fazia um discurso 
de Pinga-Fogo pequeno, rápido, tinha um objetivo claro, queria alguma coisa, 
denunciar, criticar. Então o resumo também era pequeno: criticou isso, pediu 
aquilo, defendeu aquilo, combateu. Eram duas ou três linhas, dava para pegar 
de ouvido. Com o tempo, eu conhecia até as vozes dos deputados e sabia quem 
estava falando. Não precisava nem esperar o anúncio porque eu conhecia a voz. 
Depois, com o Carlos Brasil, houve uma organização do serviço. Havia locutores 
também: o Paulo Raimundo, que era um radialista e publicitário que fez durante 
muitos anos a propaganda da Colméia numa emissora de televisão de Brasília 
– não sei se os antigos se lembram disso –, e tinha o Hélio Alves Ribeiro, que era 
funcionário da Casa. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor ficou até quando 
nesse serviço?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Fiquei nessa área até 
me aposentar. Mas em 1965 o Brasil se afastou e o José Paulo Silva assumiu a 
Chefia de Divulgação. 

O Brasil era um homem que tinha ligações políticas. Além de radialista da 
Rádio Nacional do Rio, ele tinha sido diretor da Rádio Vera Cruz ou da Rádio 
Guanabara –  não me lembro bem, só sei que era uma emissora pertencente ao 
ex-governador Adhemar de Barros. Então, era um homem ligado à política, ao 
Partido Social Progressista, que era do Adhemar, e fazia muitos contatos com 
a bancada –   parece que ele foi fazer algum trabalho junto à bancada, por isso 
ele se afastou. 

Carlos Brasil tem uma particularidade que é importante registrar. Segundo 
ele contava, ele foi o introdutor, no Brasil, do radiojornalismo político. Ele tinha 
uma crônica política no rádio, em 1946/47, no final da década de 40, a famosa 
Era do Rádio, que tinha uma força tremenda no Brasil, e o radiojornalismo 
político surgiu com ele. Ele fazia comentários, análises e contava as novidades 
da política. E, como todo jornalista faz, tinha seus truques, seus recursos 
profissionais. Então ele usava, muitas vezes, um contínuo da Câmara para 
obter determinadas informações. Por exemplo, um deputado, como Otávio 
Mangabeira, que era um expoente da Oposição, ia conversar com o presidente 
da Câmara um assunto sigiloso, conversa política de alta relevância. Em 
determinado momento, o contínuo entrava no gabinete, servia um cafezinho 
e trazia um papel. E, com essa oportunidade de entrar no gabinete, ele 
ouvia partes da conversa e por essas partes era possível identificar o tema, o 
assunto da conversa. Por exemplo, um deputado da Oposição, o presidente 
da Câmara que era da Situação, ele usava o contínuo –  naturalmente lhe 
dava uma gratificação, um agrado –, e o contínuo, depois, passava para ele as 
informações, e ele revelava determinados aspectos, comentava determinados 
aspectos através desse truque. 

Ele foi um excelente radialista, um excelente jornalista e orientou muito 
todos nós no estilo radiofônico, porque naquela época, muitas vezes, as pessoas, 
sobretudo as que não tinham formação profissional – porque praticamente 
não existia curso de Jornalismo – aprendiam a escrever bem o português, 
mas não aprendiam a técnica peculiar daquele tipo de comunicação. Então 
ele orientou muita gente, porque no rádio a pessoa tem de usar a ordem 
direta – sujeito, predicado.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sr. Daniel, só uma pergunta 
em relação aos contínuos: esse acesso imediato aos deputados fazia da categoria 
dos contínuos uma categoria privilegiada dentro da Câmara ou havia outras 
categorias de destaque?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Várias categorias. 
Aquelas que lidavam diretamente com os deputados acabavam estabelecendo 
uma relação de maior ou menor intimidade e, através disso, tinham um certo 
prestígio e força dentro da Casa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O contínuo tinha?
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Os contínuos tinham, 

os motoristas, de certa maneira, também tinham, porque eram pessoas que 
tinham contato pessoal com os deputados, sempre prestavam serviços a eles. 

Então, o Carlos Brasil ensinou bastante nessa parte, na questão de que se 
usasse a ordem direta, porque no jornal pode-se escrever numa ordem indireta: 
se o leitor não entendeu, relê a frase para poder entender; no rádio, ouviu está 
entendido, ou, se não entendeu, não há como voltar atrás. 

Ele tem um trabalho publicado sobre radiojornalismo.  Está citado 
no meu livro também. Foi patrocinado pela Câmara. Ele foi professor de 
jornalismo do CEUB. 

Depois, em 1965, já com o serviço mais ou menos organizado, assumiu 
o José Paulo Silva. As dificuldades materiais naquela época eram muito 
grandes, a Câmara tinha muito serviço e relativamente pouco espaço; só 
havia o Edifício Principal e o Anexo I. No Edifício Principal, além do plenário, 
estavam todos os gabinetes e algumas comissões. A Comissão de Orçamento 
funcionava onde está atualmente o Espaço Cultural. A Taquigrafia ficava num 
canto ali perto. No Anexo I tinha muita coisa instalada inadequadamente. 
Três ou quatro andares da Biblioteca estavam no Anexo I. Diretoria-Geral, 
Patrimônio – papel e mais papel, era um perigo pegar fogo –, tudo estava 
naquele edifício que não tinha as condições de segurança que existem hoje. 
Havia muito lambris naqueles corredores. A segurança não era muito boa. 
Funcionavam lá gabinetes de partidos, Som, Segurança, Posto Médico, tudo 
era no Anexo I.

Sempre tivemos dificuldades de nos instalarmos adequadamente. 
Trabalhamos no corredor que faz a ligação entre o edifício principal e o 
prédio das comissões. Ainda não havia esse prédio, que estava em construção; 
era um corredor morto. Com tabiques de madeira fizeram umas salas. Ali 
funcionavam algumas comissões. A redação do programa A Voz do Brasil 
funcionou ali durante um período. 
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Lembro-me, por exemplo, da deputada Ivette Vargas, que era uma deputada 
muito vibrante do PTB, na época do governo revolucionário do Castelo. E 
ela fazia discursos inflamados de crítica na tribuna e depois ia à nossa sala 
comentá-los com o Dr. Brasil. Perguntava-nos como estava o noticiário. Ela 
sempre teve um contato muito bom conosco. 

Sempre tivemos essa dificuldade de local para funcionar. Funcionamos 
uma época perto do plenário, no Salão Verde, onde ficava o cafezinho. Havia 
umas mesas de datilografia para atender aos deputados. Houve época em que 
funcionamos ali, naquele espaço. Outras vezes trabalhamos no corredor entre a 
Secretaria e a Caixa Econômica. Depois trabalhamos naquele corredor entre a 
Secretaria e a lanchonete. Era uma dificuldade. Enfrentamos tudo isso. Outros 
também tiveram dificuldades na Casa. 

O Serviço de Divulgação era um estranho no ninho, porque a Casa 
era política e administrativa. Havia comissões, serviços administrativos 
e lideranças. A Divulgação era algo novo e de certa maneira estranho. Não 
tínhamos uma rigidez de horário. Tínhamos uma tarefa a cumprir diariamente. 
A minha tarefa era cobrir a Ordem do Dia, de 16 horas às 18h30. Tinha que 
ficar na bancada do plenário acompanhando os discursos, anotando, porque 
não podíamos contar com a Taquigrafia. 

Na Ordem do Dia, além da votação dos projetos, discussão e votação, havia 
muito debate de liderança. Os líderes da época, Adaucto Lúcio Cardoso, Almino 
Afonso, faziam discursos inflamados. Na época do Jango, por exemplo, havia os 
famosos debates entre Brizola  e João Calmon. Enfim, havia a necessidade de 
permanecer em plenário naquele período. Era a minha tarefa. Fora daquilo eu 
não tinha outra tarefa, pois a Taquigrafia era suplementar – às vezes era possível 
consultá-la; outras vezes, não. No final da sessão não dava para depender da 
Taquigrafia, embora ela fornecesse uma cópia relativamente rápido. Pegávamos 
uma cópia do texto datilografado pelo taquígrafo, sem revisão, o que dava uma 
idéia do que tinha sido falado. Por muito tempo fiz parte da Ordem do Dia no 
Comitê de Imprensa, porque não podia ficar no 24º andar, datilografando e 
acompanhando a sessão. Então eu vinha para o Comitê de imprensa, tinha uma 
mesa que eu achava por ali, tinha uma máquina datilográfica, e eu trabalhava 
ali para poder fazer o final da Ordem do Dia sobretudo. Pegava a taquigrafia lá 
embaixo e fazia ali. Então eram as dificuldades que nós enfrentávamos.

Em 1965, José Paulo assumiu e procurou aos poucos melhorar o serviço, mas 
a Câmara vivia um período muito difícil, porque era o período dos governos 
militares. O Castelo Branco mandava muitos projetos para o Congresso, tanto 
projetos de lei quanto alterações da Constituição. Isso desencadeava um trabalho 
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legislativo muito intenso e principalmente muitas sessões do Congresso, que 
eram em geral realizadas à noite, a partir de 21h30. Naquela época era praxe 
as sessões da Câmara e do Senado terminarem às seis e meia. Todo mundo ia 
jantar e depois voltava para as sessões noturnas, às 21h30. As sessões iam até 
onze e meia, meia noite. As sessões mais complicadas, de projetos grandes, 
com muita emenda, muita discussão, entravam pela madrugada: 3 horas, 4 
horas, 5 horas da manhã.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  E isso era comum?
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Era muito comum. 

E às vezes, no dia seguinte, havia sessão matutina convocada, que também era 
extraordinária, principalmente de terça a sexta-feira.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso era por causa do 
decurso de prazo?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Também por isso, 
mas porque havia acúmulo de projetos, e a Câmara funcionava mais, talvez,  
do que hoje. Segunda-feira era sessão de presença – havia quórum, eram 
feitos pronunciamentos, mas, para efeito de votação, eles consideravam de 
segunda-feira à noite, mais ou menos, ou terça-feira de manhã até sexta-
feira de manhã. 

Muitos deputados tinham ligação com a base; Brasília tinha precariedade 
de contatos, de transportes, de tudo. Muitos deputados tinham interesse em 
voltar para suas bases, não estavam acostumados com Brasília, que oferecia 
pouco em termos de atividade cultural, fora do plenário. Os deputados, 
aqui, também viviam em condições muito precárias. Esse é um assunto que 
posso comentar agora. Eles não tinham as facilidades de assessoria que têm 
hoje. Cada deputado tinha sua pasta, que muitas vezes era o seu meio de 
trabalho. Ali estavam os projetos que recebiam, os discursos etc. Aqueles 
que tinham posição de liderança, eram mais antigos, tinham recursos, 
muitas vezes, dos gabinetes dos partidos, um funcionário podia prestar 
serviço. Mas os novos não tinham local nem para datilografar um discurso, 
fazer um parecer, nada. Um ou outro deputado tinha um assessor, e outros 
usavam até funcionários da própria Câmara, fora do expediente, para 
assessorá-los. Eu mesmo assessorei durante muito tempo um deputado que 
ajudei a eleger na minha terra. Eles chegavam aqui, ficavam com a pasta, 
passavam na chapelaria, acusavam a presença para efeito de quórum e, se 
era de manhã, iam para uma comissão. Às vezes, como é o caso do deputado 
Carlos Werneck, que eu assessorei, pedia à secretária da comissão para 
datilografar seus pareceres; ditava para ela, porque era o único recurso 
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que tinha. Bati muito requerimento de informações e projetos para ele, até 
discurso do Grande Expediente. 

Eram muito precários os recursos. Depois, foi surgindo o serviço de 
atendimento aos deputados na parte de impressão, de cópia, de mimeografia, 
no Anexo I, chefiado pela D. Ester Martins, que era muito conhecida na 
Casa. Mais tarde surgiu o embrião do sistema de assessores dos deputados, 
no Anexo III, quando ficou pronto, e depois  no Anexo IV. Esse setor era 
chefiado pela D. Iolanda. Foi o embrião desse atendimento em termos de 
assessoria aos deputados.

A Câmara funcionava intensamente naquela época. Em 1967 nós 
tivemos um período extraordinário. Castelo Branco era um militar, mas 
com formação democrática. A preocupação dele era de, completado o que 
eles consideravam uma espécie de intervenção cirúrgica no Poder para 
corrigir o que achavam que esta errado, afastar os corruptos e os subversivos, 
restabelecer a normalidade democrática. 

Por volta de 1967, ele mandou para o Congresso um projeto de 
constituição que corporificava tudo o que eles pretendiam em termos de 
atualização e modernização do país. O projeto veio para o Congresso com 
uma particularidade: um prazo fatal para apreciação. O Congresso tinha até 
determinado dia para votar o projeto de constituição, sob pena de prevalecer 
o texto original enviado pelo Executivo. Então, o Congresso fazia sessões de 
manhã, de tarde e de noite. O relator-geral era o então deputado [senador] de 
Santa Catarina – esqueci o nome dele agora.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O Bornhausen?
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não, o Bornhausen, não.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Konder Reis.
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – É. Antônio Carlos 

Konder Reis. Houve uma tentativa de modificar muita coisa. Havia muita 
emenda. O Congresso funcionava inclusive sábado e domingo, de manhã, 
de tarde e de noite. Foi uma virada puxada. Chegávamos em casa cansados. 
Mesmo quando não fazíamos nada, como era o caso do sábado e domingo, que 
não havia A Voz do Brasil, tínhamos que acompanhar o que acontecia. Aquela 
presença permanente na Casa cansava. Discursos, barulho no ouvido. 

No último dia de votação da constituição enviada pelo Castelo Branco, 
havia muita matéria para votar e pouco tempo. A sessão entrou pela noite. 
Votavam uma emenda, votavam um texto e ainda faltava mais. Às onze e tanto 
da noite, percebeu-se que o relógio começou a andar devagar, e não chegava a 
meia-noite. E vota, e vota, e vota e vota. Alguém mandou parar o relógio. Esse 



113

 Contos da Câmara

113

é um episódio que eu não sei se foi contado por alguém. Não me recordo se na 
época os jornais o registraram. Nunca mais ouvi referência a isso. Então, não 
sei se foi o próprio presidente, senador Auro Soares de Moura Andrade, quem 
mandou parar o relógio ou se foi outra pessoa a mando dele, não sei. Sei que 
pararam o relógio antes de meia-noite. O Congresso terminou de votar antes 
de meia-noite o projeto de constituição.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  E os deputados, olhando 
para o relógio e não dava meia-noite.

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Foi uma brincadeira. 
Todos perceberam o que estava acontecendo e entenderam o porquê. E o 
Castelo Branco, o governo, também não reagiu. Porque poderia ter reagido 
de alguma forma. E assim foi aprovado o projeto de constituição do 
Castelo Branco, que acabou não durando muito, porque dois anos depois, 
praticamente, foi decretado o Ato Institucional. Talvez alguém da época se 
recorde do episódio do relógio. 

Em 1969 [1968] houve a famosa sessão de discussão do pedido de licença 
para processar o deputado Márcio Moreira Alves, que havia feito um discurso 
contundente contra o governo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  1968, não é?
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Dezembro de 1968. 

Ele mandou a brasa no governo, que não gostou, sobretudo os militares da 
ala mais radical. Eles queriam licença para processá-lo, e a Câmara rejeitou o 
pedido de licença – foi uma sessão histórica. Não sei se alguém já falou sobre 
isso. Nessa sessão, aconteceu muita coisa a favor e contra. Tempos depois se 
constatou que os registros taquigráficos dessa sessão haviam desaparecido. 
Muitos e muitos anos depois, acho que na década de 90, uma funcionária da 
Casa revelou que guardou os originais da sessão, com receio de que alguém, os 
militares, não sei, tivessem interesse em pegar a taquigrafia daquela sessão e 
adulterá-la, retirar alguma coisa, modificá-la, enfim, pudesse de alguma forma 
retirar todos os detalhes históricos da sessão. Então, ela guardou os registros 
durante muitos anos e só os devolveu à Câmara quando percebeu que a época 
era outra e que não havia mais risco. Essa funcionária trabalhou comigo. 

O que eu vou contar agora é a criação do Boletim, com a grande notícia.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O senhor se lembra o 

nome dela?
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Eu vou lhe dar. 
Em 1971 a Câmara fez uma reforma administrativa e houve uma modificação. 

Assumiu a presidência da Câmara o deputado Pereira Lopes, da UDN de São 
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Paulo, empresário, homem muito simples e tranqüilo. Logo no início de sua 
gestão, ele tentou fazer modificações no funcionamento da Casa. Havia grande 
preocupação na Câmara com a posição do deputado e da Instituição, porque o 
período era o mais duro do governo militar, o período Médici, e o Legislativo 
estava para baixo. Era preciso tentar várias maneiras de resgatar o prestígio da 
instituição. Então, ele atribuiu ao deputado...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Só um intervalo. 
O senhor falou que a Câmara estava sem prestígio. Como essa falta de 
prestígio se manifestava? A população, ou era o sentimento da Câmara 
perante o Governo?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – O governo era duro e 
não dava importância ao Legislativo, mandava para cá os projetos que tinham 
de ser aprovados. O Congresso funcionava como órgão homologatório dos 
atos do governo, nada mais. Não tinha prestígio político. Isso se refletia na 
opinião pública, naturalmente, e na imprensa. A cobertura da imprensa era 
mais para o Executivo do que para o Legislativo, porque ele não tinha poder 
de decisão. Então, o deputado Amaral de Souza, 3º secretário, do Rio Grande 
do Sul, que havia sido líder estudantil, ficou encarregado disso, e cada membro 
da Mesa tinha uma atribuição. Por exemplo, a 1ª Secretaria cuidava de pessoal, 
administração; a outra, de passaporte; a 3ª Secretaria controlava viagens de 
deputados ao exterior e a parte de divulgação. Ele pediu ao José Paulo que 
fizesse alguma coisa no sentido de aumentar e melhorar a divulgação da Casa. 
José Paulo falou sobre a possibilidade de fazer um boletim, uma vez que já 
existia a Seção de Imprensa, embora não funcionasse. Na estrutura do serviço 
de divulgação havia Seção de Rádio e a Seção de Imprensa. Em virtude disso, 
José Paulo apresentou a sugestão de fazer um boletim e mandá-lo a vários 
setores como maneira de divulgar, além do noticiário A Voz do Brasil. 

O encarregado de fazer esse noticiário seria o chefe da Seção de Imprensa, 
não era eu, mas Afonso Waltercir Fabri, colega nosso, jornalista também, 
radialista. Em Brasília, trabalhava na Rádio Alvorada, onde pela manhã fazia 
o programa chamado O Giro da Notícia, com grande repercussão naquela 
época. Apesar de ser um noticiário, tinha certa bossa, certa verve e era 
muito conhecido. Ele ficou encarregado de fazer, mas para isso teria de ser 
nomeado chefe da Seção de Imprensa. Naquela época, o Serviço Nacional de 
Informações tinha ramificações em todos os lugares e dentro da Casa também 
tinha, naturalmente. Então, a indicação do nome dele para chefe da Seção de 
Imprensa foi vetada. Não sei se por ter feito alguma crítica ao Governo do 
Distrito Federal da ocasião, alguma coisa que desagradou, o nome dele foi 
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vetado. E o José Paulo me disse que o nome do Afonso havia sido vetado e que 
eu seria o chefe da Seção de Imprensa.

Então, organizei esse boletim que está aí, cuja capa foi bolada pelo 
Afonso Fabri.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Só uma pergunta em 
relação à ramificação do Serviço de Informações em todos os órgãos, inclusive 
na Câmara. Os funcionários da Casa sabiam disso, tinham certo receio?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Desconfiavam, mas 
ninguém sabia quem eram. Todo serviço secreto é secreto.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas havia um clima de 
insegurança entre os funcionários ou...

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Nunca notei isso. 
Houve esse episódio, que me foi contado e do qual fiz parte por ter sido 
escolhido em função disso. Não sei se era lá fora e mandavam o veto para cá. 
Sei que houve veto ao nome. 

Aí organizei o boletim. Os recursos eram precários. O boletim era 
impresso pelo sistema de mimeógrafo, o chamado estêncil de cera, em que era 
datilografado e corrigido no estêncil de cera e depois rodado no mimeógrafo. 
Era alceada folha a folha manualmente. Tínhamos no Anexo I um trecho de 
uma sala e uma mesa grande onde era impresso. Depois, alceado, grampeado 
e endereçado. Para endereçar, tivemos de usar o sistema de endereçamento 
usado pela Biblioteca, quando remetia suas publicações para vários lugares, 
com envelopes.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Uma curiosidade, o senhor 
lembra da tiragem?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – A idéia era uma 
tiragem maior, mas tivemos de fazer com uma menor no princípio – acho 
que mil exemplares, porque não havia muitos recursos. Tínhamos que fazer 
durante o dia, e depois fazer a correção dos originais. Depois o trabalho era 
impresso, rodado, alceado, grampeado e levado para o Correio. A dificuldade 
era grande. Eram destinados, em Brasília, para os ministérios, para os órgãos 
de governo, de maneira geral, para emissoras de rádio e televisão e para os 
jornais. Visava a um número escolhido de destinatários, de acordo com a 
importância. Não podiam ser muitos porque não havia condições materiais 
para isso. Mandávamos para algumas prefeituras também, para as maiores. O 
sistema de distribuição era feito pelo Correio e pelo Lux Jornal, uma empresa 
que fazia os recortes dos jornais para os deputados e  que se encarregou de 
fazer a distribuição em Brasília. Ela levava para os ministérios e outros órgãos. 
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Era uma tentativa de divulgar a Câmara por esse meio. Depois, passamos a 
fazer um boletim semanal, aos sábados. Preparávamos toda a redação na parte 
da manhã; imprimíamos aos sábados à tarde porque procurávamos atingir 
câmaras municipais, prefeituras menores, jornais de interior; então, a tiragem 
era um pouco maior. Mas não tínhamos condições materiais para mais. O 
retorno desse trabalho nós nunca tivemos, porque nunca foi feita uma pesquisa. 
Recebíamos cartas, às vezes, pedidos de informação, então percebíamos que 
havia recebimento. O aproveitamento em jornais era relativo, mas foi uma 
tentativa de melhorar a divulgação na Casa. O boletim começou comigo, que, 
além de chefe da Seção de Imprensa, redigia. O Vamir Soares Ribeiro, que era 
um jornalista contratado e que fazia a parte de redação...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Contratado por quê? Não 
era funcionário da Casa? 

DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não. Não era funcionário 
da Casa. Vou explicar a parte da contratação. A Ana Lúcia Brandão Colares 
Nogueira era datilógrafa, a moça que pegou os originais da Taquigrafia da 
sessão do Márcio Moreira Alves. Ela fazia o serviço de datilografia. O Fernando 
César Moreira Mesquita, que depois foi porta-voz do Sarney e trabalhou muito 
tempo no Senado, depois no Estadão...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa equipe era toda 
contratada?

DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – O Fernando também era 
contratado, ele fazia a parte de comissões. A Ana Lúcia era funcionária da 
Casa. Esses contratados surgiram da seguinte forma: a Câmara tinha poucas 
pessoas com aptidão profissional nessa área – jornalistas eram poucos  – mas 
havia necessidade de jornalistas; nós lidávamos com matéria que precisava ser 
trabalhada com competência profissional; surgiu a hipótese de contratar pró-
labore, ou seja, não era admitido, era apenas um contrato que a Câmara pagava 
todo mês, mediante uma comunicação do Serviço de Divulgação, informando 
que tais pessoas haviam trabalhado o mês inteiro; eram 1.500 cruzeiros, 
naquela época; os jornalistas eram contratados pró-labore. Esse sistema foi 
adotado não só para contratar esses jornalistas, como também para contratar 
alguns fotógrafos. Stucker –  eu não sei se vocês conhecem – primeiro Rodolfo 
Stucker, depois Roberto Stucker e também locutores. Era outra dificuldade. 
Tínhamos dois locutores. De repente precisava substituir um, mas não havia 
ninguém para transmitir A Voz do Brasil. Então, nós fazíamos um teste –  não 
era concurso, era um teste –  com locutores de Brasília que se interessavam e 
se habilitavam para trabalhar na Câmara e, em função desse teste, o pessoal 
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do Serviço de Rádio participava, avaliando a parte da locução, porque tinham 
vivência disso, e fazíamos um teste de leitura para ver se tinham desembaraço, 
timbre de voz adequado, facilidade, porque não eram locutores de programa de 
auditório, nada disso, eram locutores noticiaristas, para ler notícias. Em função 
disso, contratamos vários locutores, que trabalharam muitos anos na Casa. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Algum famoso?
DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não, famoso, não. Eram 

locutores de Brasília. Não havia ninguém famoso. Também na parte do boletim 
era preciso imprimir, alcear, grampear, ou seja, era um serviço que devia ser de 
um contínuo, mas não havia contínuo disponível para isso. Então, a Câmara 
usou um artifício que era usado na época para outras coisas: contratar através 
da Cooperativa do Congresso. Havia uma cooperativa do Congresso, que 
tinha uma espécie de mercado onde os funcionários da Câmara e do Senado 
compravam o que precisavam. Então, através dessa cooperativa, a Câmara 
contratou – parece-me que contratava para outros setores também – pessoal, 
alguns que até hoje estão aqui. Eram quatro ou cinco para fazer o boletim. O 
chefe do serviço na época era Victor de Castro Miranda. Até hoje converso 
com ele e lembramos o nosso tempo de trabalho, porque muitas vezes 
conversávamos sobre as soluções técnicas para poder resolver problemas de 
impressão. Por exemplo: a Câmara tinha que remeter o trabalho pelo Correio 
e, para isso, era preciso uma autorização para o Correio remeter sem precisar 
colocar selo. Então, em cada boletim tínhamos que colocar uma autorização do 
Correio. Como fazer isso? Demos um jeito de colocar a autorização do Correio 
na própria máquina que imprimia as placas de endereçamento. De forma 
que quando se imprimia o endereço, já era impressa também a autorização. 
Esse boletim foi impresso pelo sistema de mimeógrafo durante muito tempo; 
depois passou para o sistema de off set. Teve um período em que usamos a 
Gráfica do Senado, que imprimia um boletim semanal. Na Gráfica do Senado 
é que eram impressas essas capas, e às vezes dava problema porque havia uma 
grande burocracia do sistema de autorização para pagar à Gráfica. Até que, já 
na década de 80, se não me engano, nós passamos a usar o sistema de xerox para 
imprimir o boletim, já com máquinas mais modernas, que ficavam no Anexo 
IV. A Ana Lúcia, a quem já me referi, trabalhava conosco naquela época. 

Há outro episódio que também devo mencionar porque diz respeito a mim, 
a outras pessoas e também à Casa.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – A Ana 
Lúcia, quando pegou com as anotações, era do Departamento de Taquigrafia?
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DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não sei. Ela trabalhou 
comigo de 1971 para frente. O episódio foi em 1968. Não sei onde ela trabalhava 
naquela época. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Eu 
soube que ela trabalhava na Taquigrafia. 

DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – É provável. Por isso deve ter 
tido acesso e guardou. Mas, em 1963, quando eu comecei a fazer o programa 
A Voz do Brasil, eu era auxiliar legislativo PL-10, depois fui promovido, por 
merecimento, a PL-9; depois, a PL-8. Na minha época a carreira de auxiliar 
legislativo se fazia com número decrescente. 

Em 1965, conhecendo a Resolução nº 67, que previa a figura da readaptação, 
requeri a minha como redator, baseado em que, embora fosse oficialmente 
auxiliar legislativo, desde 1963 eu executava, no Serviço de Divulgação, a função 
típica de redator, carreira que existia na Casa. No setor de Anais e Documentos 
Parlamentares, quase todos eram redatores.

Então, requeri minha readaptação. O primeiro-secretário da época, José 
Bonifácio, contrário à readaptação, recebeu o processo e deu o “despacho de 
gaveta”, guardou-o na gaveta. Tenho a impressão de que, em 1970, quando 
deixou o cargo da Mesa [em 1970, o deputado José Bonifácio deixou o cargo 
de presidente  da Câmara] esvaziou as gavetas e despachou meu processo, 
negando a readaptação. Argumentou que aquilo não cabia, que na Câmara não 
havia readaptação. Eu pedi reconsideração do despacho a fim de ter o reexame 
da matéria. E o processo continuou tramitando.

Em 1971 a Câmara adotava um processo de promoções por merecimento –   
não sei se alguém falou sobre isso. A Casa sempre foi política e administrativa 
(as duas coisas caminhavam juntas). Muitas ações administrativas dependiam 
de decisão da Mesa, porque o lado político prevalecia para se contemplar o 
que se considerava que devia ser contemplado. A promoção por merecimento 
era assim: parte dos funcionários poderia ser promovida por antigüidade, e a 
outra parte, por merecimento. Quem trabalhava em gabinete, em determinados 
lugares, estava estrategicamente em posição favorável; quem trabalhava no 
patrimônio levava desvantagem.

A promoção era feita da seguinte maneira: por exemplo, havia 20 vagas de 
auxiliar legislativo, PL-8, e oitenta pessoas que reuniam condições para serem 
promovidas. Então, a Câmara estabelecia 4 para a vaga nº 1, 4 para a vaga nº 
2... Quem estava concorrendo à promoção disputava com 4 pessoas uma vaga, 
e não todas as vagas. Dependendo de quem estava na disputa, já se sabia quem 
estava fora ou quem tinha toda a chance de ser promovido.
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Fui promovido por merecimento ao PL-9 e depois ao PL-8. Em 1971 veio 
a promoção para o PL-7, o final da carreira de auxiliar legislativo. Concorria 
à minha vaga o Sebastião Cortes – não me lembro dos outros dois –, chefe 
de gabinete do quarto-secretário à época. Bom funcionário, competente, fala 
francês, culto. Aí, o José Paulo me avisou que eu estava disputando a vaga com 
o Sebastião Cortes e que o quarto-secretário queria a promoção do Cortes 
e o terceiro-secretário, Amaral de Souza, defendia a minha promoção. Eu 
disse que eles teriam uma solução: eles promoveriam o Cortes e me dariam a 
readaptação, que há tempo havia pedido. 

O José Paulo, então, conversou com a Mesa, com o terceiro-secretário, 
Amaral de Souza, e com o quarto-secretário da época e chegaram ao 
entendimento de promover o Cortes e dar minha readaptação. Por meio de um 
Ato, regulamentou-se a readaptação na Casa, e fui readaptado como redator.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)  –  Sr. Daniel, em função 
desse fato, a readaptação acabou atingindo, beneficiando outros funcionários 
também? Criou-se jurisprudência interna?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Fui o primeiro a 
ser readaptado; rompi a barreira que havia. Obviamente, havia outros que 
tinham pedido. No caso do pessoal da divulgação, o Afonso Fabre, Júlio 
César Roffé, Clóvis Queirós Sena e vários outros tinham pedido; não sei se 
de outros setores também. Depois que fui promovido, abri caminho para 
todos esses. E, com a promoção, saí ganhando. O Cortes foi promovido de 
PL-8 para PL-7, final de carreira de auxiliar legislativo, e eu passei de PL-8, 
auxiliar legislativo, para redator, PL-6. Como havia muitas vagas na carreira 
de redator, quase imediatamente passei para PL-5. Então, dei grande salto na 
Casa em termos funcionais.

Há outro detalhe que quero mencionar. Muitas vezes procurávamos 
trabalhar em equipe no serviço de divulgação. No início de certa legislatura, 
cujo ano não me lembro bem, ajudávamos o serviço de relações públicas, que 
ficava encarregado de receber no aeroporto e orientar o novo deputado, que 
em geral chegava com a família. Então, lembro-me de que fui encarregado, 
num domingo, de receber deputados no aeroporto e, por circunstância, fui 
o receptor de Marco Maciel e família. Tinha sido deputado estadual em 
Pernambuco e, aí, elegeu-se deputado federal. Um tio dele, também deputado 
federal, havia me dito que chegaria deputado promissor, inteligente, que era 
seu sobrinho, Marco Maciel. Então, eu o recebi, levei-o ao hotel e dei-lhe 
a assistência devida. Mais tarde, trabalhei com ele na parte de divulgação, 
porque ele foi presidente.
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Na parte funcional, acredito ter falado sobre os aspectos mais interessantes. 
Há outro episódio que gostaria de mencionar. Foi situação inusitada que 

ocorreu na Câmara, na década de 60, com o deputado Stélio Maroja, do Partido 
Social Progressista do Estado do Pará – dos antigos, eu me lembro de partido, 
nome, estado. Na Ordem do Dia, ele extemporaneamente pegava o microfone, 
interpelava o presidente, falava algo que não tinha nada a ver com o assunto que 
estava sendo discutido na Ordem do Dia, ou aparteava sem sentido o deputado. 
A Câmara lidou com aquele problema por algum tempo. Era uma situação 
anômala: não havia regimentalmente recursos e também não havia nitidez do 
seu problema. Parece que estava sofrendo de processo degenerativo mental, 
daí seu comportamento estranho. A princípio, ninguém percebia claramente 
isso, só percebia que ele se comportava mal, estranhamente, esquisitamente.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ele chegava a ser agressivo?
O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não. Quando se discutia 

algo, ele vinha falar de outro assunto inteiramente diferente; interrompia o 
presidente, ou quem estava presidindo, para falar alguma coisa sem sentido. 
A Câmara ficou em dificuldades para resolver o problema. Depois, parece se 
que conseguiu, junto à família, verificar a situação e devem ter conseguido seu 
afastamento por problema de saúde. Mas foi um problema que, durante algum 
tempo, a Casa sofreu.

Outra coisa que deve ser citada são os discursos satíricos do deputado 
Andrade Lima Filho, de Pernambuco. Na época da Revolução, a Oposição só 
tinha a oportunidade de falar alguma coisa aqui na Câmara ou no Senado, 
porque a imprensa era um canal muito fechado ou, pelo menos, muito 
limitado. Os deputados usavam a tribuna para criticar, condenar os excessos, 
as cassações enfim. E esse deputado era muito inteligente – não sei se era 
jornalista também – e fazia discursos saborosíssimos de crítica ao governo. É 
um aspecto interessante.

Houve o fato dramático, que talvez tenha sido mencionado, do tiro de 
Nelson Carneiro e Souto Maior. Alguém já falou sobre isso?

Brizola era oposicionista radical. Tinha havido o episódio de 1964, da 
queda do Jango. Então, Brizola chegava a ficar pálido no plenário durante os 
discursos, com debates terríveis.

Havia também Raul Brunini e Amaral Neto. O Amaral Neto era um ex-
lacerdista que depois brigou com Lacerda e se tornou seu adversário, e Raul 
Brunini sempre defendeu o Lacerda. Houve, certa vez, não me lembro a época 
exata, um debate terrível, muito acirrado, na Câmara, e Raul Brunini estava 
municiado com tais recursos, com documentos, que, de certa maneira, arrasou 
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Amaral Neto, que era figura conhecida, um polemista terrível, a tal ponto 
de sumir da Câmara por uns três meses e ficar sem falar nada. Esse foi um 
episódio também.

Não sei se merece registro também um detalhe de atividade de comissão. 
Tenho aqui o texto do parecer contrário do deputado Santiago Dantas, famoso 
jurista, na Comissão de Justiça, ao projeto do deputado Aarão Steinbruch, 
que, muito ligado à área sindical trabalhista no Estado do Rio, instituía o 13º 
salário. O deputado Aarão Steinbruch apresentou projeto, em 1959, instituindo 
a gratificação natalina, ou o 13º mês, para os trabalhadores em atividades 
privadas. Na Comissão de Justiça, Santiago Dantas, em seu parecer, não se 
limitou a dar parecer no aspecto da constitucionalidade, em relação ao qual 
disse não ter objeção, mas entrou no mérito da questão e opinou pela rejeição 
do projeto de criação do 13º salário sob o argumento de que poderia prejudicar 
os contratos, o que é fundamento não muito sólido. Toda a Comissão de Justiça, 
inclusive figuras conhecidas, apoiaram seu parecer e votaram a favor, talvez 
sem perceber a importância do tema. Por unanimidade, a Comissão de Justiça 
rejeitou a criação do 13º salário.

Na Comissão de Legislação Social, que era a comissão do mérito, o deputado 
Adylio Vianna deu parecer favorável, de  que se tratava de medida justa, e 
que muitas empresas já davam gratificação de fim de ano, que era abono de 
Natal, que era justo estender a todos. E o parecer foi favorável e aprovado. Mais 
tarde, o projeto foi convertido em lei e hoje é uma instituição sólida. Apesar 
de todas as críticas à área de trabalho, ninguém propôs até hoje acabar com o 
13º salário. Os empresários, que poderiam ser os mais interessados em acabar 
com essa despesa, nunca propuseram a extinção do 13º porque sabem ser um 
realimentador do processo industrial e comercial.

Esse detalhe do parecer do deputado Santiago Dantas, acho que é um 
registro interessante do ponto de vista de trabalho da Casa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Uma curiosidade, Sr. 
Daniel: o Congresso foi fechado, durante o período militar, pelo menos em três 
situações: em 1966, em 1968 e no Pacote de Abril, em 1977. Como era o serviço 
de divulgação nesse período? Noticiava-se o fechamento do Congresso?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não. Em geral, 
era um ato do governo que dizia estar fechado o Congresso. De repente, 
não funcionávamos. Mas, em termos de salário, nunca se perdeu um mês. 
Decretava-se o recesso do Congresso, mas todo mundo recebia normalmente. 
Houve correção absoluta nessa parte. Ninguém perdeu emprego nem deixou 
de receber salário. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Só não se recebia 
extraordinário porque não havia sessão.

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Sim, não recebíamos 
as vantagens extraordinárias  porque não havia sessão. Então, em 1968, 
pelo período de um ano, vínhamos para cá, mas não havia o que fazer. 
Acompanhávamos os acontecimentos políticos e esperávamos. Quando 
reabriu o Congresso, recomeçamos.

No texto do programa A Voz do Brasil – o que cito no meu trabalho –, 
tínhamos muito cuidado, durante o período revolucionário, com a linguagem, 
porque no uso do adjetivo, sobretudo, havia o risco de comprometer uma pessoa. 
A pessoa podia interpretar mal, achar que eu tivesse dito uma coisa, tendo 
eu dito outra. Usávamos  linguagem objetiva, seca, sobretudo no resumo dos 
discursos maiores, do Grande Expediente e da Ordem do Dia. Não usávamos 
uma linguagem que pudesse ir além do que o deputado falava ou que pudesse 
gerar, pela adjetivação, um mal-estar. Tínhamos noção dessa medida. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Chegou a haver algum 
problema por causa disso?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não, não tivemos. 
Eu só me lembro de um episódio... só cito um episódio de passagem, porque 
também não tenho prova nenhuma disso. Uma vez, o terceiro-secretário – não 
me recordo quem era na época, acho que já foi no tempo do presidente Geisel 
– disse-me, em seu gabinete, que Golbery havia comentado que a Oposição 
estava tendo muita vez no noticiário da Câmara, e se não tinha um modo de 
controlar isso. Creio que não chegou a ser uma insinuação, mas apenas um 
registro de que havia preocupação com a freqüência natural da Oposição no 
plenário, nas sessões – o lugar que a Oposição tinha para falar. Em geral, quem 
defende o governo evita se comprometer em certas situações, mas a Oposição 
tem que criticar e mostrar o serviço oposicionista. Parecia, a quem estava de 
fora, que o noticiário da Câmara estava muito oposicionista, mas na verdade 
refletia o que ocorria no plenário.

Fizemos outros tipos de trabalho, na parte de televisão, mas não havia 
condições de implantar a televisão na Câmara naquela época nem de fazer 
noticiário por esse meio. Houve apenas algumas tentativas.

Realizamos a divulgação por outras maneiras, como o noticiário “Matéria 
para o fim de semana”. A imprensa tinha o material da Câmara de segunda a 
sexta-feita, sessões, comissões. Aos sábados e domingos, caía o movimento, 
não só na Câmara e no Senado, mas no Executivo, nos tribunais. Então, 
havia uma escassez ou uma quantidade menor de matérias das sucursais de 
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Brasília para as matrizes. Então, passamos a fazer um noticiário, “Matéria 
para o fim de semana”, no qual dávamos a agenda para a semana seguinte 
–  maneira de informar o que ocorreria na Casa – e fazíamos entrevistas 
com um ou outro deputado sobre tema da atualidade ou algum projeto 
apresentado que julgávamos interessante. Houve cobertura razoável, porque 
o pessoal que trabalhava nos finais de semana nas sucursais de jornais tinha 
fonte suplementar de notícia que podia aproveitar. Era uma maneira de 
aproveitar a Câmara. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Uma curiosidade: esse 
trabalho de ouvir depoimentos de pessoas que viveram o dia-a-dia da Câmara 
tem como ponto de partida os 180 anos do Poder Legislativo no Brasil. Queria 
que o senhor fizesse uma avaliação, uma análise do Legislativo nesse período 
em que o senhor trabalhou aqui, a sua importância para a sociedade, a sua 
importância do ponto de vista histórico...

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Eu não tenho dúvida 
nenhuma quanto à sua importância, primeiro porque não conheço uma 
democracia que funcione sem Legislativo. Então, no sistema de divisão de 
poderes, em toda democracia tem o Executivo para executar, o Judiciário para 
julgar e o Legislativo para legislar. E, sobretudo, precisa-se de uma Casa política, 
ou seja, uma Casa do debate, da crítica, da análise. Então, este é um papel que 
considero tão importante quanto o de legislador: o de crítico, de analista da 
situação. Sabemos que, muitas vezes, a legislação vem para consolidar aquilo 
que, de certa maneira, já se tornou razão comum – está todo mundo de acordo 
de que é disso mesmo que se precisa. Porém, a crítica e a análise muitas vezes 
antecipam a solução dos problemas, e o governo precisa ser fiscalizado. 

Houve uma fase em que, devido à importância menor do Legislativo 
como órgão legislador, se ressaltou muito a sua importância como órgão de 
fiscalização, porque ele tem uma função fiscalizadora, tanto no sentido da 
aplicação do dinheiro público como do funcionamento dos órgãos. 

Então, eu considero que esse papel do Legislativo sempre foi e será 
importante, e desde os primórdios do Legislativo no Brasil ele teve um papel 
importante. No Império, muitas pessoas se dirigiam ao Legislativo, à Câmara 
dos Deputados e ao Senado, no Rio de Janeiro, para fazer suas reclamações, 
suas queixas. Então, a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, o Legislativo 
era o órgão que ouvia as queixas da população e tinha condições de dar curso 
a essa queixa, de conseguir que ela fosse atendida, que aquela crítica fosse 
ouvida. Portanto, o Legislativo tem um papel muito importante também nesse 
aspecto desde 1823.
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O SR. ENTREVISTADOR(Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) –  
Sobre o período dos militares, na sua publicação você fala que em 1971 a 
Câmara procurou abrir um contato maior com a sociedade e acabou achando 
na convivência com universitários... Fale um pouquinho sobre isso.

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – O deputado 
Aderbal Jurema, segundo-vice-presidente [correção: 1° vice em 1973/74], 
era o encarregado pela Câmara de colocar em funcionamento um projeto de 
resolução que estabelecera o estágio universitário. 

O que era o estágio universitário? A Câmara convidava universitários 
para conhecer a Câmara, visitar suas instalações e ouvir palestras. Era uma 
forma de a Câmara se relacionar, estabelecer um canal de comunicação com 
o universitário, com o estudante brasileiro. Então, a Câmara convidava os 
estudantes, eles vinham, ficavam hospedados aqui, eram orientados –  havia 
funcionários encarregados de cuidar disso. Um deles foi Abeguar, que depois 
foi chefe de gabinete do deputado Paes de Andrade – já está aposentado 
também. Não me lembro agora do sobrenome dele. Acho que é Massera. Acho 
que ele era um dos encarregados disso.

Então, os estudantes viam como funcionavam as comissões, qual era o papel 
delas, e determinados funcionários, responsáveis por certos setores, faziam 
palestras, explicando o funcionamento da Casa, o funcionamento do seu setor. 
Eu mesmo, mais de uma vez, tive a oportunidade de falar para os estudantes 
sobre o trabalho de divulgação. 

Eles, em geral, não tinham uma boa noção da Câmara – a noção era muito 
precária, muito distante da realidade – e se interessavam, faziam perguntas. 

Esse programa foi mantido por um período. Depois acabou, não sei por quê. 
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) 

– Deixe-me focar um outro momento. Você entrou na Câmara em 1962 e 
participou de todo esse período de montagem de uma estrutura de divulgação 
da Câmara. O que norteou isso: a parte política, quer dizer, os deputados em si 
tiveram muita influência nessa decisão ou foi puramente um desenvolvimento 
jornalístico em relação a isso?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Eu cito nesse trabalho 
que a criação do Serviço de Radiodifusão, em 1961, foi quase que um impulso do 
deputado José Bonifácio : “Vamos criar o serviço!” Tinha havido alguns problemas, 
e a Casa precisava aumentar sua divulgação. Os jornais e emissoras de jornais da 
época faziam a cobertura da Câmara e do Senado, mas Brasília estava longe do Rio 
de Janeiro. Havia dificuldades, então os deputados se sentiam perdidos, ilhados na 
imensidão do Planalto Central, sem a cobertura que tinham no Rio de Janeiro.
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No Rio de Janeiro, a imprensa fazia – e fez aqui em Brasília até uma certa 
época –  uma cobertura das sessões da Câmara. O Correio da Manhã, O Globo, 
o Diário de Notícias, todos os jornais da época tinham jornalistas encarregados 
de, diariamente, fazer a cobertura das sessões da Câmara, credenciados no 
Palácio Tiradentes. É claro que não davam tudo, porque não tinha como, mas 
algum discurso importante do Pequeno Expediente era citado, um discurso 
do Grande Expediente, discursos de líderes, projetos apresentados, trabalhos 
de comissões. Eles acompanhavam e havia um espaço aberto nos jornais, 
diariamente, para esse noticiário da Câmara e do Senado. 

Com a transferência para Brasília, os jornais mantiveram aquele espaço, mas 
havia deficiências. Então, surgiu uma necessidade: os deputados precisavam de 
mais divulgação. E tanto tinham consciência disso, o que também cito nesse 
meu trabalho, que, quando foi apresentado o projeto de transferência para 
Brasília, o deputado Adaucto Lúcio Cardoso, que foi um dos líderes da UDN, 
apresentou uma emenda destinando verbas para a rádio do Congresso. 

Qual era a preocupação? O Congresso vinha para cá e a Oposição ficava 
quase que muda para o país. Eles queriam criar uma rádio do Congresso, e 
destinaram uma verba para isso. 

Em 1961, devido às críticas dos deputados quanto à falta de divulgação 
e principalmente às distorções em alguns casos... Quem fazia o noticiário 
do Executivo no programa A Voz do Brasil era a Agência Nacional, e nesse 
noticiário eles encaixavam uma notícia do Judiciário, da Câmara, do Senado, 
mas era de acordo com a conveniência do redator, com as circunstâncias. Por 
exemplo, um deputado de Goiás uma vez apresentou um projeto instituindo 
a pena de morte. Eles pinçavam temas assim: uma coisa diferente era notícia. 
Mas não noticiavam o que tinha se passado na Câmara naquele dia – discursos, 
projetos. Só pinçavam detalhes. Às vezes, havia umas críticas a esse trabalho 
que era feito, parece, por Cecília Queiroz Campos, irmã do jornalista que está 
citado em meu trabalho, José Queiroz Campos, que trabalhava no Correio 
Braziliense, o qual tem um trabalho sobre as duas legislaturas: acho que a 
encerrada em 1961 e a de 1961 a 1964, deputado por deputado. Parece que era 
ela que fazia esse noticiário, ela é tia do ex-senador Wilson Campos, mas era 
algo arbitrário. A Biblioteca tem esse trabalho.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O Senado tinha um serviço 
de divulgação específico, ou a Câmara foi pioneira?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Acho que 
simultaneamente, quando foi criado o da Câmara, eles criaram um serviço 
para transmitir notícias pelo programa A Voz do Brasil. Só.
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Então, houve a tentativa de se criar uma rádio do Congresso. Cito também 
nesse meu trabalho a história da tentativa de criação dessa rádio, que morreu 
por volta de 1967. 

A idéia era fazer uma rádio que divulgasse o Congresso, mas muitos se 
opunham a isso porque achavam que custaria muito caro, que transmitir 
sessão ao vivo... Havia a experiência do Rio de Janeiro, onde eram transmitidas 
as sessões da Câmara de Vereadores, e havia muitas críticas a certos 
pronunciamentos. Enfim, havia o lado positivo e o lado negativo da transmissão 
ao vivo das sessões. 

De modo que houve a tentativa de se criar a rádio do Congresso, uma 
iniciativa principalmente da Oposição da época, que era a UDN. Os liberais da 
época que tinham se oposto, de certa maneira, à criação do programa A Voz 
do Brasil na Lei de Telecomunicações, porque achavam que era um produto 
da ditadura Getuliana, foram os que mais se bateram pela criação da rádio 
do Congresso. Adaucto Lúcio Cardoso apresentou uma emenda, o deputado 
Oscar Dias Corrêa, que depois foi ministro do Supremo, membro da Academia 
Brasileira de Letras, foi o encarregado pela Câmara de acompanhar o processo 
de criação da rádio do Congresso. Eles tentaram fazer e avançaram até um 
certo ponto – até selecionar firma e contratar pessoal para construir a rádio 
do Congresso.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) –  O que 
era considerado o lado negativo dessa transmissão ao vivo?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA –  Porque os discursos, 
sendo transmitidos ao vivo, aquele debate às vezes inócuo ou com palavras 
ofensivas, todo dia tem uma sessão diferente... Às vezes a coisa é mais interessante, 
às vezes não é. Então, no Rio de Janeiro, havia críticas à transmissão ao vivo da 
Câmara de Vereadores, conhecida como “gaiola de ouro”. Esses deputados que 
se bateram pela criação da rádio Congresso tinham essa preocupação. 

Era a Oposição que queria um espaço, uma vez, em algum meio de 
comunicação, e a rádio do Congresso seria importante para isso. O governo 
não tinha lá muito interesse. Com a revolução de 1964, o interesse mudou, 
porque aí a UDN, de certa maneira, estava no poder; a Oposição era o PTB, o 
PSD. Mudou. Castelo Branco ainda deu uma certa força à criação da rádio do 
Congresso –  aí está citado um decreto dele – mas em 1967 o assunto morreu. 
No Código de Telecomunicações, a Câmara teve a vez de transmitir A Voz do 
Brasil, apesar de algumas resistências na época, porque Prado Kelly tinha um 
projeto de radiodifusão, mas não contemplava em nada matéria de divulgação 
para o Congresso. 
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Outro aspecto que acho que devo mencionar é que, na Constituinte de 
1986 a 1988, trabalhamos intensamente. A Voz do Brasil mudou de nome: 
passou a ser A Voz da Constituinte; o Boletim da Câmara passou a ser o 
Boletim da Constituinte; e havia um noticiário de televisão e de rádio, feito 
por equipes da Radiobrás. Nesse trabalho também cito quem fez tudo isso. 
Nesse período, fizemos o Jornal da Constituinte. A Voz do Brasil fazia a 
cobertura normal da sessão da Constituinte e era transmitida às 19h30. O 
Boletim da Constituinte era distribuído como se distribuía antes, e passamos 
a editar o Jornal da Constituinte. 

Eram editores do jornal o chefe do Serviço de Assessoria de Divulgação 
e Relações Públicas da Câmara, Alfredo Obliziner, e o chefe do Serviço de 
Divulgação e Relações Públicas do Senado, Manoel Vilella. Eles eram os 
editores, porque era preciso manter uma paridade entre Câmara e Senado. Eu 
tive a função de coordenador do jornal. Eu era o que trabalhava nos bastidores, 
articulando e também verificando os recursos materiais. 

Numa sala ali adiante, onde funcionava a Comissão de Transportes antes 
dessa reforma, instalamos a redação do jornal e trabalhávamos à noite. 
Durante o dia, nossa preocupação era o Boletim, A Voz do Brasil e acompanhar 
tudo o que estava acontecendo dentro da Câmara, porque aqui era a sede da 
Constituinte, e era muita coisa. O Congresso vivia “assim” de gente.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Até 
às vésperas da Constituinte, não havia esse movimento de divulgação, como 
um jornal diário. Com a criação do Jornal da Constituinte, a Câmara precisou 
contratar jornalistas para fazer...

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não. Quem fez o 
Jornal da Constituinte foi o pessoal da divulgação da Câmara e da divulgação 
do Senado. A parte de televisão era feita pelo pessoal da Radiobrás, através de 
um convênio que a Constituinte fez com eles, e de rádio também. 

Vínhamos para cá na segunda-feira – era um jornal semanal – e 
imaginávamos o que íamos fazer naquela semana, o que estava para acontecer; 
distribuíamos tarefas e analisávamos o que havia sido feito na semana anterior, 
como tinha sido o jornal, se havia alguma crítica, algum reparo. Recebíamos 
milhares e milhares de cartas de pessoas e de instituições de todo o país, com 
sugestões, críticas, comentários – mandavam para a Constituinte –, fazíamos 
uma seleção dessas cartas e publicávamos. Era um trabalho que na segunda-
feira dava para fazer – selecionar essas cartas para publicar na segunda página 
do jornal. Simultaneamente, tinha uma turma encarregada...



128

Daniel Machado da Costa e Silva

128

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Para onde foram essas cartas?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Não sei, não tenho idéia.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 

Hoje temos a Ouvidoria da Câmara, que recebe também algumas cartas, e está 
se debatendo o destino delas.

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Centro de 
Documentação tem um arquivo da Constituinte. Não sei se guardou...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) –  A 
idéia era ir para lá, mas não foi.

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Acho que não, tenho 
a impressão de  que não. Porque muita coisa não se aproveitava, outras se 
adaptavam, cortava-se para aproveitar uma parte... Textos longos,  não dava 
para aproveitar tudo, né?

Então, distribuíamos essas tarefas. Quase toda semana tinha uma votação, 
que tínhamos que acompanhar. Tinha a parte de discussões no plenário ou nas 
comissões... Iniciamos esse trabalho a partir das comissões temáticas; a parte 
das subcomissões temáticas já tinha passado quando começamos o jornal. 
Então, nós pegamos das comissões temáticas para frente.

O jornal era semanal. A tiragem chegou, em certos momentos, a 100 mil 
exemplares, e era mandado para muitos setores do Brasil. Fazíamos um jornal 
otimista. A regra e a ordem eram nesse sentido: “vamos fazer uma constituinte...” 
– estimulando esse trabalho de elaboração da nova Carta do País. O primeiro e 
o último título foram nesse sentido. 

Os secretários da Câmara e do Senado tinham a oportunidade, porque 
mandavam nas Casas, de escrever artigos publicados, alternados, na segunda 
página do Jornal da Constituinte. Uma semana saía um artigo do 1.º secretário 
do Senado;  na semana seguinte, do 1.° secretário da Câmara, que na época 
era o Paes de Andrade. Fazíamos entrevistas com deputados constituintes da 
época e fazíamos também um debate. Quem coordenava o debate era o Alfredo 
Obliziner, que selecionava um determinado tema, por exemplo, previdência 
social, procurava saber quais os constituintes que mais se dedicavam ao 
tema, convidava, de partidos diferentes, quatro ou cinco deputados, e fazia 
uma mesa redonda sobre previdência. Fazia perguntas, provocava; todos 
falavam, discutiam o assunto. A gravação depois era decodificada, traduzida. 
Dali aproveitávamos e fazíamos uns recortes para adaptar ao tamanho e 
publicávamos. Duas ou três páginas do Jornal da Constituinte era uma mesa 
redonda sobre determinado assunto. Havia umas entrevistas e umas matérias 
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especiais. Suponhamos: trabalho, direito de greve. Um dos redatores do Jornal 
da Constituinte fazia um matéria especial sobre o tema: “direito de greve”. Então, 
mantivemos o Jornal da Constituinte até a promulgação da Constituinte, em 
outubro de 1988.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor acha que a 
Constituinte foi o ponto máximo do Legislativo nesse período todo que o 
senhor trabalhou?

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Em termos de 
liberdade, houve muita. Houve também muita iniciativa e criatividade, porque 
a Constituinte não foi criada de cima para baixo, mas de baixo para cima. 
No tempo da convocação da Constituinte, o Sarney havia constituído uma 
Comissão Constitucional. Aliás, a Comissão se reuniu, se não me engano, 
no 3º distrito da minha terra, Petrópolis, numa instituição que tinha boas 
recordações. Os iluminados do Direito e outras áreas fizeram o texto da 
Constituição, que seria moderna, e o Sarney mandou para cá o texto dessa 
Comissão. Na realidade, esse texto não serviu como base. Talvez alguns tenham 
até se inspirado nela. Na realidade, a Constituinte criou comissões subtemáticas. 
Eram dezesseis. Cada uma sobre determinado tema. Na parte do tema “Direitos 
Sociais”, havia várias subdivisões. Na parte “Política” tinha mais de uma. Na 
parte de orçamento, tributação etc. Então, essas subcomissões discutiam em 
função das sugestões e propostas que recebiam e elaboravam um texto sobre 
a matéria. Esse texto foi para a Comissão Temática, que juntou vários textos, 
recebeu emendas e sugestões e construiu um outro texto, que depois foi para 
a Comissão de Sistematização para fazer o projeto de Constituição. Então, foi 
mais ou menos um trabalho de baixo para cima. Havia uma freqüência muito 
grande de pessoas, de entidades e gente de todo tipo. Assistimos espetáculos 
de índios aqui dentro –  eles se vestiam a caráter, faziam manifestação com 
seus cantos, defendendo seus interesses, de demarcação de terras, de respeito 
à cultura indígena. 

Também as emendas populares – houve muitas emendas populares –  todas 
com pilhas e pilhas de assinaturas. Há fotografias no Jornal da Constituinte que 
mostram isso. Houve uma participação popular muito grande. A Constituinte 
tentou modernizar o país. A tendência da Constituinte, hoje, que seria 
classificada como de esquerda, contemplou muitos direitos sociais, deu muita 
abertura aos direitos do cidadão, praticamente instituindo a cidadania. Ulysses 
Guimarães a chamou de Constituinte Cidadã porque criou várias formas de 
defesa do interesse da pessoa, da entidade, da sociedade, em contraposição ao 
interesse do Estado, como na parte do Ministério Público, que deixou de ser 
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um apêndice da Advocacia da União. Antes, o procurador da União defendia 
o interesse do governo, não defendia especificamente o interesse da sociedade. 
O Ministério Público hoje tem esse papel. Também na parte do direito do 
cidadão, criou o habeas data, enfim, algumas instituições que não existiam 
antes. Havia só mandado de segurança e o habeas corpus. Acho que foi um 
trabalho muito grande. 

Claro que talvez em alguns casos tenha havido excesso. Os recursos 
financeiros não seriam suficientes. Na parte da previdência, por exemplo, 
fundiu-se tudo sob o nome de seguridade social, criando a oportunidade, que 
muitos esperavam de jogar o dinheiro da Previdência no Tesouro. Antigamente, 
quando os institutos foram criados – eu trabalhei doze anos na Previdência 
–, era uma autarquia. A receita e a despesa eram feitas pela administração da 
autarquia e não tinham nada a ver com o Tesouro. Então, a contribuição do 
segurado ia para o cofre da autarquia, e não para o cofre do Tesouro. Com esse 
sistema de seguridade social... acho que antes o governo tinha feito algumas 
coisas nesse sentido. A receita da Previdência, em vez de ficar dentro da 
Previdência, foi para o Tesouro para depois ser distribuída. 

A Constituinte avançou muito. Houve críticas na época. O Sarney se 
queixou muito, dizendo que ela tinha ultrapassado certos limites, que ela 
dificultaria a governabilidade. Sabemos que houve alguns problemas, que hoje 
ainda existem, mas avançou muito. Não sei se satisfiz a curiosidade ou esqueci 
de alguma coisa. Creio que não. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Se o senhor esqueceu e 
lembrar depois, escreva e nos mande.

Gostaria de agradecer por sua participação. Lembrando de alguma coisa, o 
senhor mande para nós por escrito. Muito obrigada.

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Agradeço a vocês 
pela atenção e a oportunidade de falar de um projeto tão interessante. O Dr. 
Luciano, há algum tempo, tinha comentado que seria importante preservar a 
memória da Casa. Ele tem muitas fotografias relacionadas com a construção 
da Câmara, na época da construção de Brasília e um pouco depois. Não sei se 
vocês já ouviram o Dr. Luciano.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não. Está marcado, mas 
ainda não o ouvimos.

O SR. DANIEL MACHADO DA COSTA E SILVA – Seria interessante, 
porque ele foi diretor-geral muitos anos. Não só foi diretor. Mas seu cargo 
tinha muito prestígio, porque os deputados não tinham muito prestígio com o 
Executivo na época dos governos militares. Então, até o acesso aos gabinetes, às 
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vezes, era complicado. Ele, como diretor-geral, tinha acesso a áreas ministeriais 
a que o deputado tinha dificuldade. Com isso, ele tinha muita força. Era um 
diretor-geral que administrava democraticamente a Casa. Era muito atencioso 
com os funcionários, até os mais humildes, mas tinha muito poder. Rivalizava 
com o poder do secretário-geral da República. Ele tinha relações com 
governadores e depois foi ministro do Tribunal de Contas da União. Ele tem 
muita coisa para falar.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Gostaria que o senhor 
começasse esse depoimento falando o seu nome, quando o senhor veio para 
Brasília, em que circunstância e como entrou para a Câmara.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Meu nome é João Ribeiro 
de Moraes. Eu vim para Brasília em 1960. Na verdade, meu pai foi um dos 
primeiros quarenta médicos que estiveram em Brasília, que vieram no início. 
O presidente Juscelino chamou quarenta médicos para montar o sistema 
hospitalar do Distrito Federal, e meu pai era um dos três cardiologistas. Então, 
fui da primeira turma do ensino médio de 1960. Fiz o curso clássico no Elefante 
Branco. Depois, em 1962, fui nomeado pelo presidente João Goulart para o 
Ministério da Agricultura, nomeado interinamente por indicação do ministro 
Armando Monteiro. Trabalhei dois anos no Ministério da Agricultura –  em 60 
e... E comecei a me preparar para fazer o concurso da Câmara. Era o sonho de 
todo o mundo em Brasília, pertencer ao quadro de funcionalismo da Câmara. 
Era a grande aspiração daqui. Eu consegui passar no concurso em 1963 e tomei 
posse em 1964, depois da revolução.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) - O senhor fez concurso 
para qual função?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Auxiliar legislativo – PL 10. Era na 
época do PL.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  E o senhor foi trabalhar 
em qual comissão?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES - Na Comissão de Justiça. Eu era 
estudante de Direito, eu tinha feito vestibular de Direito na universidade, e a 
Câmara facilitava para que nós estudássemos, fizéssemos um curso superior.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) - Que facilidades eram essas?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES - De horário. Éramos dispensados 

na hora das aulas e quando havia prova em outro horário.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como foi seu trabalho na 

Comissão de Fiscalização Financeira? Aconteceu alguma coisa nessa época 
que marcou a sua história? Que recordação o senhor tem dessa época? Como 
era o trabalho? O que o senhor fazia lá?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – O trabalho era muito duro. 
Ninguém fez isso: no Maranhão, eu fui a mais de 120 municípios numa época 
em que não tinha um quilômetro de asfalto fora da ilha de São Luís. Milhares 
e milhares de quilômetros rodados. Eu vi a posse do Sarney como governador. 
Conhecia  a ele, que era membro da Comissão de Justiça, em que eu trabalhava 
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antes – depois é que eu fui para Comissão de Fiscalização Financeira. Fui a 98 
municípios do Piauí, o Estado de Pernambuco todo – eu fiquei praticamente 
três anos rodando o Brasil.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O que o senhor fazia 
nessas viagens?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu verificava a existência e o 
funcionamento das entidades subvencionadas pelo Conselho Nacional de 
Serviço Social. Era o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira em 
tomada de contas o deputado Plínio Lemos, deputado da Paraíba. Isso protegia 
muito a Câmara, porque havia muita acusação de que os deputados desviavam 
verbas, criavam instituições que não existiam e destinavam dinheiro para elas. 
E depois se viu que a coisa era muito menor do que se supunha. Na verdade, 
eram tentativas frustradas de constituição das entidades, e elas não tinham 
recebido verba nenhuma. Quer dizer, não era o escândalo que se supunha. 
Foram apuradas algumas irregularidades, mas, na verdade, aquilo hoje 
me parece que era realmente dentro de uma perspectiva da “Revolução” de 
comprometer a imagem do Poder Legislativo. E era interessante porque no 
interior do Brasil, em 1965, quando comecei a viagem, as pessoas não sabiam 
que a Câmara estava funcionando.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Imaginava-se que o 
Congresso estivesse fechado.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Os meios de comunicação eram 
precários naquela época. Imaginava-se que o Congresso estivesse fechado, mas 
ele funcionava, com todas as limitações. Eu acho que a ida de funcionários aos 
lugares mais distantes do país afirmava... eu acho que o propósito maior do Dr. 
Luciano Brandão era fazer a Câmara chegar ao interior. Eu fui a lugares em 
que nunca tinha ido servidor federal nenhum.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O senhor foi escolhido 
para o Maranhão por alguma questão específica ou cada funcionário...

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES –  Eu fui indicado pelo diretor-geral, 
o Dr. Luciano. Maranhão, Piauí, Estado do Rio de Janeiro e Pernambuco.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  E outros funcionários 
foram para outros estados.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Outros funcionários foram para 
outros estados.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esse trabalho o senhor 
exerceu durante quanto tempo? Bastante tempo, não é?
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O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Uns dois anos eu fiquei viajando.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E depois dessa Comissão 

de Fiscalização Financeira, o senhor foi trabalhar...
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu voltei para a Comissão de 

Constituição e Justiça e depois fui trabalhar com o Dr. Luciano.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Teve uma época, também, 

que o senhor trabalhou na 1ª vice-presidência.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Depois, de 1970 a 1972. Um 

parlamentar fantástico, Accioly Filho, que depois foi senador pelo Paraná.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, já temos mais ou 

menos uma visão da sua história na Câmara para podermos começar a conversar 
mesmo. Queria saber como os fatos históricos deste país, presenciados pelo 
senhor, repercutiram na Câmara. O que aconteceu de importante neste país 
que teve repercussão na Câmara e de que o senhor estava aqui participando?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Bom, eu ainda não era funcionário, 
mas estava nas galerias quando o presidente Auro de Moura Andrade decretou 
vaga a Presidência da República após a saída do Jango.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Como foi esse dia? O 
que estava acontecendo? Era uma sessão normal? O que o senhor lembra 
desse episódio?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu me lembro de muito tumulto 
no plenário, muitas vaias, muito protesto, mas na verdade a sessão foi muito 
rápida. O presidente abriu a sessão, declarou vaga a Presidência da República 
sob muitos protestos e foi ao Palácio do Planalto assumir a Presidência da 
República. Ele assumiu a Presidência da República. Depois foi feita a eleição 
do Castelo. Entre o Jango e a eleição – eleição entre aspas – do Castelo Branco, 
a Presidência da República foi exercida pelo presidente Ranieri Mazzilli.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E por que o senhor estava 
nas galerias?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES - Porque...
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era um hábito seu acompanhar 

as sessões? Que interesse o senhor tinha no Legislativo nessa época?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Brasília na ocasião era muito 

pequena. Isso foi em 1964. Eu estava fazendo concurso para Câmara nessa 
época. Então, eu vinha sempre aqui. A juventude na época era mais politizada, 
tínhamos uma política... Brasília era uma cidade em que todo mundo se 
conhecia, todo mundo estudava no mesmo colégio – só tinha o Elefante 
Branco e o Caseb. E estudávamos com os filhos dos deputados, os filhos dos 
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funcionários da Câmara.... O funcionalismo público tinha chegado aqui, mas 
era pouca gente. Era um acontecimento aqui na cidade. Então, eu vim ver.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas o senhor ficou 
sabendo do que estava acontecendo e veio para a Câmara?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu era funcionário do Ministério 
da Agricultura. Então, houve um comício no Hotel Nacional, um início de 
resistência. As forças leais ao governo procuravam transmitir a idéia de que o 
Jango voltaria e que a ordem constitucional seria mantida, seria restabelecida, 
o que infelizmente não ocorreu.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor escutou isso e 
veio para o Congresso para...

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES - Eu saí de lá. Eu me lembro que 
no dia 31 de março houve esse comício no Teatro Nacional, que ainda não 
tinha acabado de ser construído. Era tudo muito precário. Havia muita gente, 
as forças de trabalhadores. Eu estava na Universidade de Brasília, fazia Direito. 
E vim para cá, quer dizer, esse foi o primeiro grande acontecimento. 

No governo do Castelo eu fui trabalhar na Comissão de Justiça e tive contato 
com os grandes juristas deste país, como o Pedro Aleixo. Depois eu cheguei a 
ter atuação profissional como advogado sob sua orientação. Ele era um grande 
penalista, grande criminalista. Já eleito vice-presidente da República, ele fez 
um júri aqui em Brasília. Fui sempre ligado a essa área penal, eu queria ser 
criminalista. Havia Pedro Aleixo, Pedroso Horta, Ulysses Guimarães, Nelson 
Carneiro. Eles chegavam e mandavam eu datilografar os pareceres, e eu 
traduzia aqueles manuscritos e depois passava para o Paulo Rocha, que era o 
secretário da Comissão, e ele relia. E eu comecei minha vida aqui...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso, na Comissão de 
Constituição e Justiça?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Na Comissão de Justiça.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)– Há alguma particularidade 

da Câmara de que o senhor se lembre que chamava a atenção?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Em que sentido?
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – No sentido funcional. 

Como era a Câmara naquela época?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Era pouca gente para fazer muita 

coisa. Na verdade, o número de deputados era praticamente o mesmo de 
hoje, e o número de funcionários era bem reduzido. Então, trabalhava-se de 
9 horas às 12 horas, de 13h30 às 18h30 e entrava-se noite adentro. Em época 
de Orçamento era um inferno, porque era muito trabalho na Comissão de 
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Orçamento, e os funcionários das outras comissões eram requisitados para 
trabalhar, e era tudo na máquina de escrever –  não tinha computador.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Há algum outro fato 
histórico, alguma votação memorável que tenha chamado sua atenção?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES - O episódio do Márcio Moreira Alves.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Isso foi em 1968.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Dezembro de 1968. Foi o que 

antecedeu ao Ato Institucional nº 5.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Onde o senhor trabalhava 

nessa época?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Na Comissão de Justiça.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Que lembrança o senhor 

tem desse episódio? O senhor lembra de detalhes? Onde o senhor estava?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu era estudante de Direito e estudava 

Direito Constitucional na Universidade de Brasília, com Victor Nunes Leal. O José 
Paulo Pertence, hoje ministro, desdobrava as aulas dele. Tivemos uma educação 
privilegiada em Direito Constitucional. Então, isso me facilitava na época para 
auxiliar os deputados na elaboração dos pareceres de constitucionalidade e 
juridicidade. Fazíamos uma espécie de assessoria na área de Direito Constitucional. 
Dávamos pareceres a respeito da constitucionalidade e juridicidade do projeto.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O senhor chegou a trabalhar 
em algum parecer específico? Havia uma tendência entre os deputados de não 
conceder a licença para que o Márcio Moreira Alves fosse processado.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Exato.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor chegou a 

trabalhar em algum parecer para algum deputado nessa linha, para a não-
concessão de licença para processar o Mário Moreira Alves?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu acho que eu cheguei a 
datilografar uma parte do parecer do presidente, porque, na verdade, Djalma 
Marinho avocou o processo. Ele, como presidente, podia fazer isso, e ele mesmo 
foi o relator do processo para indeferir o pedido de licença para processá-lo, e 
o parecer da Comissão seria no sentido de negar a concessão da licença. Não 
negou porque o Geraldo Freire fez o que se fez agora: trocou os membros do 
governo que eram contra a concessão da licença e colocou outros deputados 
que se prestaram a votar no sentido de conceder a licença.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sim, mas a não-concessão 
da licença ganhou por um voto, não é?  [Na CCJ, a concessão de licença ganhou 
por 19 votos a 12] 
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O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Ganhou por uma margem pequena.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Não sei se exatamente essa, 

mas a informação que tenho é que a não-concessão ganhou por um voto. 
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – O parecer saiu pela 

constitucionalidade. Não era pela constitucionalidade, mas, naquele momento, 
a Comissão de Constituição de Justiça examinava o mérito. Era a única 
Comissão, e o parecer saiu como o governo queria, até que o Plenário... Eu 
estava no plenário no dia – fui ver.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E teve o célebre 
pronunciamento do deputado Djalma Marinho. Como foi isso?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu acho que ele não falou no 
plenário, eu acho que ele deu o voto na Comissão e foi muito aplaudido. Ele 
teve aquela frase dele que ficou célebre: “Ao meu rei dou tudo, menos a minha 
honra.” E o certo é que as opiniões eram muito divididas, o funcionalismo 
receava muito que aquilo importasse no fechamento da Câmara, como 
importou – e as restrições financeiras a partir de lá foram terríveis, os nossos 
salários foram reduzidíssimos naquela ocasião. A Câmara, fechada, e nós 
vivíamos de extraordinária, e não havia mais extraordinária.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como os funcionários se 
viravam nessa época, sem dinheiro?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES –  Comprávamos fiado na cooperativa. 
E eu era estudante de Direito: comecei a me virar na advocacia. O Djalma 
Marinho me chamou e disse o seguinte: “Em que ano você está?” Respondi: 
“Eu estou no quinto ano.” “Você está terminando?” “Estou terminando.” Ele 
disse: “Três rapazes de Caicó estão presos no Núcleo de Custódia de Brasília. 
Ligaram-me do Rio Grande do Norte.” Então, a primeira causa que eu tive 
foi essa, que foi uma indicação do Djalma Marinho. Eu fui lá advogar para 
esses rapazes acusados de uma traquinagem qualquer. Estavam presos. Eu fiz a 
defesa deles, e em pouco tempo eles foram soltos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Nessa época, o Congresso 
ficou fechado nove meses, mais ou menos. Os funcionários vinham diariamente 
à Câmara? Como era vida dos funcionários?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Vínhamos. Tínhamos ponto para 
bater, e alguns serviços administrativos não sofreram... Era preciso manter 
a coisa em funcionamento. O Dr. Luciano era muito exigente. Tinha que se 
fingir que se tinha... Tinha que se manter a estrutura aberta porque a qualquer 
hora ele poderia ser reaberto, como foi, e era preciso que a administração não 
tivesse sido desarticulada.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Os deputados não vinham?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Alguns vinham, para não perder 

o hábito, vinham tomar um cafezinho. O gabinete do Dr. Luciano era muito 
cheio. Nessa época, trabalhei no gabinete do Dr. Luciano, que sempre foi muito 
cheio. Com a Câmara fechada ou aberta, era sempre muito freqüentado. Ele 
era uma referência política porque articulava bem.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor falou em deputados 
que eram também grandes juristas. O que chamava a atenção dos deputados 
daquela época? Quais as grandes qualidades dos deputados daquela época?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Esses deputados representavam a 
elite nacional. Eram homens de uma cultura superior à média, quer dizer, eram 
pessoas que realmente se sobressaíam nas suas respectivas atividades. Não se 
tinha, na verdade, líderes populares, representação popular; era mais elitista. 
Não se tinha o tipo de homem do povo que temos hoje. Eram representantes 
das elites nacionais, homens de saber mais aprimorado do que a média hoje.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E os funcionários da 
Câmara também eram elite?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eram. Venho do Ministério da 
Agricultura, onde todos os funcionários que tinham condições faziam concurso 
do Executivo para vir para a Câmara, não só porque a Câmara pagava mais, 
como também porque trabalhávamos com os deputados. Havia prestígio, um 
quadro muito qualificado de funcionários, os salários eram maiores, então 
havia prestígio em trabalhar na Câmara na época. Tanto que quando passei no 
concurso, logo me casei, logo me fisgaram. (risos)

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sobre a construção dos 
prédios da Câmara, a reforma dos prédios da Câmara, o senhor se lembra de algum 
episódio específico? O senhor estava mais ligado ao processo legislativo, não?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Sim, não me lembro exatamente 
em que período, mas trabalhei na diretoria-geral, com o Dr. Luciano. O Eraldo 
–  vi o seu nome aí – era fundamental nessa área da engenharia da Câmara. Ele 
foi meu colega na Universidade de Brasília e quando ouço falar em construção 
da Câmara, lembro-me do Eraldo. A idéia que tenho da grande pessoa que o 
Dr. Luciano realmente contava era o Eraldo e o...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Eraldo 
era engenheiro. Foi diretor do Departamento de Administração, não é isso?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Exato. E o Balão.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – 

Hamilton Balão Cordeiro. 
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O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Hamilton Balão Cordeiro.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Que 

hoje exerce as funções dele mais ou menos na área de engenharia.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Sim, eram as duas pessoas. Lembro-

me que foi feito o Anexo II. A Comissão de Justiça não funcionava aqui, ela 
funcionava onde hoje é a 1ª Secretaria. Eram menos comissões também.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra)  – Nessa 
época, não havia sido construído esse anexo onde estão as comissões? 

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra)  – Era no 

edifício principal, onde é hoje a Secretaria?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Sim, no edifício principal.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sobre o processo legislativo 

dessa época, havia alguma particularidade? Qual a diferença daquela época 
para hoje? Ou não havia diferença? Era como é hoje mesmo?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Em 1970 o número de comissões 
era menor. Mas de qualquer modo, sobre o processo legislativo, não vejo grande 
diferença. Os projetos dos deputados tinham tramitação extremamente morosa, 
como hoje ainda, e os projetos do governo eram rapidamente aprovados.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Basicamente, o senhor 
trabalhou na Câmara durante o período militar?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Sim. Depois eu voltei com a Lei 
de Anistia. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Voltou como? Em 1973 o 
senhor foi requisitado pelo Estado do Paraná.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Sim, mas aí é uma longa história 
que ainda está sendo...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ainda não entendi essa 
referência com relação à Lei de Anistia.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Na verdade, o que aconteceu 
comigo foi o seguinte: fui excelente funcionário da Câmara e tenho referências 
até 1972, quando o senador Aciolly Filho saiu da Câmara, deixou uma carta 
agradecendo meus serviços e elogiando a minha lealdade à instituição. Mas, a 
partir daí, tive dificuldades, porque me formei em Direito em 1970 –  era aluno 
da Universidade de Brasília. Então, tinha colegas que sofriam perseguição 
política, e eu fui fazer advocacia de presos políticos. E na Câmara também 
estava contando um júri, que fiz com o Clóvis Stenzel, que era vice-líder do 
governo da Câmara: um homicídio envolvendo dois funcionários da Câmara; 
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fiz a besteira de assumir a defesa do acusado. Como ele já morreu, posso 
dizer o nome dele: Hélio de Mello Viana. Quando peguei o processo, ele já 
havia sido condenado. O advogado tinha sido o Simão da Cunha, de Minas 
Gerais. Consegui anular o processo e levar o colega a novo julgamento. Então, 
comecei a sofrer desvio de função. Vivia, na verdade, na justiça criminal. Isso 
prejudicou extremamente a minha carreira na Câmara. Já era prejudicial, 
porque a Universidade de Brasília era de “esquerda”. A política universitária 
era fechada, universitários sendo presos, havia perseguição política. De manhã 
estava na universidade. À tarde, vinha para cá.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como o senhor conseguia 
viver nessa dualidade? 

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Como toda a dualidade. Quando 
se é mais velho, somos relativistas. Mas quando se tem pouca idade, 23, 24 
anos, nos apaixonamos. Com o AI-5 a decepção foi muito grande. Aquilo foi 
uma tristeza, andávamos nesses corredores...não tinha...foi...

Então, em face da minha atividade de advogado, fui muito prejudicado 
na minha carreira porque também me vi envolvido, depois com o processo 
criminal. De sorte que em 1973 não tinha condições de permanecer em Brasília 
e fui requisitado. O deputado Aciolly Filho conseguiu com o governador 
Emílio Gomes, do Paraná, que fosse requisitado para servir na representação 
do Estado do Paraná, no Rio de Janeiro. Então, em 1973, fui para o Rio de 
Janeiro porque tinha perdido as condições de continuar em Brasília em razão 
dos episódios vinculados à repressão. Fui aconselhado a sair de Brasília e não 
voltei mais. Voltei só depois da Constituição, com a Lei de Anistia.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E o senhor assumiu o seu 
cargo novamente na Câmara?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Assumi o meu cargo e fui trabalhar 
com o diretor-geral, o Dr. Sabino, como assessor jurídico. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E ficou até quando?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Fiquei até...
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Até se aposentar?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Até me aposentar. Não me lembro 

em que ano me aposentei.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não tem importância.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Acho que me aposentei em 1989...

não... agora eu “viajei” um pouco. (risos)
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor disse que os 

estudantes da UnB eram muito visados pelo regime militar. Os funcionários 
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da Câmara também eram muito visados? Havia um certo acompanhamento, 
os funcionários responderam processo nessa época, chegaram a ser indiciados 
pelo regime militar? Como era isso? 

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Muito poucos.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Muito poucos.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Muito poucos. Geralmente, os que 

eram também estudantes da Universidade. Lembro-me também do caso do 
Cláudio Mafra, que depois veio também a ser anistiado. Inclusive o seu irmão, 
que era chefe do Departamento de Direito da Universidade de Brasília, foi meu 
professor de Direito Internacional. Ele foi assassinado na Universidade, e esse 
episódio modificou toda a minha vida.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ele morreu naquela 
invasão da Universidade?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não. Ele foi assassinado depois, 
em condições estranhas, e a partir daí me envolvi na apuração da morte 
dele e acabei eu mesmo sendo processado e fiquei uns quatorze anos com 
um processo criminal. Só voltei para a Câmara depois que fui absolvido no 
processo criminal. Mas isso levou treze anos. Fiquei quatorze anos carregando 
processo criminal nas costas com medo, muito sujeito a pressões de toda ordem. 
Foi muito triste esse período, porque eu era muito jovem ainda e não estava 
psicologicamente preparado. Foi uma época difícil. Cheguei ao Rio de Janeiro 
e ainda fui denunciar. Aproveitei o julgamento do Lúcio Flávio, denunciei o 
esquadrão da morte, denunciei Mariel Mariscot. Aí a Câmara me chamou de 
volta. Eu não vim. Então  foi aberto inquérito administrativo para me demitir 
por abandono de serviço. 

Uma vez consegui me livrar, mas abriram outro processo. Eu não tinha 
condições de morar em Brasília. Tive que vender o apartamento funcional que 
tinha recebido da Câmara. Foi uma época triste.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em outros órgãos do 
governo, sabemos que havia informantes. Como era o ambiente na Câmara 
nessa época? Havia esse receio? Tinha-se desconfiança? Alguém era visado? 
“Olha, não conversa com aquela pessoa porque comenta-se que ele seja 
informante do regime”. Havia algo nesse sentido aqui na Câmara?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Aqui dentro eu não sentia 
realmente esse ambiente de “dedo-durismo”. Na universidade, sim. Havia 
muitos policiais...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Infiltrados.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES –...o episódio mesmo com quem me 
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envolvi e me rendeu esse processo penal foi com um agente da Polícia Federal, 
que apareceu como vítima,  porque.... partimos para uma situação difícil... de 
risco de vida. Mas aqui, na Câmara, eu.... o Dr. Luciano protegia, não permitia 
muito que as coisas que se passavam fora da Câmara aqui repercutissem. 
Foi uma pessoa que, de certa forma –  não digo que protegeu – , inspirava 
confiança às forças da época e contornava. Acho que se não tivesse ido para 
o Maranhão, para o Piauí, para Pernambuco, se não tivesse ficado esses dois 
anos fora, talvez tivesse tido o mesmo destino de Paulo de Tarso –  filho de 
um deputado da Comissão de Constituição de Justiça, o Celestino Filho –  um 
dos desaparecidos políticos. O Paulo de Tarso e eu fomos candidatos –   ainda 
bem que perdemos –   a presidente e a vice-presidente, respectivamente, do 
Diretório da Faculdade de Direito. Perdemos as eleições, e fui mandado para 
o Maranhão. Foi o que me salvou, porque o Paulo de Tarso desapareceu! Esses 
dois anos que fiquei fora de Brasília... considero-me sobrevivente nisso tudo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O Paulo de Tarso era 
funcionário da Câmara também?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não. O pai dele era deputado. Ele 
era líder universitário ligado ao Partido Comunista Brasileiro. E eu não tinha 
vinculação com nenhum grupo de esquerda, não fazia parte de nenhum 
grupo. Chamaram-me em 1967 para fazer exercício de guerrilha na chácara 
da Ivone Jean, jornalista do Correio Braziliense. Então, iam treinar para a luta 
armada. Isso em 1967. Eu caí fora, não fui, e logo depois o aparelho estourou 
e fui advogado do secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, um dos 
acusados no processo na Justiça Militar. Trabalhei como advogado nesse 
processo. Tinha um bando de românticos que achavam que podiam derrubar 
o regime com o exercício, com algumas espingardas nas periferias de Brasília. 
(risos) Então, houve isso. Se tivesse sido mais recatado... mas eu fui fundo, eu 
entrei...eu queria ser advogado. A Comissão de Justiça foi muito importante 
na minha formação jurídica –   esses pareceres. Imagine eu, um estudante 
de 2º, 3º ano de Direito, batendo os pareceres de constitucionalidade em 
matéria criminal para Pedro Aleixo, Pedroso Horta, Ulysses Guimarães, 
Laerte Vieira, de Santa Catarina. Eram muitos deputados ilustres naquela 
época. Então, foi isso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Digamos que a sua vida 
funcional foi tumultuada.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Foi. Foi tumultuada. Eu sou talvez 
a ovelha negra da família.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor chegou a defender 
algum funcionário da Câmara? O senhor mencionou esse Hélio de Melo Viana, 
mas era um processo criminal, não era nada ligado à questão política?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não, não era. Eram dois funcionários 
da Câmara que se desentenderam. O Hélio Viana matou o Moacir. Os dois 
eram funcionários da Câmara.  

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Hélio de Melo Viana e...?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – E Moacir... Não me lembro do 

sobrenome dele. Eles eram funcionários da Câmara, e a situação ficou muito 
radicalizada, porque os pais, que eram amigos, se tornaram inimigos. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Por problemas políticos? 
Os pais se tornaram inimigos por questões políticas?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não, porque houve esse homicídio.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ah, sim. 
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – A família do que morreu, da vítima, 

do Moacir, se tornou inimiga da família Melo Viana. Fiz a defesa dele no júri aqui 
contra o Clóvis Stenzel, que era vice-líder [da Arena] na Câmara, que pregou o 
fechamento da Câmara, justificou o fechamento da Câmara. Então, eu discuti 
muito com ele no júri, e isso não foi bom. Não foi bom. Eu fui um incauto.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E o Hélio foi condenado 
ou absolvido?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não. Quando eu peguei o caso, 
ele estava condenado a quatorze anos anos. Eu consegui reduzir a pena 
para a metade, porque ele tinha sido condenado por homicídio qualificado. 
Desclassificamos para homicídio privilegiado. Ele já tinha cumprido quatro 
anos, foi condenado a sete, e saiu na mesma semana do júri em livramento 
condicional. E aí criou...

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – Eu só quero acrescentar sobre esse 
problema desse delirium persecutorium que realmente atingiu todo mundo 
na época. Quando uma vez eu fui levado à presença de uma figura que teve 
uma grande relevância neste país, general Portela, ele me disse: “Esse camarada 
é muito inteligente, ou é um comunista me espionando ou é um “picareta” 
querendo se arrumar”. Você imagina, com esse passado aí de defender os 
funcionários e automaticamente lutar por aquilo que não era a força do direito, 
mas nessa época exercia o direito da força, como realmente deve ter traçado o 
seu futuro. Só tenho uma pergunta porque é a minha área também, de onde eu 
venho: quem era o Ministro da Agricultura nessa época quando você lá esteve? 
Você se lembra dele?
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O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Antes de eu vir para a Câmara?
O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – É.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu fui nomeado pelo Armando 

Monteiro. Em seguida, Osvaldo Lima Filho. E quando houve a Revolução, o 
ministro da Agricultura era o Ermírio de Moraes. Era o senador...

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – Era esse o nome que eu queria 
me lembrar.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Era o senador Ermírio de Moraes. 
Eu me lembro que, quando fui para Pernambuco, na primeira missão da 
Comissão de Fiscalização Financeira, fomos eu e o Arlysson Braga Horta, irmão 
do Anderson. E nós chegamos lá e o governador de Pernambuco era o Paulo 
Guerra. O Arraes tinha sido cassado, e assumiu o Paulo Guerra, que era o vice-
governador. E o Plínio Lemos nos mandou um ofício para o comandante do 4º 
Exército. Então, nós saímos daqui com o ofício para o general Lira Tavares, que 
era o comandante do 4º Exército e que depois assumiu a Junta Militar.

Então, o Lira Tavares nos apresentou. Dali a pouco ele estava lá falando com 
o coronel Ibiapina. Quando ouvi o nome dele, eu tremi, porque contavam que 
ele fazia horrores. Horrores. Que praticou grandes arbitrariedades lá. Era o que 
constava. Em princípio, a Universidade de Brasília era virada... havia realmente 
uma doutrinação de esquerda. A gente chegava à universidade, tinha aula de 
Teoria Política. Então, era Marxismo, Marxismo, Marxismo. Isso não era bom.

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – Nessa sua passagem pela Câmara, 
existia, em nível do espírito da própria formação dos servidores, algum órgão 
ou alguma aglomeração que pudesse representar algum interesse ou alguma 
expectativa dos que aqui trabalhavam?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Perdão, eu não entendi.
O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – Não vou falar em sindicato, porque 

era impensável nessa época, mas se havia um espírito realmente na Casa dos 
colegas que aqui trabalhavam e que pudessem representar...

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Na minha perspectiva, o 
funcionalismo da Câmara era extremamente conservador. Os meus amigos todos 
aqui da Câmara, ninguém queria muita... o funcionalismo da Câmara era muito 
conservador; não havia assim... Salvo um ou outro caso assim, mas eu não...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – O 
senhor acha que eles não queriam se envolver ou apoiavam a Revolução?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Bom, eu não estou... No início, 
apoiavam a Revolução, porque havia... A classe média apoiou a Revolução e o 
funcionalismo da Câmara era classe média. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas isso mudou. Um pouco 
depois esse quadro mudou. Esse apoio retrocedeu ou, na sua opinião, não?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Esse quadro... com relação ao 
funcionalismo da Câmara?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É. Ou pelo fato de ser uma 
elite, de ter uma situação privilegiada...

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Estável... A idéia que eu tenho é 
que o funcionalismo da Câmara cultivava muito o espírito de neutralidade: 
“Nós estamos aqui, nossa função é instrumental. Temos de dar o substrato 
administrativo tanto para o deputado de direita, quanto para o deputado de 
esquerda”. O espírito era esse. Eu acho que não havia politização na Câmara. A 
idéia era de neutralidade. A mim me parecia muito conformismo. Coisas que 
me indignavam lá fora, quando eu chegava aqui eu não sentia...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ninguém mais estava 
indignado.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não! Acho que... eu não sei se isso 
era ruim. Talvez o “torto”, naturalmente, fosse eu.  Mas tinha colega meu que 
chegava e dizia: “Não vai, não te mete, não faz, não acontece, sai disso.”

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Havia alguma restrição 
institucional, alguma resolução interna, alguma determinação interna, mesmo 
que informal, para que os funcionários não se envolvessem em ações políticas?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não, nunca tive conhecimento disso.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa orientação que o 

senhor recebia era em nome de...
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Era de colegas, de pessoas, amigos 

meus que queriam o meu bem e me aconselhavam para não... 
Nas greves da Universidade de Brasília, saíamos em passeata, a polícia 

correndo atrás. Eu tinha de passar em casa e trocar de roupa porque estava 
perto de bater ponto. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Realmente dual.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – É.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como o senhor viu o 

papel do Legislativo nessa época? Como o senhor via o Legislativo? Submisso? 
Resistente? Era isso mesmo que tinha que acontecer? Era conservador demais? 
Qual era a sua visão do Poder Legislativo como Poder?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu acho que durante muito tempo 
prestou-se muito mais a dar uma aparência de democracia em função até das 
repercussões internacionais disso. Depois nós tivemos o governo do Carter, 
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talvez onde a situação começou a ... eu estou falando já de política externa. Mas 
era um Poder de fachada, mas que aos poucos foi-se fortalecendo e ganhando 
espaço, foi recuperando. Mas durante esse tempo era um Poder destinado mais 
a convalidar os desígnios do poder militar. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, quer dizer que foi 
importante que se mantivesse esse Poder mesmo de fachada?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu acho que foi. O discurso do 
Márcio Moreira Alves foi um desserviço, porque a coisa ia muito bem antes do 
AI-5. Leis importantes haviam sido votadas. Eu me lembro, na época trabalhei na 
Comissão de Justiça. A Lei da Ação Popular, o Estatuto da Terra foram votados. 
Nós tivemos a Constituição de 1967, quer dizer, tinha-se uma Constituição no 
Brasil. A coisa estava indo. Havia um esforço dos grupos mais moderados no 
sentido de... Franco Montoro... eu vou me lembrando assim de pessoas que acho 
eram importantes dentro desse processo de ir aos poucos se restabelecendo a 
normalidade democrática no país...até que houve uma loucura: avaliando, a 
posteriori, de hoje, se eu fosse deputado na ocasião eu teria, tranqüilamente, 
entregado de bandeja o Márcio Moreira Alves para ser processado, porque ele 
não iria ser preso, não teria conseqüência nenhuma, e viríamos depois que 
aquilo não era uma prerrogativa... não se feria tão profundamente a dignidade 
do Parlamento com o processo dele, até porque, hoje, no regime democrático 
aí, já não se pede mais licença para processar deputado. Então, até 1968, houve 
esse trabalho de reconstituição, de gradativamente se aperfeiçoar a legislação. 
Veja a importância que teria... esse Estatuto da Terra, é “evoluidíssimo”. As 
esquerdas não pensavam que depois de haver a Revolução se votasse uma 
lei permitindo a desapropriação de terras com títulos da dívida agrária. Era 
desapropriação em dinheiro. 

Do que me lembro mais? 
A Lei de Ação Popular, que era uma lei importantíssima. O relator dela foi 

o Djalma Marinho, que não era presidente ainda da Comissão, ele era vice-
presidente. Eram ele e o Lauro Leitão. O presidente da Comissão, nessa época, 
era o Tarso Dutra, que depois veio a ser ministro da Educação, deputado do 
Rio Grande do Sul. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, o senhor acha que 
deputados que eram contra o discurso do Márcio Moreira Alves acabaram 
votando a favor do Márcio, ou seja, contra a concessão da licença?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não, todo mundo era contra o 
discurso do Márcio.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas mesmo assim votaram 
para que não fosse concedida a licença para ele ser processado. Por que o senhor 
acha?  Uma certa contradição. Por que o senhor acha que aconteceu isso?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – O discurso dele... Eu acho que o 
Parlamento quis dar um passo adiante muito grande. Vendo de hoje para trás, 
ele tinha os seus... o Congresso tinha os seus poderes reduzidos, não podia... o 
Orçamento... o problema do Orçamento... Eu acho que houve... O Congresso 
partiu para um choque, confiante de que nada aconteceria e que com isso 
se afirmaria, impondo um desgaste ao poder militar. Os deputados mais 
conscientes achavam que aquilo foi um abacaxi que se tinha que descascar. 
Muitos dos que votaram contra... Veja como é a coisa: olhando para o passado, 
vê-se que talvez teria sido melhor a Câmara... se soubessem que o resultado 
seria o fechamento do Congresso, teriam dado a licença para cassar. Mas, 
vinham informações. O Djalma Marinho mesmo tinha informações de que 
não aconteceria nada. Houve informações dadas a ele por pessoas que... ele era 
um deputado conservador, um deputado da UDN, era um deputado da Arena, 
era um deputado de confiança do governo. Ele tinha informações de que não 
aconteceria nada. E a imprensa... ele era um jornalista. A imprensa sempre foi 
um problema para a Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que tipo de problema?
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Ela 

botou fogo, incentivou esse acirramento dos dois Poderes.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu acho que sim. Os discursos mais 

veementes eram dele e de um outro deputado, amigo dele, do Rio de Janeiro 
também, que era jornalista. Era todo dia... era uma coisa... que não precisava, 
que não levava a nada, era inconseqüência pura, eram ele e um outro deputado 
do Rio de Janeiro eleito... foi quando veio para cá o Medina...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra)  – 
Lysâneas Maciel?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Hein?
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra)  – 

Lysâneas Maciel?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não, o Lysâneas era duro, mas o 

Lysâneas era mais conseqüente. Ele era forte, era... falta-me o nome dele agora, 
um alto, moreno... Não precisava ter radicalizado tanto, porque havia uma classe 
política com tradição, que aos poucos estava colocando as coisas no eixo. A 
Câmara... foi mal. Eu só sei que foi muito mal. [Posteriormente, o entrevistado 
lembrou do nome do deputado a que se referia: Hermano Alves.]
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em relação à atuação 
da imprensa, acirrando o Poder Legislativo contra o Executivo, o senhor 
lembra de algum episódio específico? O caso do Márcio Moreira Alves é um 
exemplo disso?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu acho que é um exemplo disso. 
Tinha a Lei de Imprensa, que era braba, na época. Jornalista não podia escrever 
no jornal, até porque se escrevesse, os donos de jornais não publicavam. Havia 
a responsabilidade em cascata, na Lei de Imprensa, que acabava recaindo sobre 
o dono do jornal.

Hermano Alves, deputado, jornalista, muito atuante no Rio de Janeiro. 
Trocou o jornalismo pela tribuna parlamentar. Eles diziam na tribuna o que 
não podiam escrever em seus jornais.

A SRA ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sobre a neutralidade, a que 
o senhor se referiu, dos funcionários da Câmara, o fato de ter sentido no bolso 
as conseqüências do fechamento do Congresso fez com que se politizassem 
um pouco mais?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não acredito. Eram colegas com 
quatro, cinco filhos para criar. Naquela época a politização tinha um preço. Hoje 
podemos fazer parte de um partido. Outro dia assisti a uma sessão no Senado 
convidando o embaixador, a embaixatriz americana, no caso da invasão do 
Iraque. Naquela época vivíamos a guerra fria. Quem era comunista era do lado 
da Rússia, era traidor. A polarização era essa, era o muro de Berlim delimitando 
as zonas de influência das duas grandes potências, e pregávamos uma política 
externa independente. A idéia de Santiago Dantas, que você mencionou, de uma 
política externa independente, era uma tese extremamente ousada. A opinião 
pública nunca se interessou por política externa do Brasil. O que se tentava era 
mostrar o alinhamento com os Estados Unidos. Hoje, na Câmara....se fosse 
naquela época tinha sido todo mundo preso. Eu assisti ao que se disse contra 
os americanos aqui. Naquela época se dissesse aquilo contra os americanos 
era comunista, estava em cana, não tinha jeito. Meu Deus do céu, o que esses 
homens estão dizendo contra os Estados Unidos! Naquela época posicionar-se 
contra os interesses americanos era uma postura comunista.

A SRA ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor se lembra 
de algum fato específico da Constituinte de 1967? Antes de iniciarmos as 
gravações chegamos a comentar alguma coisa sobre isso, e o senhor considerou 
essa Constituição como um avanço do Poder Legislativo naquela época.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Era um avanço em termos. 
Lembro que o Pontes de Miranda –  eu tinha um primo, o Artur Dubeux, que 
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era muito amigo dele, eu estive no Rio, e ele me levou na casa do Pontes de 
Miranda; e eu acabei estabelecendo uma aproximação com ele – veio fazer 
uma conferência na Comissão de Constituição e Justiça e tecia críticas, mas 
tinha-se uma nova Constituição que, como você vai ver nesse habeas corpus 
do Pedroso Horta, teria revogado os atos institucionais todos. Então ter-se-
ia um regime constitucional. A constituição é de 1967. Quer dizer, durou até 
1968, com o ato institucional. Depois vem a Emenda Constitucional nº 1, de 
1969, inteiramente outorgada. Era algo muito mais próximo da Constituição 
de 1946, só que, em 1967, eu me lembro do Pontes de Miranda escrevendo 
um Tratado em seis volumes sobre a Constituição de 1967. O Pedro Aleixo foi 
importante na elaboração dessa Constituição. Era o progresso que se podia ter 
naquela ocasião.

A SRA ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nessa ocasião conseguiram 
agregar emendas modificando o projeto do Executivo?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu não me lembro, porque em 1967, 
na verdade, eu estava nessas viagens da Comissão de Fiscalização Financeira, 
estava no fim –  foi uma parte de 1965, 1966 e 1967 –  mas eu acho que houve 
alterações à Constituição de 1967, acho que sim. Eu não tenho a memória 
muito nítida da elaboração porque também não foi como na Constituinte em 
1988. Não havia na verdade o poder constituinte, uma assembléia eleita com o 
fim de fazer a Constituição.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não, o Congresso tinha 
sua atribuição Parlamentar e era também constituinte. Ele recebeu esse papel 
também, não foi isso Beto? Em 1967. Mas tudo bem.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Creio que não.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Eu tenho duas perguntas 

para o senhor. Até agora falamos de coisas muito sérias, eu quero saber se o 
senhor se lembra de alguma coisa engraçada, pitoresca, que aconteceu nesses 
tempos todos. O senhor fez menção, antes da gravação, a um processo, que o 
Nelson Carneiro teria sido submetido em razão do tiroteio com o Souto Maior. 
A Corregedoria da Câmara não existia naquela época. Como foi esse processo 
do Nelson Carneiro. O senhor se lembra?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Lembro-me que foi oferecida 
uma denúncia criminal, acho que na Justiça do Distrito Federal. Veio um 
pedido de licença para processar o deputado Nelson Carneiro. A Comissão de 
Constituição e Justiça negou com base no parecer do Pedroso Horta, que falava 
em legítima defesa recíproca.  Os dois estariam em legítima defesa. Como não 
é possível duas pessoas se agredirem ao mesmo tempo, seria uma legítima 
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defesa imaginária, putativa, e a outra seria... A grande discussão foi essa, como 
é que se salvariam os dois. Isso foi muito discutido. Eu mesmo estudei muito 
esse problema com todos os tratadistas lá da Comissão, fiz levantamento de 
textos de Direito Penal –  Aníbal Bruno, todos os livros de Direito Penal que 
tinha –   para ver ser era possível, a idéia era de abafar, de botar panos quentes. 
Engraçado... as coisas não eram muito engraçadas naquela época. Mas tinha o 
deputado Renato...Azeredo...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Se é de Minas, é Azeredo. 
Pai do ex-governador e atual senador.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Ele era muito amigo do senador 
Accioly Filho, com quem eu trabalhava no gabinete. E ele sempre ia para lá, era 
muito divertido, conversador, com uma facilidade imensa para imitar as vozes 
de quem ele queria. E era especialista em imitar a voz do Alckmin. Quando 
ele falava, todo mundo achava que tinha sido o vice-presidente da República 
e ministro da Fazenda do governo Juscelino. E quando houve o impedimento 
do Costa e Silva, o Pedro Aleixo deveria assumir, mas ele não tinha assinado 
o AI-5. Então, realmente, não assumiu. Parece que os militares gravaram uma 
conversa dele, dando força para o Pedro Aleixo: “olha você vem para Minas 
para a sua posse...” e vão tomar satisfação com o Alckmin a respeito dessa fala 
que ele teria tido com o Pedro Aleixo, incentivando o Pedro Aleixo a assumir. 
E quando mostraram isso a ele, ele disse: “Oh, esse Renato Azeredo não perde 
a mania de me imitar.” (risos) Mineirice.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Entre os funcionários, 
o senhor se lembra de algum episódio pitoresco? Funcionário que tenha se 
metido em alguma trapalhada ou feito alguma coisa errada por engano e que 
tenha tido repercussão engraçada, pitoresca?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Não me lembro.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – À época não era engraçado.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Na época não era engraçado. Você, 

veja o seguinte: eu me casei muito cedo, em 1968, e foi filho em 68, filho em 69, 
filho em 70, três meninos para criar, então, não tinha muita coisa engraçada. 
Em 70 pensei em cair fora. A Câmara não tinha, hoje não sei se já tem, 
tradutores. Eu tinha feito a Aliança Francesa. Depois casei com uma francesa 
–  falava bem francês. Veio aqui uma delegação de deputados franceses, em 
1970, da Comissão de Relações Exteriores, da Assembléia Nacional, e eu fui 
servir de intérprete. E nessa época eu consegui um convite do vice-presidente 
da Comissão de Relações Exteriores para fazer um estágio na Assembléia 
Nacional francesa. E fiz um pedido à Mesa em que eu apresentava um plano 
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de estudo sobre o que eu faria para o aprimoramento do Poder Legislativo. Eu 
peguei Técnica Legislativa e Direito Administrativo. Tudo que eu encontrei 
de Técnica Legislativa foi um capítulo de um livro do Victor Nunes Leal, que 
tinha sido meu professor. Quais eram os aspectos, o que se deveria fazer para 
o fortalecimento do Poder Legislativo.

E eu adaptei mais ou menos aquelas teses do Vítor Nunes. Li um livro 
dele, que é clássico, Problemas de Direito Público. Eu falei com o Pertence, 
que é meu compadre, padrinho do meu filho. Eu sofria muito a influência 
dele na Universidade de Brasília. Trabalhei no início muito sobre a atuação 
dele. Estava citando o Vítor Nunes e ele disse: “tira esse negócio de Vítor 
Nunes, você não vai conseguir não, ele acabou de ser cassado do Supremo, 
não é boa referência”.

Elaborei as idéias, que até hoje são muito atuais. Um dia ainda vou aí na 
pasta... O acompanhamento das leis, sobretudo me bati sobre isso. Eu falava 
da necessidade de o Poder Legislativo ter um órgão, um sistema qualquer de 
acompanhamento da repercussão social da lei. Para modificar... você faz a 
lei, joga ela aí... A lei é feita, e não se sabe como vai ser interpretada, não se 
sabe se vai ser um bem, não se sabe se vai ser um mal. Os franceses tinham 
alguma coisa sobre isso. Mas não citei o Vítor Nunes, e fui até o Accioly 
Filho. Quando ele leu, disse: “esse Vítor Nunes escreve bem”. Ele conhecia o 
trabalho do Vítor Nunes.

E esse problema de acompanhamento das leis, de um certo modo, eu fiz fora 
da Câmara, já sem vinculação, na advocacia, vendo como os juízes aplicam as 
leis que são aqui votadas. Lembro-me de um estudo que fiz há muito tempo a 
respeito dos crimes de competência do júri. A Constituição estabelece que são 
da competência do jJúri os crimes dolosos contra a vida. Outros crimes contra 
a vida não são da competência do júri, os crimes onde não há dolo. Mas no 
latrocínio, o sujeito que mata para roubar, há dolo de homicídio; no entanto, 
não é da competência do júri.

Lembro-me da Lei 263 e fui ver toda a discussão legislativa. Eles não 
incluíram esses crimes nos chamados preterdolosos, preterintencionais, na 
competência do júri porque ali não havia dolo de homicídio, pois o evento 
morte ali seria sempre culposo por imprudência, negligência e porque não 
havia intenção de matar. Mas no Judiciário isso teve interpretação doutrinária 
inteiramente diferente. 

Se existisse um sistema de acompanhamento da repercussão social da lei, 
certamente essa Lei de Crimes Hediondos já teria sido revogada, porque o 
Congresso aprova uma lei dessa sem se dar conta das repercussões sociais. 
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Com essa lei, triplicou-se o tempo de permanência do sentenciado nas prisões 
– e não se criou uma vaga sequer nos presídios. Depois estranham quando 
aparece Carandiru, a superpopulação carcerária. Se eu tivesse de sugerir 
alguma coisa, sugeriria que se criasse no Parlamento um órgão para cuidar 
de ver como as leis estão sendo aplicadas, qual a sua repercussão social, se elas 
estão sendo um bem ou um mal para a sociedade. Porque legisla-se, joga-se a 
lei aí, mas ela permanece no tempo e no espaço independentemente do dano.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Bom, essa era a base da 
sua proposta de estudo na França. Funcionou esse argumento?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – A Mesa me mandou ir para a 
França, mas sem muito entusiasmo. Não me deram os meios para ir. Não me 
deram passagem, não me deram nada. Eu fui assim mesmo porque, na verdade, 
a minha mulher tinha recebido uma herança lá. Pensei que não iria mais voltar. 
Estava horrível isso aqui. Isso aqui, em 1970, para mim, era... Depois, pensei: 
não vou ficar aqui. Aí voltei, para manter o emprego, mas não consegui.

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – Chacun sa marotte.
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Ah oui.
(intervenções fora do microfone)
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –   Há algum outro assunto 

que o senhor ache importante comentar? Algum tópico, algum fato, algum 
episódio?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu acho que já falei demais.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Apesar de tudo, o senhor 

se arrependeu de ter feito concurso para a Câmara?
O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Ah não, eu aprendi muito aqui. 

Você vê que até hoje, quarenta anos depois, eu ainda estou perturbando vocês. 
A gente gosta daqui. Isso é vício, isso está no sangue. A gente se aposenta mas 
não consegue desencarnar. Está sempre lendo um boletim, voltando aqui, 
inventando um processo velho, um velho direito, uma reivindicação, qualquer 
coisa para continuar aqui.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Esse nosso projeto de ouvir 
ex-funcionários da Câmara está relacionado aos 180 anos do Poder Legislativo 
do Brasil, tomando como base a Constituinte de 1823. Que perspectiva o 
senhor tem do Poder Legislativo do Brasil nesses 180 anos, sua importância, 
seu desenvolvimento?

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu acho que vai chegar a época 
em que nós haveremos de realizar o sonho parlamentarista, para que o Brasil 
não fique sujeito a essas crises todas e nós tenhamos um regime político 
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plausível, uma forma de governo menos centralizada. Eu acho que a tendência 
é estabelecermos o parlamentarismo e com isso fazer com que a Câmara tenha 
realmente a sua importância como  Casa de representação popular, para pôr 
fim a essa hegemonia do Poder Executivo. Nós temos um Poder hegemônico, 
que é o Poder Executivo, um Poder armado, um Poder com recursos. A 
representação.... eu não estou indo bem...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dá para perceber que o 
senhor defende o parlamentarismo.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Sim. Eu me lembro de que havia 
aqui o deputado Raul Pilla. As teses dele sempre foram... o Fernando Henrique 
também defendia o parlamentarismo. O José Serra dizia em livro que a 
condição para resolver todos os problemas nacionais, o pré-requisito para a 
solução dos nossos grandes problemas, era o parlamentarismo. Isso valeu até o 
instante em que assumiram o governo. Porque depois que assumem o governo, 
se esquecem de como consideravam o parlamentarismo. Ninguém quer 
restringir suas próprias atribuições, seu âmbito de competência. Competência 
é coisa para ser alargada e nunca restringida.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –   Nós agradecemos ao 
senhor a participação neste nosso projeto. Muito obrigada.

O SR. JOÃO RIBEIRO DE MORAES – Eu é que agradeço e parabenizo a 
vocês todos pela iniciativa, que faz com que a gente se sinta ainda vivo na Casa, 
deixando um testemunho que, com toda a sua eficiência, um dia quem sabe...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) - Muito obrigada.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor podia dar nome, 
onde nasceu, formação, como entrou para a Câmara. Só para a gente organizar 
a conversa.

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO  – Jolimar Corrêa Pinto. Eu nasci em 
Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1936. Aos doze anos fui trabalhar no fórum, 
em um cartório, estudando à noite. Aos dezoito anos fiz um concurso para 
escrevente juramentado do cartório crime de Juiz de Fora. Fiquei lá até o 
Exército me levar. Entrei no Exército em janeiro, e em setembro já era sargento 
do Exército. Aí gostei daquela situação. Fiquei lá três anos. Aí fiz o concurso 
para a Câmara, em nível médio, e ao mesmo tempo fazia o curso de Direito na 
Universidade de Brasília. Fiz o concurso para nível superior –  oficial legislativo, 
chamava-se na época. E me formei. A partir daí, fui chefe de sessão, fui chefe de 
gabinete, fui diretor de departamento, fui assessor de deputado e de senador; 
depois da aposentadoria, desembargador também.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O senhor lembra de datas? 
Por exemplo, o primeiro concurso que o senhor fez para nível médio, o senhor 
lembra a data?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Foi 1961, 62.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –   E quando o senhor fez 

para oficial legislativo, foi quando?
O SR. JOLIMAR CORREA PINTO – Foi em 1964, 65, por aí.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Então, o senhor passou 

tanto pela administração da Casa quanto em funções ligadas ao processo 
legislativo, não é?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – É. Eu fui diretor do Departamento 
de Comissões –  é o âmbito onde realmente se constrói a lei. A parte técnica da 
construção da lei é aqui, pelo menos deveria ser, não é?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Então, vamos agora puxar 
pela memória. Que fatos marcantes  –   que marcaram sua vida aqui dentro? 
Ao lembrar de coisas para trás, o que vem a sua mente?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – É claro que o dia da posse, esse é 
indelével, ninguém esquece o dia em que entrou na Câmara dos Deputados, 
principalmente eu, que entrei lá no Exército. E no começo era bom, parecia 
que era brincadeira, você pega em arma, dá tiro etc. Mas, logo, logo você vê que 
não é nada daquilo. Então, a minha vinda para a Câmara foi um acontecimento 
importante na minha vida.

A partir daí...
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mudou o rumo da sua vida?
O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Claro. Mudei de cidade. Morava 

em Juiz de Fora e vim para Brasília. Fiquei livre do frio de Minas Gerais. 
Encontrei esse calor de Brasília, essa secura de Brasília, que tem lá seus 
problemas, mas é muito melhor do que aquela neblina de Juiz de Fora. E 
eu já era casado quando eu vim para cá. A novidade aqui foi a Câmara dos 
Deputados e o curso de Direito, que eu fiz o curso de Direito, aqui na UnB, 
também coisa paralela. Agora, na Câmara, propriamente, o que poderia ter 
acontecido de marcante... Cada vez que você é nomeado para um cargo 
importante, evidentemente, isso marca a sua vida. Fui chefe de gabinete da 
Primeira-Secretaria doze anos, na época em que a Primeira-Secretaria era 
realmente a administração da Casa, era a superintendência da Casa. Então, 
eu tive a oportunidade de participar de muita coisa importante. Por exemplo, 
a Resolução nº 20, que foi a que reorganizou a administração da Câmara dos 
Deputados, deu cara nova, deu organicidade à administração da Câmara, 
porque a Câmara vivia em Brasília com aquela montagem da Resolução nº 
67, que não acrescentava muito ao que tinha no Rio de Janeiro. Então, a 
Resolução nº 20 foi feita em trabalho comum com a Fundação Getúlio Vargas. 
Isso marcou muito a minha vida. Participei ativamente da construção dessa 
resolução, dessa nova cara que a Câmara recebeu. Praticamente com alguma 
alteração ou outra é a que  temos hoje aqui. Alguns órgãos foram promovidos 
de coordenação para departamento, outros para centros, mas, basicamente é 
aquela departamentalização que foi construída naquela época, em 1971.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O que mais que o 
senhor lembra?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Bom, tive a oportunidade de trabalhar 
com o deputado Franco Montoro, que é uma figura muito grande da política 
brasileira e com o qual... eu fui assessor dele e na verdade aprendi muito com 
ele. Eu o assessorava na área de Direito, na Comissão de Relações Exteriores, 
e ele me ensinava a política, a prática da política, a convivência política. Ele 
foi um homem que formou um quadro político ao qual pertenceu Fernando 
Henrique Cardoso, Mário Covas e José Serra. Então, essa minha convivência 
com ele foi um aprendizado permanente e foi muito importante. E, é claro, a 
gente não se esquece de cada uma das vezes em que ele, sem querer, ensinava. 
A própria prática dele ensinava àqueles que estavam ao seu redor.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que outros grandes líderes 
chamaram sua atenção ao longo de todo esse tempo?
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O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Daquela velha guarda, nós 
poderíamos falar daqueles nomes que empolgavam a Câmara, empolgavam 
o Plenário da Câmara pelos seus discursos. Almino Affonso é um dos nomes 
que marcaram muito, não só pela sua qualidade de orador, mas pelo aspecto 
material, pelo conteúdo do que ele falava. E o Mário Covas, uma figura de 
primeira grandeza como orador, jovem ainda, empolgava a Câmara, fazia a 
Câmara se calar para ouvir o seu discurso, até o momento da cassação. 

É claro que Ulysses Guimarães é uma figura que também marcou 
indelevelmente a Câmara dos Deputados, e está o seu nome no plenário. 
Com muita competência ele foi presidente do PMDB, da Câmara, da 
Assembléia Constituinte. Então, foi um homem que deixou marcas aqui. Eu 
diria que quem pode dizer muito dele, dizer do aspecto da intimidade, é o 
Paulo Afonso e o Sabino, que eram o secretário-geral e o diretor-geral da 
Câmara. Porque acho que vale a pena arrancar desses dois detalhes da vida 
desse homem e da participação dele, da força moral do Ulysses Guimarãres, 
da maneira como ele conduziu a construção dessa maravilhosa Constituição 
de 1988, que, infelizmente, já foi toda deformada, mas ele fez o seu trabalho, 
ele cumpriu a sua missão.

Claro que Jarbas Passarinho, porque ele participou ativamente da 
Constituinte também. E eu posso até estar cometendo alguma injustiça de 
esquecer alguns nomes, mas é claro que alguns nos empolgam mais.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sim, mas de alguma forma 
esses foram os nomes que chamaram a sua atenção.

Bom, o senhor está falando de uma época em que a política era muito 
tumultuada. 

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Eu diria que é difícil encontrar uma 
fase em que não houvesse tumulto, não é? Mas umas mais do que as outras.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É verdade. Como que os 
fatos históricos, na sua percepção, relativos a essa época, interferiram aqui, no 
Legislativo? 

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – É claro que, quando o Legislativo tem 
o seu funcionamento normal, constitucional, a interferência pode até ocorrer 
sem conseqüências. Mas o fato histórico primeiro que eu senti,  que eu observei, 
de que eu participei foi a Revolução de 64. Essa transtornou totalmente a vida 
do Legislativo e fez com que a Casa perdesse membros ilustres, como Mário 
Covas, por exemplo, e transtornou a Casa Legislativa tal como transtornou 
o país inteiro. Depois, foram aqueles fatos. Em 1968, trabalhei com o vice-
presidente da República, Pedro Aleixo. Ele era vice-presidente da República 
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e também presidente do Congresso Nacional. Naquela época, acumulavam-
se essas funções: o vice-presidente da República era presidente do Congresso 
Nacional. E ocorreu então o fechamento do Congresso. No dia em que foi dado 
o golpe, Pedro Aleixo estava em Belo Horizonte, e eu fui encarregado de levar 
ao presidente do Congresso Nacional, Pedro Aleixo, uma carta do Comando 
Revolucionário, dizendo que estava fechado oficialmente o Congresso 
Nacional. Em Belo Horizonte, encontrei Pedro Aleixo, muito tranqüilo, de 
pijama e sem nenhuma emoção. Pedro Aleixo... Pedro Aleixo, eu esqueci dele. 
Cometi a injustiça anteriormente...A figura de Pedro Aleixo foi marcante no 
Congresso, foi marcante para mim também, com o qual convivi. 

E o que mais? 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Vamos falar mais sobre 

esse fato. O senhor foi levar uma carta ao vice-presidente. Conta tudo o que o 
senhor lembra desse dia.

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Eu trabalhava com o Pedro Aleixo, 
era oficial de gabinete dele, mas não sabia o endereço do Pedro Aleixo em Belo 
Horizonte. Então, cheguei a Belo Horizonte. Quando eu desci no aeroporto, 
eu me perguntei: “onde é que mora o Pedro Aleixo?” (riso) Então, estava 
viajando conosco o Carlos Murilo, que era deputado,  amicíssimo do Juscelino 
– eu nem sei se ele já estava cassado ou não, eu sei que ele não era ligado ao 
Pedro Aleixo, embora o Juscelino fosse. Então, recorri ao Carlos Murilo para 
saber onde é que o Pedro Aleixo morava. Ele então me deu uma carona até a 
residência do Pedro Aleixo, onde, como eu disse,  o encontrei tranqüilo como 
se o fechamento violento do Congresso não tivesse chegado lá, às suas portas. 
Na época houve até um caso interessante em que – isso é de conhecimento 
geral, alguém já deve ter até abordado aqui –  o Comando Revolucionário 
abordou o Alckmin. O Alckmin teria ligado para o Pedro Aleixo e oferecido 
ao Pedro Aleixo o resguardo de Minas Gerais, porque ele era o vice-presidente 
e foi vítima daquele golpe. Alkimin era secretário de estado em Minas Gerais. 
Então, o Alckmin teria dado ao Comando Revolucionário uma daquelas 
respostas sibilinas que ele dava sempre. Ele falara em “clima”. E ele disse: “Não, 
o clima a que eu me referi não era o clima político, era o clima da natureza.” 
(riso) Essas coisas assim. Em época de revolução tem muita piada. 

Outro fato interessante, porém menor: quando eu cheguei a Brasília, 
descendo do avião, correu em minha direção o primeiro-secretário da Câmara 
que era José Bonifácio. O José Bonifácio tinha um medo terrível de andar de 
avião, mas naquele dia, por essas razões, ele precisava ir para Minas Gerais de 
avião. Então, ele me agarrou pelos braços e dizia assim: “O tempo está bom? Não 
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minta para mim, não. O tempo está bom? O tempo está bom?” (risos) Então, 
realmente, eu disse para ele que o tempo estava ótimo e que ele poderia voar 
tranqüilo. Chegamos aqui, de volta, o gabinete do vice-presidente da República 
passou a ser do Almirante ... [o entrevistado  acrescentou posteriormente: 
almirante Radmacker] um daqueles oficiais generais que tomaram o poder, 
aquele triunvirato. Então, nós fomos obrigados a pedir exoneração das nossas 
funções e entregamos para os militares aquele gabinete onde está o Sabino 
atualmente, a Diretoria-Geral. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Olha, uma coisa que acho 
interessante, o senhor deve ter muitas histórias sobre isso: quando o Congresso 
foi fechado, muita gente teve seus ganhos reduzidos, e parece que houve muito 
drama – famílias que ficaram sem dinheiro para pagar a educação dos filhos. 
O senhor deve ter bastante história sobre isso.

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Realmente, foi um período amargo, 
esse período do fechamento, porque os funcionários da Câmara sempre 
tiveram as horas extras – hora extra é um termo moderno; naquela época era 
sessão extraordinária – então, ganhava-se por cada sessão, e isso correspondia 
a um valor normalmente superior ao ganho normal. Então, o funcionário da 
Câmara não podia ficar doente, porque ele perdia dois terços do que ganhava; 
não podia entrar de férias. Era normal que funcionário tivesse quatro ou cinco 
anos de férias acumuladas. Entrava de férias e o diretor pedia o retorno por 
necessidade de serviço – era a forma que se encontrava para ir acumulando 
férias. Um chamado recesso, também –  naqueles períodos, antes de eleições, a 
Câmara praticamente ficava vazia. Não como hoje... já não ocorre isso. Naquele 
tempo, dava-se quarenta dias de recesso – chamava-se recesso –  na realidade 
eram licenças informais. Então, não se podia entrar em férias, não se podia 
ficar doente, não se podia perder esses dois terços, que se perdia. Quando 
o Congresso fechou, então nós perdemos dois terços durante todo aquele 
período. Eu não estou nem me lembrando agora de quantos anos foram, foi 
quase um ano, parece. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Eu não lembro. Você 
lembra?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Foi... não só para os funcionários, mas 
para os deputados também, porque os deputados na época também auferiam 
ganhos extras... eles ganhavam por sessão, por cada sessão extraordinária 
ganhavam sua diária também, na época. E está presente aqui um filho de um 
ex-congressista que deve ter sentido na carne essas coisas. (risos)
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O senhor se lembra de 
alguma história particularmente dramática dessa época?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Particularmente o quê?
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dramática. Alguma história 

que chamou a sua atenção, alguém que tenha passado grandes dificuldades 
especificamente?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Especificamente, não. Não, eu acho 
que não. Não. Um suicídio, por exemplo, não. Os deputados, eles tinham – isso 
talvez seja uma realidade que não deve ser dita; eu depois vou falar com você 
sobre isso –,  porque os deputados, eles, muito pior do que os funcionários, o 
deputado faz uma eleição, ele gasta dinheiro que não tem, ele tem compromissos 
extras, ele precisa pagar dívidas com banco, com isso e com aquilo. De repente, 
tiveram um decréscimo salarial monstruoso. Então... os deputados tinham 
muitos cheques... eles pediam adiantamento, e esse adiantamento era feito; 
e eles, no fim do mês, repunham essa quantia. Mas, com a ocorrência desse 
recesso decretado pelos militares, eles ficaram impossibilitados e criaram 
inclusive dificuldades até para a administração da Câmara. Realmente, coisa 
dramática... é claro que isso é dramático, mas hoje nós estamos numa fase em 
que dramático significa alguém se suicidar, alguém ter se suicidado. Naquela 
época, em que a vida não era tão violenta assim, esses dramas pessoais, essa falta 
de dinheiro... Os bancos em cima dos deputados, em cima dos funcionários, 
certamente reconhecendo a situação... e os próprios bancos também viveram 
esse drama... gerentes de bancos com problemas, porque eles não podiam 
fazer cobrança, sabendo da impossibilidade real de alguém satisfazer os seus 
compromissos. Mas pode ser que eu me lembre de algum fato particular. Já, já, 
eu não me recordo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Se lembrar, a gente volta 
a esse assunto. As outras pessoas com que a gente conversou aqui, as pessoas 
se lembram muito de 66, quando o Congresso foi invadido pelo Exército. 
Se lembram do fechamento do Congresso em 68, mas pouca gente comenta 
o pacote de abril, na época do Geisel. O senhor se lembra de alguma coisa 
dessa época?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – O Geisel se investiu nas funções de 
legislador. Realmente, como não houve um pacto frontal com o fechamento, 
com a invasão do Congresso, isso acabou sendo apagado da memória. Mas ele 
legislou, ele alterou a Constituição, ele alterou a legislação. Ele fez uma coisa 
que dura até hoje. Como vocês sabem, a eleição de deputado é proporcional 
e o número de deputados também é proporcional ao número de eleitores do 
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estado. Os estados do Nordeste tinham poucos deputados, por outro lado, eram 
estados que davam apoio à revolução – os governadores mais conservadores – 
então, eram aqueles que apoiavam a revolução, porque ela veio para combater 
o comunismo, para combater o pessoal que queria invadir terras – como hoje 
está aí de novo – então, os políticos do Nordeste eram mais conservadores. 
Interessava ao poder militar aumentar aqui, no Congresso, as bancadas do 
Nordeste. Estabeleceu-se o seguinte: que todos os estados teriam, no mínimo, 
oito deputados. O Acre, por exemplo, Piauí, Amapá, esses pequenos estados, 
nenhum deles tinha o número suficiente de eleitores para ter oito deputados. 
Ele igualou os pequenos em oito deputados. Por incrível que pareça, essa 
medida revolucionária está mantida até hoje.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) - Como essa medida foi 
recebida pelos funcionários da Câmara dos Deputados? Isso chamou a atenção 
dos funcionários? Houve alguma reação?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Em termos negativos, não. É claro 
que o funcionário de carreira se ressente toda vez que a Instituição é agredida. 
Há até uma piadinha a respeito disso: os funcionários são os “insigni ficantes” 
e os deputados são os “insigni partintes”. (risos) Os “insigni ficantes” se sentem 
donos da Casa, porque são eles que organizam a Casa, eles que administram a 
Casa. O deputado vem e vai, e eles ficam aqui, a exemplo de Luciano Brandão, 
que dirigiu a Casa durante quinze anos; de Sabino, que dirigiu dezesseis anos, e 
Paulo Afonso, que ficou mais de vinte anos. É natural que se sintam agredidos 
como se eles fossem o corpo que domina a Casa. A administração é importante. 
Eu fui diretor de Comissões, um setor importantíssimo da Casa, mas eu sentia, 
em determinados momentos, que o diretor de Finanças era mais importante 
do que eu, embora ambos fôssemos diretores de departamento  –  aquele que 
paga é mais importante. (risos) 

Mas...voltando à pergunta. É claro que a gente se ressente. Mas a classe política 
gostou dessa medida. Tanto gostou, que está aí, até hoje: os pequenos estados 
com um mínimo de oito deputados, sem que isso signifique proporcionalidade 
ao número de eleitores, como deveria ser, como é a regra geral.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Fale um pouco sobre o 
relacionamento entre os funcionários na época.

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Eu entrei na Câmara dos Deputados 
em abril de 62. Fiquei maravilhado com a relação entre os servidores e entre 
estes e os parlamentares, porque eu estava vindo do Exército. O Exército tem 
uma relação muito tensa. No Exército, a comunicação entre aqueles que estão na 
hierarquia acima ou abaixo é muito difícil, porque é tensa – é disciplina. Volta 
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e meia você tem que punir alguém; volta e meia  é punido. Então, quando eu 
cheguei à Câmara, essa vivência aqui, com um clima democrático... porque a 
disciplina no Exército não chega a ser democrática – onde você pode ser preso, 
onde você pode ser detido sem processo por um simples ato administrativo. Então, 
a princípio, eu me maravilhei com esse relacionamento. Em pouco tempo, já era 
amigo do meu chefe, jantávamos um na casa do outro. No Clube do Congresso, 
aos sábados, domingos e feriados, reuniam-se deputados e senadores, famílias e 
funcionários de certo nível, numa convivência maravilhosa. Tudo isso de acordo 
até com o princípio de Oscar Niemeyer. O Niemeyer, quando construiu em 
Brasília os apartamentos, talvez levado pela sua ideologia marxista, queria que o 
deputado tivesse um contínuo como vizinho, um motorista como vizinho. Para 
ele, o que deveria nortear a distribuição de imóveis, não era a posição do imóvel 
na cidade, mas o número de familiares. Um deputado que tinha só um filho 
deveria morar em um apartamento de dois quartos; se o motorista tinha três ou 
quatro filhos, deveria morar em um apartamento de três quartos. Esse era o clima 
que prevalecia aqui dentro da Câmara. Ocorria de tal forma esse relacionamento 
entre superiores e subordinados, incluindo os deputados, até pela seguinte razão: 
os deputados, na época, não dispunham de gabinete particular. Eles se socorriam 
das lideranças e dos partidos. No anexo I, funcionava um núcleo, ao qual os 
deputados recorriam para bater suas cartinhas. Não tinham gabinetes. Não 
havia local para gabinetes. A D. Ester era a chefe de lá; ela é quem comandava. O 
deputado levava suas cartas, inclusive o pai do nosso Beto era o freguês maior e 
levava seu material para ser feito lá. (risos)

Eu fui chefe de gabinete durante quinze anos e trabalhei em várias outras 
áreas. O nosso relacionamento com o deputado era muito estreito, até por isso. 
O deputado chegava lá: “Pede para algum funcionário para bater isso aqui”. 
Eles recorriam aos servidores da Casa. Essa ligação, essa dependência, em 
termos de trabalho, criava uma amizade. Chegava a ser em nível de amizade 
mesmo. Hoje, depois que se criaram os gabinetes, houve uma separação 
total. Na época, era até mais fácil obtermos resoluções de interesse geral do 
funcionalismo por causa dessa convivência. Os deputados nos ouviam. Eles 
dependiam dos funcionários. Depois que eles foram lá para os anexos III e IV, 
depois que eles passaram a ter independência em termos de gabinete, houve 
uma alteração radical no tratamento. Hoje, você chega a um deputado, ele já 
mede as conseqüências. Em princípio, ele não é levado a atender. Não tem 
mais aquela boa vontade quando dependia dos funcionários de carreira da 
Câmara para resolver seus problemas de correspondência e de assessoramento. 
Na época, não havia a Assessoria Legislativa. Ela foi criada exatamente nessa 
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Resolução nº 20, de 71. Eles dependiam de assessoria para fazer cartas, para 
fazer discursos, para fazer projetos, para fazer pareceres. Era um corpo 
permanente na Câmara quem resolvia esses problemas dos deputados. Hoje, o 
deputado tem o seu gabinete, para correspondência de um modo geral, e tem 
as assessorias, especificamente formadas para esse fim.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) - O senhor mencionou que 
devido a essa convivência estreita, próxima, era mais fácil obter medidas que 
favorecessem o corpo permanente da Casa. O senhor se lembra especificamente 
de alguma coisa que foi pleiteada e foi conseguida?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Por exemplo, o fato de nós ganharmos 
uma diária por uma sessão extraordinária era favorecimento. Porque é 
difícil algum de nós imaginar que isso fosse um bom senso, racionalmente 
considerando. Coloco essa questão como uma daquelas em que a boa vontade 
dos legisladores é que ajudava. Não sei se é porque também eles tivessem o 
mesmo tratamento, talvez. (risos)  Pode ser que eu me lembre de algum outro 
fato que possa justificar isso que eu disse. Várias coisas de interesse eram obtidas 
com muita facilidade. Os gabinetes da Câmara –  a Mesa –, eram sete membros 
da Mesa e lideranças –  todos eles eram formados por funcionários da Casa. 
Era obrigado, era determinação regimental ou de resolução. Hoje, você vai a 
um gabinete de um membro da Mesa, você encontra um funcionário da Casa, 
que é o chefe de gabinete; os demais são de natureza especial ou ligados a 
gabinetes de deputados.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas também tem chefe de 
gabinete que não é da Casa... (risos)

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Isso separou muito o deputado do 
corpo permanente da Casa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Nessa época, havia alguma 
categoria mais corporativista dentro da Casa, que tinha mais influência, 
que tinha mais peso na hora de tomar uma decisão na associação dos 
funcionários?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – As categorias mais modestas sempre  
trabalharam corporativamente. Quanto mais alta a situação funcional, mais 
individual a ação, até porque tem condições. As categorias mais modestas, 
motoristas e a própria segurança, tinham a tendência de agir corporativamente 
para obter resultados. Agora, também, eu diria que a Taquigrafia ... a Taquigrafia 
da Câmara era apelidada de “principado da Câmara”, porque, realmente, eram 
funcionários do mais alto nível. O concurso era dificílimo. Geralmente o 
pessoal era só de nível superior. Também pela importância que tem a atividade 
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do taquígrafo. Ele é ligado intimamente ao deputado. Sabe-se que um discurso 
de um deputado de poucas letras é praticamente todo refeito pela taquigrafia.  
Essas coisas criam uma relação de intimidade com o Parlamentar. Com isso a 
categoria passa a ter força. Para os senhores terem uma idéia, o diretor era PL-
1, a Taquigrafia ia até PL-2, enquanto a classe oficial legislativo, que era a classe 
de nível superior da Câmara, ia até PL-3 ou 4. A taquigrafia era uma atividade-
meio, bastante “meio” mesmo. Eles consideravam o apanhamento taquigráfico 
na Casa legislativa muito mais difícil do que em qualquer outra casa. Embora 
a de oficial legislativo fosse também uma atividade-meio, considerando-se que 
a atividade-fim é a do legislador, era  uma atividade mais técnica, de apoio 
direto à atividade legislativa. Por essa razão, pelo alto nível de cada um deles, 
pela convivência diária com os parlamentares etc, por tudo isso, a Taquigrafia 
conseguia ter um nível salarial maior do que  todos os outros.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos lembrar alguns 
casos engraçados que marcaram?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Eu me lembro de um fato engraçado 
ocorrido com José Bonifácio.

José Bonifácio era um mineiro típico. Foi 1º secretário da Câmara, parece-
me que por dez anos, e tinha domínio total sobre a administração. Foi 1º 
secretário e superintendente da Casa e realmente exercia essa função com 
todo poder. O diretor-geral era seu subordinado, o que não ocorre hoje, pois 
desde Ulysses Guimarães a Presidência informalmente tomou as rédeas da 
administração e da Casa, de modo geral.

José Bonifácio, que era o dono, que era importante, teve um infarto. Um 
dia, entramos juntos no Anexo II. Ao subirmos a rampa que vai em direção 
ao corredor, ele parou, segurou-me pelo braço e disse: “Olha só que maravilha 
esse panorama”. Olhei e não tinha panorama nenhum, apenas o saguão do 
Anexo II. Ele deu uma gargalhada e disse: “Meu pai fazia isso em Barbacena. 
Quando ele não estava agüentando subir as ruas íngremes de Barbacena, dava 
uma parada e, para não confessar que estava cansado, dizia ao seu interlocutor: 
Olhe, que maravilha de paisagem.”

Outro fato ligado a ele e a seu enfarte.
Ele teve sintomas de enfarte quando estava no gabinete do diretor-geral, 

no Anexo I. Um médico foi chamado e correram para lá com uma cadeirinha 
de rodas. Mas é crença que nenhum deputado quer confessar que está doente. 
O que ele fez? Já que a cadeira estava lá, ele botou a sua mulher sentada e foi 
andando ao seu lado, para não confessar que ele é que estava com problema de 
saúde. Isso faz parte do anedotário da Casa. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Entre funcionários.
O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Há uma coisa interessante e de triste 

lembrança, mas, como não houve conseqüência fatal, até podemos achar um 
pouco de graça.

Eu passava por onde hoje é o Banco do Brasil, ia subindo a escada que vai para 
o plenário e ouvi um estampido. Não sei se foi um ou dois. Quando olhei, estava 
o Nelson Carneiro correndo em direção à saída da Câmara, com o revólver na 
mão, e Piquet, o pai do Piquet... Esqueci seu nome. Como é mesmo o nome?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Souto Maior.
O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Não tinha mesmo o Piquet no nome 

parlamentar; era Souto Maior. Ele estava caído no chão, de bruços, também 
com um revólver na mão e sangue escorrendo pela boca. Começou a chegar 
gente e mais gente e um deputado do Rio Grande do Sul gritou: “Chamem um 
médico. Chamem um médico.” Daí, um seu colega disse: “Você não é médico, 
rapaz? Você não é médico?” Mas ele queria um médico da Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Entre os funcionários, 
havia algum particularmente reverenciado pelos colegas, alguém de que todo 
mundo gostasse? Ou tinha alguém que era muito odiado?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – No caso do odiado pode ser até que 
houvesse, mas não mencionarei.

Alguém que tivesse benquerença generalizada? Luciano Brandão. Não 
conheço uma figura que fosse mais respeitada e querida do que Luciano 
Brandão. Ele exerceu a diretoria-geral com toda competência e, ao mesmo 
tempo, sem agressões, sem punições. A sua figura é carismática. Aliás, ele 
comprovou esse carisma não só aqui, mas também no Tribunal de Contas 
da União, para onde foi depois. Hoje, o plenário do TCU tem o seu nome, 
tem o nome de uma figura viva, tal a marca que deixou no Tribunal. Ele era 
convidado para festas, era permanentemente lembrado. Era querido, sim, era 
respeitado e de alta competência.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ele ia às festas?
O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Ia, sim. E, falando em festas, 

lembro-me que houve época em que a Casa era mais descontraída, e a 
Taquigrafia, no fim do ano – a Taquigrafia, de novo – fazia uma festa. A 
Taquigrafia funcionava onde é hoje o Espaço Cultural. Fazia uma festa com 
música e dançava-se. Ele ia lá e dançava também. As taquígrafas dançavam 
com o diretor-geral. Não obstante, ele era respeitadíssimo. Ainda que com 
aparente liberalidade, não havia intimidades que pudessem comprometer a 
sua dignidade, a sua administração.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como era a representação 
funcional? Os funcionários tinham uma associação?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Representação em que sentido?
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Perante a Casa. Existia uma 

associação de funcionários?
O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Só depois da Constituinte de 1988 

o servidor público pôde se sindicalizar. Antes, havia uma associação que era 
puramente de lazer – Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados 
– Ascade, que existe ainda hoje e está muito bem, tem uma sede maravilhosa 
na beira do Lago. Mas não trabalhava, ou trabalhava muito pouco, na área 
de reivindicação. Mesmo porque, como lhes disse, era tal a intimidade dos 
funcionários dos gabinetes com os deputados que prescindíamos desse tipo 
de representação. Os chefes de gabinete se uniam, combinavam, passavam 
a trabalhar os deputados e conseguíamos as coisas de tal maneira que 
chegamos a ser os funcionários mais bem pagos do Brasil. Em termos de 
administração pública, os funcionários da Câmara dos Deputados eram os 
mais bem pagos, numa época em que não havia representação sindical, que 
também não era necessária.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Naquela época não havia 
muitos aposentados na Casa. Vieram jovens para Brasília?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Um número bastante representativo 
de funcionários do Rio de Janeiro, os mais altos, os mais velhos, ficaram lá. 
Primeiro, ficaram cuidando do Palácio Tiradentes, porque a Câmara se mudou 
mas conservou algumas ligações. Eles administravam o Palácio Tiradentes.

No primeiro momento, esteve sempre presente a idéia da possibilidade de 
um retorno. Muita gente acreditava que haveria um retorno. Quando houve a 
Revolução, principalmente, houve uma tentativa de se retornar para o Rio de 
Janeiro, o que não foi possível.

Para Brasília vieram alguns funcionários absolutamente necessários. Tanto 
foi assim que, no primeiro momento, houve muita nomeação sem concurso para 
atividades modestas, como motorista, servente, ou seja, cargos mais modestos. 
O pessoal de secretaria, propriamente dito, foi conservado o grupo do Rio, e 
mais um grupo, que é um pouco engraçado, porque apelidaram os funcionários 
de ... esqueci o apelido, mas a situação era a seguinte: altas funcionárias do 
Rio de Janeiro eram casadas, e os maridos, ou porque não trabalhavam ou 
porque tinham empregos mais modestos, vieram para Brasília. Foi dado a eles 
um cargo, embora de secretaria, também modesto – era auxiliar de secretaria, 
alguma coisa assim. Então, chamavam-lhes “maridos que acompanhavam 
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as esposas”. Essa é a única coisa que me lembro de nomeações para área um 
pouco mais relevante. Fora disso, era esse um prédio monstruoso – não era 
tudo isso, mas já era muito mais do que o Palácio Tiradentes – o que exigiu a 
contratação de pessoal para limpeza, segurança, motoristas... no Rio não havia 
tantas necessidades.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O pensamento da 
possibilidade de se retornar ao Rio de Janeiro era voz corrente? Os deputados 
prometiam isso?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Era voz corrente e esperança de quase 
a totalidade dos funcionários que vieram do Rio. De repente alguém deixou a 
casa que tinha no Rio de Janeiro, deixou a família, filhos que estudavam. Havia 
presente em todos os que vieram do Rio de Janeiro essa possibilidade. Tanto 
é que, quando houve a Revolução, saudaram-na como uma possibilidade de 
retorno, porque muitos líderes revolucionários eram da UDN, e a UDN veio 
para cá forçada.

Voltando a José Bonifácio, Zezinho era seu apelido. Os jornalistas o tratavam 
com intimidade, e um disse: “Zezinho, você é da UDN, que era contra a mudança 
para Brasília. Mas depois vocês todos votaram a favor da mudança.” Ao que 
ele respondeu: “Sabe para que nós votamos? Para desmoralizar o Juscelino, 
porque pensávamos que ele não ia conseguir mudar para Brasília. E acabou 
conseguindo.” Havia sempre presente a possibilidade de retorno.

Brasília tinha poeira, e o Rio de Janeiro tinha suas noites, a orla do Rio, o 
mar. Tudo isso, evidentemente, fazia parte das esperanças dos funcionários. 
Depois, mudou tudo. Tempos depois, aposentavam-se, iam para o Rio, faziam 
um teste e voltavam para Brasília, porque já estavam adaptados e no Rio, com 
seus problemas crescentes, as coisas foram se alterando e as condições daqui 
ficaram melhores do que as de lá.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Até quando o senhor ficou 
na ativa na Câmara?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – De 1962 até o último dia da Assembléia 
Nacional Constituinte. Quando acabou a Assembléia, pedi aposentadoria.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  E logo em seguida foi para 
a ASA? Como foi?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Não, fui para o Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal, para ser assessor do desembargador Carlos Augusto Faria. 
Fiquei lá por dois anos. Também foi uma troca, porque ao mesmo tempo em a 
gente assessora e aprende. Foi muito bom.
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Quando saí de lá, fui convidado pelo Franco Montoro, com quem trabalhei 
de três a quatro anos.

Depois, ele saiu da comissão, e fui assessorar o senador Lauro Campos, com 
quem trabalhei por dois anos. Depois, passei a me dedicar à ASA-CD e ao meu 
escritório de advocacia. Felizmente, a ASA cresceu em importância, cresceu em 
termos físicos e realiza um trabalho que considero importante, mas lamento 
que não haja mais apoio por parte dos aposentados.

Hoje, por exemplo, estou com uma matéria em que faço as maiores 
reclamações contra as atitudes da Câmara dos Deputados ao aprovar a 
contribuição para aos inativos da maneira como foi aprovada. É um clima de 
mentira, de engodo. Coisa que deveria botar até em meu trabalho é a ausência 
do aposentado. Sempre pedimos a sua presença, pois uma coisa é a liderança se 
relacionar com o deputado e levar-lhe razões lógicas e legais, mas é necessário 
que a categoria mostre presença.

Aliás, nas passeatas de 6 de julho e de 11 de agosto, senti a falta de cabelos 
brancos na Esplanada. Talvez, quem sabe, essa ausência possa ter influído no 
ânimo do governo e dos deputados, porque chegaram ao absurdo de estabelecer 
que o aposentado atual pague mais contribuição do que o futuro aposentado. O 
futuro aposentado pagará a partir de R$2.400,00, e o atual aposentado, a partir 
de R$1.440,00. Foi uma luta que nós seguramos desde o Collor, ou seja, há 
treze anos. Impedimos até então que fosse feita a cobrança aos inativos, que é 
absurda, porque toda contribuição tem que ter um sentido, uma conseqüência. 
Então, qual será a conseqüência da contribuição de aposentado, se  já cumpriu 
a fase chamada de contributiva e passou para a segunda fase, que é aquela de 
retribuição? Ele contribui e depois é retribuído. 

Então, por essas razões, estou com as maiores mágoas dessas decisões 
açodadas da Câmara dos Deputados, da violência com que tudo feito. Não 
digo da violência física, isso é bobagem, faz parte do processo, dos levantes e 
das indignações populares. Mas, da maneira como foi conduzido o processo 
– empurrando goela abaixo mentiras, ministro indo ao rádio e à televisão dizer 
mentiras. Chegamos ao ponto de ter de ir à Justiça para impedir o governo 
de fazer propagandas contra os aposentados. Houve uma decisão judicial 
proibindo o governo de fazer propaganda. Não adiantou nada, porque rádios 
e televisões abriram espaço nos jornais. Então, foi um massacre que realmente 
teve como conseqüência muito deputado votar sem saber exatamente o que 
estava votando. A grande maioria não sabe e não conhece tecnicamente 
a matéria e vota naquilo que o governo diz. Por exemplo, disseram que os 
estados e não sei quantos municípios já pagam a contribuição previdenciária; 
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só o funcionário da União não paga. Mas isso foi fruto de um acordo feito em 
1998 exatamente nesse sentido. A União não tinha problema de caixa, mas os 
estados e os municípios tinham. Ora, se têm problema de caixa, então que os 
funcionários dos estados e municípios paguem a contribuição. A União não 
tem problema de caixa. Por que vão exigir esse pagamento? Então, em 1998 
ficaram separados: estados e municípios para lá e União para cá. De repente, 
o discurso do governo na Câmara dos Deputados foi no sentido de que havia 
uma injustiça, porque uns pagavam e outros não. 

Quando entrei para o serviço público, a regra era a seguinte: o cumprimento 
de 35 anos de serviço dava direito à aposentadoria. Se o servidor quisesse, 
poderia até ficar mais tempo. De repente, vem uma determinação que diz o 
seguinte: não são mais 35 anos de serviço, são 35 anos de contribuição. As 
regras vão sendo alteradas, e alteradas, e alteradas. E como ficam os direitos 
adquiridos? Além dessa questão, há outra que tem sido reiterada através de 
diversos governos. Fernando Henrique ficou oito anos no governo e deve ao 
funcionalismo mais de 70% de perdas do valor da moeda. Foram oito anos sem 
correção, de acordo com a perda do valor da moeda com a inflação – a inflação 
que parece não ter existido, mas é claro que existiu, como demonstram os 
índices. Entra o Lula, e o que faz? Dá 1%, 1% de aumento, quando, ao fazermos 
a média dos índices de correção, encontramos acima de 12%. 

Há um massacre muito grande em cima do funcionário, que é considerado 
privilegiado. Eu estou dizendo aqui no meu artigo: como privilegiado? 
Comecei a trabalhar aos doze anos de idade, sempre trabalhando, fiz vários 
concursos, tudo que  adquiri foi mediante concurso, enquanto muitos ficavam 
jogando pelada na rua, iam para os bares beber cachaça. Você está estudando, 
aprimorando-se e, de repente, chega naquele ponto que almejou e mereceu, e 
te chamam de privilegiado. Incrível isso, não é? E isso vem de pessoas do mais 
alto nível do Executivo, lamentavelmente.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor acha que os 
deputados hoje são muito diferentes dos deputados até 1988? 

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Eu tenho dito o seguinte: houve aquela 
fase dramática em que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica se impunham 
junto ao país e, portanto, exerciam uma pressão bastante convincente sobre 
os deputados. Nem naquela época vi os deputados se agacharem como estão 
fazendo hoje. Por que as cassações? As cassações vieram exatamente por 
isso: os deputados simplesmente mantinham suas convicções políticas e não 
obedeciam a que os comandos revolucionários exigiam. Hoje, os deputados 
estão muito suscetíveis a qualquer tipo de pressão, talvez até financeira, quem 
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sabe, e provavelmente sim, porque o sistema eleitoral não está muito bem feito 
e exige que um deputado fique muito dependente do dinheiro para realizar 
suas eleições. Essa dependência cria o quê? Que ele fique à disposição dos 
sabores daqueles que financiam suas campanhas. 

Esse quadro mudou muito. Em vez de aprimorar a democracia, o sistema 
político e o sistema eleitoral, nós estamos regredindo. O deputado Biscaia, por 
exemplo, disse da tribuna, ao pronunciar seu voto: “A minha convicção é que 
os aposentados e pensionistas não devem pagar a contribuição previdenciária, 
mas atendendo ao comando do meu partido, eu voto ‘sim’”. Então, ouvimos 
coisas como essas e ficamos pensando que o deputado não está obedecendo ao 
interesse do  seu eleitorado como deveria ser. Ele está obedecendo a interesses 
outros, até inconfessáveis, que podem estar ligados aos banqueiros, ao interesse 
partidário. Dizem que o Berzoini tem interesse direto na Previ, o fundo de 
pensão do Banco do Brasil. Ele está querendo engordar a Previ. 

Coisas desse gênero nos levam a dizer que os deputados já não são mais aqueles, 
no sentido de ter a noção exata do que significa um Parlamento democrático, do 
que significa o papel de um representante do povo nesta Casa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa pressão do líder da 
bancada não era tão acentuada como é agora, ou nem existia?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Eu nunca ouvi, ou por outra, só 
ouvira isso na época da revolução: falar em cassação. Mas o Genoíno, com a 
maior tranqüilidade, passou a dizer nos jornais que aquele que não votasse com 
o governo que apoiava seria cassado. Ou, por outra, ele não falou cassado, mas 
expulso do partido. E depois disse assim: “Poderíamos até falar em cassação, 
porque afinal ele foi eleito pelo partido. Ele está se utilizando de um mandato 
espuriamente.” Então, vê-se que o partido guarda semelhança com o Partido 
Comunista, que era o partido do pensamento único, em que a divergência não 
era aceita. E tudo isso vimos aqui nesses três ou quatro meses em que se votou 
essa PEC 40, essa infeliz PEC 40.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas como a Arena, que 
era o rolo compressor, fazia essa pressão?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – A Arena recebia pressão. É difícil 
fazer uma avaliação sobre o período revolucionário pelo seguinte: houve um 
expurgo muito grande da classe política. Para a senhora ter uma noção, houve 
um deputado de Pernambuco que era chamado de “pintor de parede”, Luís 
não sei de quê, que chegou aqui com trinta e poucos votos. Eles cassaram 
toda a bancada de Pernambuco e foram até o último suplente, que era esse 
Luís, pintor de parede, que tinha 32 votos. Então, vê-se que, de repente, quem 
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estava em condições de se candidatar e ser eleito para o Congresso, eram 
os de direita. O pensamento da Direita estava em plena consonância com 
o pensamento revolucionário, afinal quem açulou os militares a fazerem a 
revolução foi exatamente a direita, aqui dentro, foi o Carlos Lacerda, toda 
a UDN, Bilac Pinto. Bilac Pinto escreveu um livro, Assalto ao Parlamento, 
referindo-se à Esquerda, aos sindicatos, aquele movimento sindical que 
dava apoio a João Goulart. Então, não havia propriamente a pressão porque 
o pensamento deles estava marchando com o mesmo tom, com o mesmo 
toque dos militares. Afinal, os militares na política foram uma criação da 
Direita radical aqui, no Parlamento. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Gostaria de fazer uma 
pergunta, que não tem muito a ver com a Câmara, mas de certa forma está 
ligada. Com a criação do senador biônico, como os funcionários da Câmara 
viram isso? Reagiram de alguma maneira?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – É aquela história do tragicômico, é 
trágico e é cômico. Foi exatamente o Geisel, nesse pacote de abril. Daí é que 
saiu o senador biônico. Duas coisas saíram daí. Primeiro, o senador biônico; 
depois também – você sabe que o senador é eleito por voto majoritário – eles 
alteraram essa questão, colocaram como proporcional. Então senador ficou 
parecido com o deputado, proporcional também, tanto que Lauro Campos 
foi o candidato a Senador mais votado de Brasília, numa dessas eleições, e 
não ganhou, porque o somatório dos votos do PMDB, desses candidatos 
a senador do PMDB, foi maior. Então, Meira Filho, que era o candidato do 
PMDB, um radialista, foi eleito, e Lauro Campos, com o maior número de 
votos individuais, não conseguiu atingir o somatório dos votos do PMDB. E 
passou a ser objeto de gozação o termo “senador biônico”; passou a ser parte 
do anedotário, principalmente entre os jornalistas, que passaram a utilizá-
lo em diversas outras situações em que se fraudava algum princípio para 
poder atingir objetivos. Você sabe tanto quanto eu que o biônico virou uma 
palavra de uso comum e sempre depreciativamente. Lógico, que ele violentou 
o Parlamento de uma maneira absurda, porque uma coisa é tirar alguém do 
Parlamento – isso já é uma grande violência – outra coisa é você enfiar alguém 
dentro do Parlamento, como foi feito. De repente, alguém é senador. Só faltou 
ele perpetuar-se, ser um senador vitalício. O que faltou foi isso. Espero que 
isso não ocorra mais. Mas os tempos estão de tal maneira mudando contra 
a democracia, que hoje a democracia é apenas uma palavra, nada mais; a 
democracia não é realidade, é uma palavra. Esses movimentos que temos visto, 
não só dos sem-terra, mas com os militares em Brasília, tudo isso significa 
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que há um desequilíbrio –  o sistema está enlouquecido; não há ninguém 
tentando resolver o problema geral. Essas duas reformas que Lula manda para 
cá, uma delas, que é a tributária, não foi para valer. Não se vai conseguir chegar 
a um ponto, como Fernando Henrique não conseguiu também, porque os 
interesses se conflitam: um estado quer isso, outro quer aquilo. Não se chega a 
um consenso. Ele está adotando a política dos governadores que era adotada 
nos anos 20. Voltou tudo. Quem é legislador hoje no Brasil? É José Dirceu, da 
Casa Civil, os governadores e PT –  eles passaram a ser legisladores. Então, 
não sei se isso aí pode levar a bom lugar, a bom caminho, a bom fim, que seja 
benéfico ao povo brasileiro, porque tudo indica que a deterioração vai chegar 
a um ponto qualquer em que haverá a necessidade de uma coisa mais violenta, 
e sei lá que coisa violenta seria essa, porque revolução, hoje, acho que fica 
até materialmente muito difícil. Os militares estão desmoralizados, as Forças 
Armadas estão desmoralizadas, até por falta de dinheiro, que é uma forma de 
desmoralizar – é exatamente tirar os meios – e foi o que fizeram com as Forças 
Armadas; revolução sindical também não. Então, que força seria? Mas o fato é 
que a violência generalizada, no campo e na cidade, a carência generalizada, a 
quebra, as falências generalizadas, tudo isso leva a um ponto em que haverá a 
necessidade de uma decisão heróica, e por quem?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor está falando de 
um quadro grave.

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – De quê?
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor está falando de 

um quadro social muito grave.
O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Gravíssimo, acho.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – De um quadro institucional 

muito grave. Como é que o senhor vê o papel  do Legislativo nesse quadro?
O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Como eu falei, eu acho que o 

Legislativo, nesta legislatura, não está cumprindo com aquilo que o povo 
espera dele. Veja, nós votamos em alguém que pareceu ser a figura que trazia 
novidades, que trazia soluções, que pregou essas soluções. Nós aceitamos 
as soluções que o  PT pregou, que os  partidos de esquerda pregaram como 
necessárias. Qual era a solução? Primeiro, para o desemprego? Segundo, para 
a violência? O que ocorreu de janeiro para cá? Nenhuma dessas questões foi 
combatida de frente, como deveria ser. Quando o presidente Collor assumiu 
a Presidência, havia o problema da inflação de 84% ao mês. Claro que não 
gostamos da forma como ele agiu, mas foi de eficácia absoluta: num golpe de 
espada, através de medida provisória, decretou a queda da inflação. É aquela 
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história do ovo de Colombo: não  se põe o ovo em pé sem quebrá-lo; para 
que fique em pé, tem-se que dar uma quebradinha nele; ninguém desatou o 
nó górdio, a não ser a golpes de espada. Eu acho que nós estamos chegando 
a esse ponto. Se o Legislativo se omitir, se ele continuar desconhecendo que 
o problema maior do Brasil é o desemprego, que gera violência, que gera 
prostituição, pois uma violência chama outra, vira aquela bola de neve, que vai 
crescendo, evidentemente chegaremos a um ponto crítico em que um ato de 
violência vai ter que ser feito. Quem sabe, um ato como os norte-americanos 
costumam fazer, a exemplo de Lincoln, de Kennedy e quem sabe mais de quem. 
Então, é preciso que o Legislativo assuma a sua condição de representação 
popular, assuma a sua condição de legislador e que possa orientar o povo numa 
direção... e que possa legislar também, livremente, em busca de uma solução 
para esse quadro caótico. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique Porto Filho) – Qual o papel 
do servidor da Câmara? O que ele pode fazer para ajudar na correção do rumo 
do Legislativo? 

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – O servidor da Câmara é dividido 
em diversas áreas.  Eu tiraria a área administrativa, que realmente, não tem 
influência alguma. Mas as assessorias da Câmara, que hoje são consultorias, 
essas têm um papel da maior importância para trabalhar a cabeça de um 
deputado. Eles são especialistas, eles têm meios. Os deputados recorrem a eles 
para fazer os seus trabalhos. O deputado se dirige a um consultor, coloca um 
tema e pede um projeto. Ora, está aí uma oportunidade que tem um consultor da 
Câmara de fazer a cabeça do deputado e de produzir alguma coisa importante. 
Por outro lado, por iniciativa própria, as consultorias deveriam agir também, 
e não ficarem na expectativa de que os deputados venham a solicitar esse ou 
aquele trabalho. Elas deveriam produzir de acordo com... essa questão da 
violência, por exemplo, a questão do desemprego –  tudo isso está ligado à 
política imposta pelos banqueiros. Agora, por exemplo, o que ocorrerá com a 
aprovação dessa reforma da Previdência? Reduzirá os nossos proventos. Ora, 
se vai reduzir meus proventos, vai reduzir meu poder de compra. Ao reduzir 
o poder de compra, alguém deixará de vender. O comércio de Brasília já está 
apavorado, pois já está em queda violenta das vendas, além das conseqüências 
que advirão. Tudo isso alimenta a violência, alimenta a prostituição. O que fazer? 
Cumprir as metas do Banco Mundial? O FMI, outro dia, veio pedir perdão, 
porque havia se enganado. Ora, enganou-se com a Argentina, enganou-se com 
o  Brasil? Eu acho que o Eu acho que o povo brasileiro tem condições de sair 
a procurar uma saída própria, enfrentando os problemas que estão aí. Por que 
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sempre nos comparam à França? Citam muito  a questão da previdência na 
França, mas ela é calculada de acordo com a expectativa de vida do francês. Ele 
vive mais do que o brasileiro. Como querer aplicar um cálculo feito lá, com a 
expectativa de vida tal? Vai querer aplicar no Brasil, onde se morre mais cedo 
e se vive menos? A solução própria é que tem que ser buscada. A assessoria 
altamente qualificada da Câmara tem tudo para produzir e fazer a cabeça do 
deputado, para não ficar a reboque do que o deputado quer. Fazer produções, 
publicações periódicas sobre as questões mais relevantes anunciadas nos 
jornais. Cada deputado, cada senador, cada consultor deve procurar produzir 
as suas lições. Cada um fazer aquela troca de informações, aquele conjunto de 
trabalho, para chegar a esse fim, para procurar chegar lá. Não podemos nos 
considerar derrotados diante de  fatos como os de  fernandinhos beira-mar e 
por aí afora. 

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Sr. Jolimar, durante 
todo esse tempo na Câmara o senhor chegou a perceber ou admirar algum 
funcionário que considerasse bom negociador, bom de idéias, capaz de 
interferir a favor dos servidores da Câmara ou qualquer outra coisa nesse 
sentido, dos funcionários da Câmara?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Eu já me referi ao Luciano Brandão, 
que foi diretor-geral da Câmara. Eu elegi o Luciano Brandão pelo seu carisma, 
pela sua competência, pela sua forma de liderar. Eu disse aqui que ele não só era 
respeitado, mas era querido. Era convidado para aniversários e festas. Realmente, 
era uma pessoa estimada. Numa  época em que não havia lideranças sindicais, 
ele procurava ouvir, dar seqüência e levar à Mesa aqueles apelos do corpo de 
funcionários da Câmara dos Deputados. Inclusive, ele supria essa deficiência 
de uma liderança formal, que não havia na época. Ele cumpria plenamente 
esse papel. Era o elemento de ligação de servidores com a Mesa, com ampla 
aceitação por parte de todos e com resultados bastante significativos. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Voltando 
um pouco atrás, a uma coisa que me despertou curiosidade:  a Resolução nº 20, 
de 1971, que foi a grande reforma administrativa da Casa. Eu pensava,  quando 
menino,  que tinha sido feita internamente, por servidores. Mas o senhor disse 
que foi um trabalho feito pela  Fundação Getúlio Vargas. Houve um grupo de 
trabalho da Câmara que trabalhou juntamente com Fundação Getúlio Vargas?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Foi encomendado à Fundação o 
trabalho. Ela realizou um trabalho, e esse trabalho foi trazido para a Câmara, 
e nós, então, em conjunto,  discutimos. Nós cortamos coisas, acrescentamos 
coisas, de modo que foi uma miscigenação. Eles colocaram a questão da 
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forma como entendiam, mais racional, e nós fizemos as adaptações na Casa. 
Por exemplo: eles queriam que fosse “diretor-geral da Secretaria da Câmara 
dos Deputados”. E o Luciano disse: “mas eu sou diretor-geral da Câmara dos 
Deputados, e não diretor-geral de Secretaria”. Tratavam-se de coisas assim, que 
pareciam de  pouca importância, mas provocavam reações nas pessoas que 
conviviam aqui. O fato é que o trabalho inicial foi dos técnicos da Fundação; 
depois foi alterado, em conjunto, com os servidores da Câmara dos Deputados, 
que constituíram um grupo-tarefa para esse fim. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)  – Há mais alguma 
pergunta que deixamos de fazer, mas que V.Sa. julga importante constar 
neste seu depoimento?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO  – Deve ter, mas eu também... (risos)
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique Porto Filho) –  Sr. Jolimar, 

anteriormente, na história da Câmara, o servidor da Câmara, pela legislação 
interna, era proibido de ter atividade político-partidária, mas exercia uma 
atividade política à medida que, pela proximidade, conseguia mudanças, 
junto aos deputados.Hoje, temos uma série de representações, somos mais 
partidários, inclusive a declaramos abertamente, mas estamos cada vez mais 
em situação defasada do que nós deveríamos estar. Fale-me um pouquinho 
desse fenômeno. 

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Parece uma contradição: quando 
parecíamos órfãos, na verdade tínhamos poder. De repente, temos “n” 
representações, temos sindicatos, temos associações –  tem no Senado, tem na 
Câmara, tem no Tribunal de Contas – no entanto não estamos naquele céu de 
brigadeiro em que nos encontrávamos antigamente. 

A criação desse órgão de apoio aos parlamentares, em conseqüência 
a essa separação física e funcional desses servidores  da Câmara com os 
deputados, foi definitiva, absolutamente a razão direta dessas conseqüências. 
Os deputados passaram a não ter interesse. Pelo contrário, certos partidos 
chegam aqui cheios de preconceito contra o funcionário da Câmara. Ouvem 
dizer lá fora que o funcionário da Câmara é isso, aquilo, aquilo outro. E vão 
até além da realidade, porque o funcionário da Câmara, hoje, de longe, não é o 
que ganha mais neste país. Por outro lado, é o que trabalha muito. Então, o que 
ocorre? Existe o grupo de servidores diretamente ligados aos deputados, que, a 
olhos vistos, têm conseguido vantagens, como subir sem passar por concurso 
público. Essas pessoas escolhidas sem concurso público são ligadas política ou 
familiarmente  a deputados, que inventaram o tal Cargo de Natureza Especial 
como uma forma de introduzi-las sem concurso público. E nem sempre essas 
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pessoas trabalham. Observem,  às 6 horas da tarde, nas entradas da Câmara, 
no dia em que estiver sendo realizada sessão extraordinária, o fluxo de pessoas 
entrando na Câmara para assinar ponto de freqüência. Portanto, percebe-se 
que estavam  a exercer outras atividades ou, no mínimo, em  suas casas. 

Essa divisão isolou o funcionário da Câmara, que é aquele que dá sentido, 
apoio direto e, portanto, que sustenta o Poder, que ensina o deputado a 
trabalhar, que produz para o deputado, que cada vez mais está perdendo o 
poder, em detrimento daqueles que não são funcionários, mas que estão 
crescendo, porque os deputados estão criando vantagens para eles. O gabinete 
no exterior é um exemplo. O deputado ganha importância determinada para 
manter um gabinete fora de Brasília. Para isso, ele contrata as pessoas que 
escolher. O pior de tudo: ele recebe o dinheiro e presta conta desse dinheiro 
com um “recibinho”, não paga imposto de renda  –  tudo  isso  em detrimento 
dos interesses do servidor. Não sei se a situação ainda é  essa, mas até há poucos 
dias me disseram que o pessoal da ativa não tinha recebido a convocação 
porque o dinheiro gasto com CNEs, cerca de 1.900 funcionários sem concurso, 
tinha retirado o poder do pagamento aos funcionários da Casa. 

Vejam que aqueles que trabalham para a atividade-fim vão sendo diminuídos, 
e aqueles que trabalham diretamente para os deputados vão melhorando não 
só o poder de remuneração,  mas  o de influência sobre os deputados, em 
conseqüência. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O senhor acha, então, que 
o CNE deveria ser extinto?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Eu acho que sim. Não só o CNE, mas 
a terceirização, que também é uma forma de não se fazer concurso. A Câmara 
contrata uma empresa, que ganhou uma licitação, claro, mas, a partir daí, quais 
são os funcionários que trabalharão para ela? Houve concurso público? Não. E 
quem indica esses funcionários? O deputado? O diretor da  Casa? Não sei. Só 
sei que não há concurso público. Ora, onde não existe concurso público, por 
maior boa vontade que tenha o administrador na escolha de seus funcionários, 
é claro que o nível cairá e trará reflexos. Pelo menos, a nossa consultoria está 
preservada. Aqueles que produzem para os deputados, trabalham junto à 
atividade-fim, estão preservados. O Centro de Documentação e Informação, 
por exemplo, até então, também está sendo preservado. 

Essa decadência não tem fim enquanto alguém não der um murro na mesa, 
não quebrar o ovo, não cortar o nó. A decadência não tem fim. É preciso dar 
um grito. Vejo que o sindicato está dando alguns gritos, mas isoladamente. O 
que ocorre? O Ezequiel, presidente do Sindicato, está batendo de frente com 
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o presidente da Câmara. Mas essa agressão pessoal  eu não apóio. Entendo 
que devemos bater de frente nesse trabalho que se realiza contra o nosso 
interesse, mas não individualizar. Estão querendo tirar, ou já tiraram, a função 
comissionada do presidente do Sindilegis porque ele está cumprindo o seu 
dever. Qual é a ação do Sindilegis? É fazer a crítica, reivindicar. Todas essas 
coisas enfraquecem o funcionário. O funcionário ainda não sentiu que de 
dez anos para cá perdeu quase tudo, inclusive, que é o problema maior, a 
dignidade. Realmente, a perda da dignidade nos faz perder até a vontade de 
lutar. Deixamos de ser não os “marajás”, que já disseram que somos, e passamos 
a ser os “barnabés”, aqueles que todos os dias trazem a comida para comer 
na Câmara. Talvez isso ainda não esteja acontecendo, porque há o auxílio-
alimentação. (risos)

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Lembrou-se de mais 
algum fato?

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Não, mas prometo mandar por 
escrito a vocês, caso venha a me lembrar. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Eu o agradeço pela 
participação no nosso projeto.

O SR. JOLIMAR CORRÊA PINTO – Muito obrigado. Espero não tê-los 
decepcionado. 
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique Porto Filho) – Para começar, 
gostaríamos que você falasse seu nome todo, o ano que chegou a Brasília, como 
e quando entrou na Câmara.

A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Cheguei a Brasília em julho 
de 1961. Naquela época estava recém-casada, não tinha filhos. Depois que os 
meus três filhos já estavam na escola, decidi trabalhar. Apareceu o concurso 
da Câmara. Uma amiga, a Wilza, nossa colega, avisou-me que a Câmara abrira 
concurso e me chamou para fazê-lo. Eu disse: “Vamos.” O concurso era para 
auxiliar legislativo, PL 10. Nós nos inscrevemos e começamos a estudar juntas. 
Tínhamos um grupinho, quatro ou cinco pessoas, que nos reuníamos. Era 
um assunto totalmente novo para mim: Legislação de Pessoal, Constituição 
Federal, Estatuto do Servidor Público. Tudo isso para mim era muito novo, 
porque até então eu era professora. 

Comecei a ouvir pessoas falarem: “Você vai fazer concurso da Câmara? 
Você tem pistolão? Você conhece algum deputado?” Eu falava: “Eu não 
conheço ninguém lá.” “Então desiste porque lá é tudo com proteção, tem que 
ter pistolão.” Pensei: “Puxa, eu estou fazendo esse esforço, estudando, será que 
vai ser assim?” 

Eu morava na 114 Sul e tinha um vizinho que era funcionário da Câmara, 
o Sebastião Corrêa Côrtes. Conhecia o Sebastião Côrtes da Super Quadra. Fui 
à sua casa conversar: “Côrtes, estou estudando para o concurso da Câmara, 
mas me disseram que lá depende de pistolão. Como é a história lá? Me fale a 
verdade, porque se for assim vou desistir.” E ele falou: “Marialba, estude bastante, 
faça o concurso porque não tem nada de pistolão. Concurso na Câmara é algo 
sagrado. Quem aplica esses concursos na Câmara é a D. Naíde, uma senhora 
muito séria, da Taquigrafia. Ninguém, nem o presidente da Câmara, dá ordem 
para a D. Naíde em matéria de concurso. Você sabe que num concurso em que 
eu estava trabalhando, o dep. José Bonifácio, que era presidente da Câmara, 
entrou na sala do concurso na hora em que as pessoas estavam fazendo prova.” 
A D. Naíde era uma senhora baixinha, forte. Disse o Côrtes: “Ela se levantou, 
de dedo em riste, e falou: ‘Presidente, retire-se daqui, este recinto não é do 
senhor’.” E José Bonifácio, o presidente, saiu sem reclamar. E olha que ele tinha 
fama de ter gênio forte. Então, ela era muito respeitada. 

Estudei bastante. Fiz a primeira prova, pensando: “Bom, vamos ver como vai 
ser.” Era a prova de Português. Foi engraçado, o Côrtes, que era um estudioso 
de Português, disse: “Você vem aqui em Casa que eu vou fazer um teste. 
Dependendo do seu resultado, vou dizer se você vai passar ou não, porque 
a prova que mais reprova é Português.” Fui lá, e ele me aplicou um teste com 
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todas as dificuldades da língua portuguesa. Falei: “Estou perdida.” Ele avaliou e 
disse: “Você está bem, você deve tirar entre 75 e 85 em Português.” Aí, eu fiquei 
animada, estudei, estudei! Fiz a prova de Português e tirei 83. Aí me animei 
toda. Estudei para as outras matérias e fui me saindo super bem. Tirei 100 em 
Legislação de Pessoal, 90 em não sei o quê mais. 

Naquela época eu estava fazendo Thomas Jefferson, então estava muito bem 
em Inglês. Fiz uma prova de Inglês maravilhosa. Saí com a Wilza e disse que 
tinha feito uma prova ótima. Havia vista de prova. Você fazia a prova, depois 
ia reconhecer a prova pela letra. Era tudo inviolável, sigiloso. E eu, sabendo 
que tinha feito uma boa prova, fui logo no início, tinha lá 99, maior nota, olhei 
e era minha prova. “Nossa, tirei a maior nota de Inglês, 99.” Fiquei toda feliz. 
Nem olhei o resto, fui para casa. Quando houve a abertura das provas, eu vim 
aqui. Falaram o nome de outra pessoa, um japonês, na nota 99. Eu pensei: “Isso 
está errado.” A minha letra é horrorosa, quando vi aquela letra eu disse: “É a 
minha.” Chamei a Wilza e disse: “Olha aqui os dois erros que eu cometi.” Aí, 
fui à D. Naíde, que trabalhava no 21º andar. Pedi para falar com a diretora. Ela 
veio brava: “Onde está a candidata?” “Onde está a candidata?”  A funcionária 
tinha perguntado: “Mas o que você quer?” Eu tinha dito: “Parece que houve 
um engano na minha nota, e eu estava querendo esclarecer.” Ela veio brava: 
“Aqui não se prejudica candidato.” Eu tinha tirado, na verdade, 85 em Inglês, a 
nota que de fato apareceu para mim. Ela trouxe as duas provas, e eu morri de 
vergonha, porque realmente a letra era muito parecida, e eu tinha tirado 85. 
Pedi mil desculpas a ela. 

Depois, era a prova de datilografia. Eu nunca tinha datilografado na minha 
vida. Entrei desde o início num curso, arranjei uma máquina emprestada e 
datilografava em casa à noite. Depois que meus filhos dormiam, eu sentava na 
sala e ficava tá, tá, tá, tá. Eu estava batendo o suficiente, na prova eram pedidos 
210 toques. Naquela altura, se não me engano, eu estava entre os primeiros 
lugares no concurso. Queria só tirar 60 em datilografia, porque sabia que 
estaria dentro das vagas. 

O candidato podia trazer sua máquina, sua mesa, sua cadeira. E era máquina 
manual. Eu tinha uma máquina Remington. Fizemos a prova no corredor da 
Taquigrafia. Sentei na minha cadeirinha, com a minha máquina. Quando eu 
caminhei pelo corredor, só vi fera em datilografia: Haydéa Pires, Evandro, 
Mauro Brumana, um dos primeiros lugares em datilografia do nosso concurso. 
Quando vi aquilo, eu me senti pequenininha!

Era uma tensão! Tocava a campainha do plenário: “Atenção!”. Você não 
podia nem se mexer. “Vamos distribuir o texto voltado para baixo.” Na segunda 
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campainha: “Coloquem o papel na máquina.” Na terceira: “Desvirem o texto e 
comecem a bater.” Quando falaram isso, era como se houvesse um estouro de 
boiada. Uma moça na minha frente estava com uma máquina Remington baby, 
desse tamanhozinho. Na primeira virada que ela puxou o carro, a máquina foi 
parar no meio do corredor. Ela gritou: “Minha máquina!” Foi atrás da máquina 
e voltou. Atrás de mim estava sentada uma conhecida minha do Espírito Santo. 
De repente ela começou a gritar: “Socorro, socorro.” A fita de sua máquina 
emperrou, e ela viu que estava batendo em branco. Bom, naquela confusão 
toda, quando eu olhei, eu tinha trocado a mão e escrito um parágrafo todo 
com as letras trocadas. Quando vi aquilo, tive uma tremedeira e pensei: “Perdi 
o concurso.” E o tempo passando: ”Marialba, agora é tudo ou nada.” Disparei e 
pensei: “Vou ter de tocar na velocidade.” Bati não sei quantos mil toques como 
eu nunca tinha feito na minha vida. E ali no final, na entrega, eu rapidamente 
contei uns 130 erros. Fiz as contas, quando cheguei em casa. “Não, não passei. 
130 erros.” Chorei uma noite. Meu marido disse: “Olha, você vai embora de 
Brasília, vai para o Rio, esquece esse bendito concurso, vê se você se acalma.” Eu 
fui já conformada. Uns quinze, vinte dias depois a Wilza me ligou: “Marialba, 
você passou em datilografia, raspando, mas passou. Tirou 61.” Sessenta e um 
para mim foi com um noventa. 

A Câmara, pela primeira vez, aplicou o teste psicotécnico. Fomos fazer o 
teste, e muitos foram considerados não aptos para o cargo. Esses candidatos 
entraram com um mandado de segurança, e o Supremo concedeu liminar 
suspendendo nossa posse. Os sessenta primeiros colocados iriam tomar 
posse imediata. Eu fiquei em “vigésimo e poucos”, com a nota de datilografia, 
mas estava dentro das vagas. A posse estava marcada para agosto, mas 
com essa liminar concedida a nossa posse foi adiada. Aí nós contratamos 
um advogado, o Dr. Luiz Carlos Betiol, e entramos como “litisconsortes”, 
conseguindo suspender a liminar. Foi autorizada a nossa posse, e nós 
tomamos posse em outubro. 

Nesse meio tempo, eu tinha uma colega de concurso que era requisitada 
pela Câmara, a Iole Lazarine. Naquela época os funcionários concursados 
serviam de secretários para os deputados. Ela trabalhava com um deputado 
de São Paulo e me falou: “O Dr. Luciano, diretor-geral, vai ceder um candidato 
aprovado para um deputado vizinho da nossa sala. O deputado está desesperado 
porque tem muito trabalho e me pediu uma indicação, e eu indiquei você. O 
nome dele é Luiz Braga, da Bahia.” Fui conversar com o deputado e falei para 
ele: “Olha, deputado, eu nunca fui funcionária pública, sou péssima datilógrafa. 
O senhor pode olhar minha nota na prova. Se depender de datilografia... mas 
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posso me esforçar.” Ele disse: “Mas eu vi suas notas. Eu estou interessado em 
alguém com boa nota em Língua Portuguesa, eu gostei das suas notas! Queria 
que a senhora começasse antes da posse, que está dependendo do processo.” E 
ele mostrou uma mesa dessa altura de cartas para responder, cheia de cartas de 
eleitores. Comecei a trabalhar com ele antes da posse. 

Depois, então, suspensa a liminar, tomamos posse. Fui nomeada no dia 30 
de agosto de 1968 como auxiliar legislativo, PL 10. Tomei posse e entrei no 
exercício em outubro de 1968, começando a trabalhar com o Dr. Luiz Braga. 
Em dezembro a Câmara foi fechada com AI 5. Ficou um ano fechada, e quem 
não tinha tomado posse até aquela data, teve de esperar um ano. 

O Dr. Luiz Braga era deputado de primeira Legislatura, engenheiro, muito 
sério. Em 1972, teve eleição da Mesa. Eu estava de férias no Espírito Santo, 
ligou-me o Dr. Luiz Braga: “Dra. Marialba, eu queria que senhora voltasse 
para Brasília porque houve eleição da Mesa, e eu sou 1º vice-presidente. 
Queria que a senhora viesse para cá para me ajudar a compor meu gabinete 
e que a senhora fosse Chefe de Gabinete”. Naquela época, na Câmara, havia 
meio expediente, e eu só trabalhava meio expediente, porque meus filhos 
ainda eram pequenos. Trabalhava à tarde. E eu lhe falei: “Olha, Dr. Luiz, eu 
não vou poder aceitar, porque para ser chefe de gabinete eu tenho que fazer 
dois horários, e meus filhos ainda precisam de mim.” Ele retrucou: “Não, 
quero que a senhora venha.” Eu vim para Brasília e lhe disse: “Vou dar uma 
indicação para o senhor, porque além do mais sou funcionária nova, não 
tenho experiência para ser chefe de gabinete e vou indicar-lhe uma pessoa  
capaz para isso.” Aí, indiquei o Côrtes, que foi ser o chefe de gabinete da 
Primeira-Vice-Presidência. Mas o deputado falou: “Não abro mão, então, a 
senhora vai ser minha secretária e pode trabalhar só à tarde.” Aí eu fui ser 
secretária particular dele e trabalhava só à tarde. 

No final de 1971, saiu uma lei no Executivo estabelecendo horário integral, 
e ele me disse: “Está vendo, agora a senhora vai ter que fazer os dois horários 
aqui na Câmara, não adiantou nada; e a senhora podia ser Chefe de Gabinete.” 
Eu lhe respondi:“Mas eu estou satisfeita.” 

O presidente da Mesa era o deputado Pereira Lopes, de São Paulo, um 
industrial com idéias progressistas. A primeira providência que tomou foi dar 
início a reforma administrativa da Câmara. O Executivo já havia publicado 
o Decreto-Lei nº 200, da reforma administrativa. A Câmara havia, na gestão 
anterior, encomendado um projeto à Fundação Getúlio Vargas, calcado no 
Decreto-Lei nº 200, para fazer uma reforma na estrutura administrativa e 
também em cargos e salários. 
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O presidente Pereira Lopes quis reeditar esse anteprojeto da Fundação 
Getúlio Vargas, que seria um projeto de resolução, e delegou ao deputado Luiz 
Braga poderes para fazer a reforma administrativa. A reforma teria início com 
a reavaliação do projeto da Fundação Getúlio Vargas. O deputado Luiz Braga 
designou uma comissão para os estudos e indicou a Iris Berlinck, que também 
era do nosso concurso e trazia boa experiência administrativa do Dasp, e eu, 
para começarmos a reestudar o projeto da Fundação Getúlio Vargas.

Convidamos dois colegas para trabalharem conosco: o Sílvio Rômulo e a 
Haydéa Pires. Começamos a reestudar o projeto da Fundação Getúlio Vargas. 
Houve uma situação meio estranha na Câmara. Afinal de contas, tanto a Iris 
Berlinck quanto eu, éramos auxiliar legislativo, PL 10, havíamos tomado posse 
em 1968. Em 1972, com quatro anos de Casa, estávamos presidindo uma 
comissão que faria a reforma administrativa da Câmara. Imaginem a reação, 
os entraves, as críticas e as pressões dos funcionários antigos que, com toda 
a razão, se sentiam desprestigiados e temerosos do que aquelas duas moças 
recém-entradas na Câmara pudessem fazer.

Bom, então, primeiro fizemos um trabalho de cooptação de funcionários 
antigos que tinham liderança. O diretor-geral, Dr. Luciano Brandão, deu 
todo o apoio, porque tinha total interesse em que a Câmara se modernizasse. 
Ele convocou todos os diretores da Câmara, apresentou-nos e pediu a 
cooperação de todos. 

Naquela época, a Dra. Atyr Emília de Azevedo Lucci, era a vice-diretora-
geral e diretora de patrimônio. Uma funcionária com muita influência na 
Câmara, muito respeitada. Era muito importante que obtivéssemos sua adesão. 
Então, nós pedimos a cada diretor, de todas as áreas, que nos apresentassem 
suas sugestões a partir do projeto da Fundação Getúlio Vargas, porque iríamos 
trabalhar basicamente nele. Pedimos sugestões a todas as áreas. Essa foi a 
primeira providência. A Dra. Atyr marcava entrevista conosco. Íamos Íris e eu, 
sentávamos na sala de espera da Dra. Atyr, e a secretária dela falava: “A Dra. 
Atyr pediu para esperar porque ela não pode receber agora.” E esperávamos 
duas, três, quatro horas, e a Dra. Atyr não podia nos atender e marcava 
para o dia seguinte. No dia seguinte, nós voltávamos e a Dra. Atyr não nos 
atendia. Levamos uma semana nessa história, até que ela nos recebeu. Nós 
estávamos imbuídas de um espírito tão comunitário, uma coisa tão amorosa 
em relação àquele trabalho! Fomos conversar com a Dra. Atyr, reconhecendo 
sua experiência, capacidade e dissemos como seria valiosa sua contribuição, 
não só na sua área, de material e patrimônio, que ela conhecia tão bem, como 
também em relação à toda a Câmara. 
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Para encurtar a história, a Dra. Atyr ficou tão amiga, mas tão amiga que 
nos abraçava e dizia: “Como eu fui injusta. Eu não conhecia vocês, achei que 
vocês queriam derrubar todo mundo.” Ela teve um papel importantíssimo 
nesse trabalho da reforma administrativa. Em algumas áreas estávamos 
tentando inovar no sentido de dar uma dinâmica mais moderna aos trabalhos 
administrativos e legislativos. 

A Biblioteca era um dos órgãos mais prestigiados e de maior status na 
Câmara. O deputado José Bonifácio, havia sido presidente da Câmara, 1º 
secretário, ocupando muitos cargos. Ele tinha uma atenção muito especial 
pela Biblioteca da Câmara. Então, as bibliotecárias da Câmara tinham um 
status – não me refiro ao ponto de vista financeiro ou funcional – mas eram 
reconhecidas como funcionárias de altíssimo gabarito, como realmente eram.

À época, a diretora da Biblioteca era D. Cordélia Robalino, também 
professora da UnB, super gabaritada. A Nilza era chefe da Seção de Arquivo. 
Começamos a nos reunir com o pessoal da Biblioteca e, com nossas idéias 
e as propostas da Biblioteca, resolvemos criar um Centro de Documentação 
e Informação, que seria uma proposta muito mais moderna e atualizada de 
tratamento da informação. Pegaríamos a informação sendo gerada até sua 
publicação. O chefe da Seção de Publicação, se não me engano, era o Aristeu.

Aí, houve imensa reação das bibliotecárias, que achavam que a proposta 
tiraria o status da Biblioteca, já que haveria um Centro de Documentação, com 
outros órgãos. Inclusive, naquela época, também criamos uma assessoria na 
Biblioteca porque a idéia inicial do fluxo de assessoramento aos deputados 
era: de se ter assessoria na Biblioteca para que desse os primeiros subsídios na 
elaboração de propostas legislativas  e discursos; e a parte de apoio às comissões 
seria dada pela Assessoria Legislativa. Eram duas atividades distintas.

No projeto original, da Resolução nº 20, a estrutura era essa. Posteriormente, 
a Assessoria da Biblioteca foi extinta e seus assessores foram todos transferidos 
para a Assessoria Legislativa.

Quanto às mudanças, no início, houve reações. Algumas bibliotecárias 
saíram da Biblioteca e foram trabalhar nas comissões. 

O secretário-geral  da Mesa à época era o Dr. Paulo Affonso Martins de 
Oliveira, que colaborou muito com o projeto, na estruturação da Diretoria 
Legislativa, e órgãos diretamente subordinados à Mesa, e nós fomos conseguindo 
superar as dificuldades e o projeto foi caminhando, sofrendo várias alterações 
e melhoras. 

Aí, propusemos ao Dr. Luciano criar um órgão de seleção e treinamento. Até 
então, essa atividade era exercida por comissões criadas pela Diretoria-Geral. 
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Houve reação à criação da Coordenação de Seleção e Treinamento, subordinada 
diretamente ao diretor-geral. Conversávamos com o Dr. Luciano, com o Dr. 
Paulo Affonso, e essa atividade era considerada temporária. O Dr. Luciano era 
muito amigo do diretor de Recursos Humanos do Banco do Brasil, na época. 
Conversamos com o Dr. Luís Braga e falamos a ele de nossa preocupação e 
da necessidade de criação daquele órgão. O Dr. Luís entrou em contato com 
o diretor e nós fomos conhecer o Centro de Treinamento do Banco do Brasil, 
onde havia um programa especial para altos executivos do Banco. Ele ofereceu 
duas vagas à Câmara, ao Dr. Luciano e ao Dr. Paulo Affonso para fazerem esse 
curso de altos executivos no banco. Os dois aceitaram e viram a importância 
de se criar um órgão de recrutamento e seleção, autorizando a criação dessa 
Coordenação de Seleção e Treinamento. 

Para a implantação da Resolução nº 20, foi constituída, em agosto de 1971, 
a equipe técnica de alto nível, integrada por: Atyr Emília de Azevedo Lucci 
(presidente); Gentil Humberto Barbosa (vice-presidente); Jorge Odilon dos 
Anjos; Cordélia Robalinho Cavalcante; Amaury Lopes da Silva; José Soares 
da Rocha e José Maria Valderato Vianna. Assessorados por Iris Berlinck, Luiz 
Carlos Baby e eu. A equipe técnica trabalhou arduamente, sempre em contato 
com o Dasp e o Senado Federal para fins de uniformização de padrões. Em 
agosto de 1976, essa equipe encerrou seus trabalhos tendo, nesse período, 
apresentado anteprojetos dispondo sobre inúmeras áreas tratadas em: quatro 
leis; seis resoluções e cinco atos da Mesa Diretora da Casa, disciplinando a 
classificação e transformação de cargos; o estabelecimento da lotação numérica 
dos cargos que compunham as novas categorias funcionais; a inclusão dos 
servidores nas respectivas categorias funcionais. Estas áreas e muito mais, 
foram objeto do trabalho dessa equipe.

A partir da Resolução nº 20, muitos atos precisavam ser feitos, como 
remanejamento e reclassificação. Reclassificar deu enorme trabalho, que 
vocês nem imaginam, porque a Câmara tinha cargos muito antigos. Havia 
certa disparidade entre funções, atividades e remuneração. Para se ter idéia, 
um dos cargos mais valorizados da Câmara era o dos porteiros, que vieram 
do Rio. Por exemplo, um oficial legislativo, cargo mais elevado na hierarquia 
administrativa, era PL-2, enquanto o porteiro era PL-3. Um auxiliar legislativo, 
cargo por concurso, era PL-10. Eram os porteiros que recolhiam a assinatura 
dos deputados, registrando a presença deles. Quanto aos funcionários, naquela 
época, era uma loucura! Havia dois pontos de coleta de assinaturas: um, no 
Anexo I, outro, aqui nas comissões. Entrávamos às 9h, e o ponto ficava na 
sessão até às 8h45. Então, quem trabalhava no Anexo I, tinha de pegar o 



189

Contos da Câmara

189

elevador correndo, subir para assinar o ponto. Se o funcionário não estivesse 
ali naquela hora, o ponto descia. Ficava com aquele servidor que tomava conta 
do ponto lá na portaria. Havia ali uma janelinha. Às 9h, ele fechava aquela 
janela e riscava todos os pontos de vermelho. O pânico era grande. As pessoas 
batiam na janela e diziam: “Deixe-me assinar.” E ele respondia que o ponto já 
estava riscado. Então, o funcionário tinha de justificar aquele ponto riscado de 
vermelho. 

Assim, aqueles funcionários eram muito importantes realmente. De repente, 
criar certa categoria funcional que englobasse os porteiros e os funcionários de 
portaria foi algo complicado. Mas, enfim, examinamos mais de 300 processos 
de reclassificação. Havia muitos desvios de função, servidores que deveriam 
desempenhar determinada função e exerciam outra. Até consertar tudo, 
tivemos muito trabalho.

Depois, houve a questão dos planos salariais, as regulamentações através 
de Atos da Mesa. Foi um elenco enorme de leis, de atos, de resoluções, que 
nós fizemos. Nessa altura, o presidente dessa comissão já era o Dr. Humberto 
Barbosa, diretor legislativo na época. Fui trabalhar com o Humberto. Era 
assessora administrativa dele. Trabalhava com uma equipe maravilhosa: o 
Botelho, o Babi, o Benedito Geraldo, Antônio Figueiras, Maria Auxiliadora 
e eu. Eu era a única flamenguista. Todos eram vascaínos, e o Humberto era 
botafoguense. 

No dia em que o Flamengo jogava, quando eu chegava aqui, eles caíam 
matando. Também, no dia em que o Vasco perdia, eu aproveitava para brincar 
com eles.

O Humberto era muito engraçado. Ele faleceu no ano passado. Foi meu 
diretor por doze anos. Era uma pessoa de um nível de exigência que vocês não 
acreditam. Mas devo a ele tudo aquilo que aprendi. A maior parte das coisas 
que aprendi na Câmara devo ao Humberto.

Ele conhecia profundamente a língua portuguesa, porque ele era taquígrafo 
revisor. Tinha um gênio que não era de brincadeira! Ele chamava o Botelho, Babi 
e eu e falava: “O Dr. Luciano pediu para redigir um ato de Mesa nos seguintes 
termos.” – ou a justificação do ato. Um de nós fazia o trabalho e entregava para 
ele que indagava: “E esta vírgula? Você sabe que esta vírgula está errada? E isso 
aqui?” Ele começava a corrigir o nosso trabalho. Às vezes, ele amassava o papel, 
jogava na lata de lixo e falava: “Isto está uma porcaria! Podem voltar e fazer 
de novo!” – dizia ele. Às vezes, nós refazíamos um parecer, um projeto, uma 
justificação, três, quatro, cinco vezes. Babi, Botelho e eu começávamos tudo de 
novo. Enquanto ele não achasse que estava bom, ele não aprovava.
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Em muitas ocasiões, ficávamos aqui até tarde da noite para discutir 
determinado assunto, porque ele era implacável, muito exigente. Mas essa 
exigência era super positiva, porque, depois que o documento passava pelo 
crivo dele, ele brigava por aquele papel com unhas e dentes. Defendia aquilo 
que a equipe havia feito perante o Dr. Luciano, o 1º secretário ou até mesmo o 
presidente. Mas tinha de ser algo assim.

Com ele aprendi tudo sobre elaboração legislativa, porque trabalhamos 
muito nessa reforma. Naquela época, fizemos todos os atos, todas as 
resoluções!

Com a reforma, foram instituídos dois institutos: o da ascensão funcional 
e o da progressão, criados no Executivo, e que permitiam o funcionário 
subir na carreira. Até então, havia a promoção automática e a promoção por 
merecimento. Através da ascensão funcional, o funcionário poderia sair de 
determinada categoria e ir para outra por meio de provas internas, concursos 
internos, realizados com o mesmo nível de exigência dos concursos externos. 
Daí o Humberto e a sua equipe, ou seja, nós começamos a fazer concurso 
público também. 

Em 1985 o Dr. Sabino resolveu fazer uma renovação na Coordenação 
de Seleção e Treinamento, chamou-me e disse: “Olha, eu vou indicar você 
para ser diretora da Coordenação de Seleção e Treinamento.” Respondi: “Ah, 
estou muito bem como assessora administrativa, não quero.” Àquela altura, o 
Humberto já havia assumido o cargo de diretor administrativo e eu fazia parte 
da sua equipe. Fazíamos essas coisas todas. Aí o Humberto falou: “Não, você 
vai.” O Dr. Sabino argumentou: “Não estou nem perguntando se você quer: é 
uma imposição.” Respondi-lhe: “Mas a direção atual é super respeitada. Eu não 
quero.” “Não, mas você já está indicada.” – disse o Sabino.

Assim, por uma circunstância do destino, fui para uma coordenação que, 
quando criamos, foi-me oferecida pelo deputado Luiz Braga e eu tinha lhe dito 
que não podieria aceitar. Naquela época, eu não estava madura para aceitar 
aquela atividade. Então, assumi a Coordenação de Seleção e Treinamento 
em 1985. O presidente da Câmara dos Deputados era o deputado Ulysses 
Guimarães. Foi um trabalho maravilhoso. Conseguimos montar uma equipe 
muito coesa, um pessoal que “vestiu a camisa”.

Para a Seção de Recrutamento e Seleção, convidei minha amiga Uilza Guerra; 
para a Seção de Treinamento, convidei a psicóloga Ana Lúcia Batista Ramos; 
para a Seção de Planejamento de Concursos, convidei Cristel Lilli Bender, que 
foi substituída, quando se afastou, por Ana Amélia Bezerra Bandeira de Mello; 
e minha secretária, de início, foi Auxiliadora Résio de Souza. Com este grupo 
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de colegas extremamente capazes, entusiastas e responsáveis, pudemos manter 
a tradição dos concursos públicos da Câmara.

Fizemos muitos concursos. No segundo concurso que realizamos, o de 
assistente legislativo, tivemos 25 mil candidatos. Alugamos todos os espaços 
de Brasília. Não tínhamos infra-estrutura para preparar o concurso. As bancas 
eram super sigilosas. Convidávamos pessoas da Câmara e também de fora da 
instituição, principalmente professores da UnB.

Para rodar essas provas e manter o sistema de segurança adequado, fizemos 
o seguinte: a Câmara fez um contrato com a Imprensa Nacional, porque 
tínhamos de rodar as provas, como disse, com sigilo. A Imprensa Nacional 
tinha um sistema de funcionários de segurança total, porque lá as leis e os 
decretos sigilosos eram rodados. 

O diretor da Imprensa Nacional, à época, pôs à nossa disposição os 
linotipistas, os impressores de segurança IV, e a Polícia Federal fechou as 
portas da Imprensa. Fomos com uma equipe de onze funcionários para 
aquele prédio e lá ficamos 48 horas, fechados. Ninguém podia entrar ou sair. 
Alugamos uma caixa forte em uma dessas empresas de segurança, e esse 
carro de caixa forte foi lá pegar essas provas. Levou-as para a caixa forte e as 
fechou lá. Eu me lembro que fomos para lá numa sexta-feira à noite e saímos 
num domingo à tarde. Todo mundo. Foi uma epopéia. Esse trabalho era algo 
super desgastante. Era como se você estivesse preparando uma peça teatral. 
Na hora em que se abrissem as cortinas, tudo deveria estar nos devidos 
lugares, perfeito. Nada poderia falhar porque, primeiro, a imprensa castiga 
a Câmara de todas as formas, pois estão sempre achando que vai acontecer 
alguma coisa que não é séria. 

Durante o tempo em que eu fui diretora desse órgão, jamais recebi qualquer 
pressão de um deputado. Nunca um deputado foi lá pedir por uma filha. 
Nunca um diretor da Casa foi lá, nem o diretor-geral. Nunca! A filha do Sabino 
fez concurso, foi reprovada. Na primeira vez, também filhos de vários colegas 
que ocupavam cargos altos fizeram concurso e não passaram. É uma tradição 
grande na Câmara. Sobre esse aspecto nós trabalhávamos com total isenção. 
Nunca se sofreu qualquer tipo de pressão.

Esse tempo de Câmara foi muito rico em experiências e em aprendizado. 
Eu acho que para mim, pela minha formação pessoal, foi algo vital e super 
importante. Houve muitos períodos de tensão, como ocorre em todos os 
trabalhos, mas houve muitas alegrias, houve muito reconhecimento e a 
certeza que a gente começou um trabalho que está sendo continuado. E a 
Câmara mantém ainda essa tradição. Os funcionários de cargo efetivo da 
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Câmara, que entram por concurso público, são realmente preparados, não 
deixam nada a dever.

É por aí a minha história!
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Marialba, 

permite-me uma pergunta? Até que ano você ficou no Cefor?
A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Eu me aposentei em 1990.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 

Marialba, como se decidia o concurso a ser feito, o número de servidores que 
seriam necessários?

A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Na Câmara nós temos um 
quadro de lotação ideal e outro de lotação efetiva. Então, quando se estabeleceu 
a lotação ideal nos órgãos – isso foi um dos trabalhos daquela comissão a 
que me referi – fez-se um levantamento, relativo às atividades exercidas e à 
necessidade de servidores para o exercício daquelas atividades. E em cima 
disso então se estabeleceu uma planilha de cargos necessários para cada um 
dos órgãos, de acordo com suas necessidades e atividades. E essa lotação era 
controlada pelo Departamento de Pessoal. Então, o órgão tal precisava de tantos 
técnicos legislativos. Por exemplo, precisava de vinte e tinha quinze, havendo 
um déficit de cinco. Além do déficit de lotação, nós tínhamos o controle de 
cargos efetivos, porque na medida em que as pessoas vão se aposentando, 
aqueles cargos ficam vagos. Então, o cargo efetivo é como se fosse uma cadeira. 
Essa cadeira tem um dono quando a pessoa faz um concurso e toma posse. Por 
isso a gente fala: tomou posse do cargo. Então, você é dono daquele cargo e, 
quando se aposenta, você deixa aquela cadeira vaga para outra  pessoa –  aquele 
cargo fica vago. E o cargo efetivo vago só pode ser preenchido por concurso 
público. O Departamento de Pessoal tem um controle de cargos vagos em todas 
as categorias funcionais. E aí ele nos comunicava: “Nós estamos com tantos 
cargos vagos e temos falta de servidores nos órgãos tais” – para os seguintes 
cargos: técnico legislativo ou assistente legislativo ou motorista. Por exemplo, 
a Coordenação de Transportes tem reclamado porque do seu quadro vagaram 
não sei quantos cargos, fora os outros cargos que já estavam vagos, e a lotação 
não foi nunca preenchida. Então, vinha esse tipo de solicitação. 

O Departamento de Pessoal mandava a solicitação para nós. Lá, eles abriam 
um processo dirigido ao diretor-geral solicitando a abertura de concurso. 
A solicitação era sempre através do Departamento de Pessoal. A iniciativa 
não era nossa, porque nós éramos executantes. O Departamento de Pessoal 
oficiava ao diretor administrativo, que ia ao diretor-geral, que nos solicitava a 
abertura do concurso. Era feito um edital, a regra do concurso. O diretor-geral 
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pedia autorização à Mesa, que é quem autorizava a abertura de concurso e a 
publicação de edital. O mecanismo era esse. 

Por exemplo, quando se criou por meio da Resolução nº 20 a Assessoria 
Legislativa, esta, no decorrer do exercício de suas atividades, verificou a 
necessidade de efetuar algumas modificações. De acordo com o exercício, foram-
se verificando as necessidades. Então, a Assessoria Legislativa, inicialmente, foi 
projetada para atender aos deputados quanto aos discursos e à elaboração de 
anteprojetos, mas começou também a prestar assessoramento às comissões que 
àquela época aumentaram de quatorze para dezoito. O trabalho foi crescendo 
tanto, e as especializações eram tantas, que se sentiu então a necessidade 
de se dividir por áreas – foi por iniciativa própria da Assessoria. Então, nós 
fizemos o primeiro grande concurso de assessor legislativo para doze áreas de 
atividades. Nessa ocasião nós contratamos a prestação de serviço da Fundação 
Carlos Chagas, de São Paulo. Você fez esse concurso, não é? Esse concurso 
não foi fácil, não foi brincadeira. Havia áreas com duas vagas, imagina! Havia 
áreas mais “dotadas”, como a de Direito e a Redação de Discursos, com número 
maior de vagas, mas havia algumas como Geologia, uma área nova, Segurança, 
Direito Internacional. E era uma coisa, porque o concurso tinha prova técnica, 
prova específica e prova de títulos. 

E as pessoas que iam à minha sala: “Doutora, eu vim aqui saber... Estou 
inscrito nesse concurso, mas quero saber se ele é sério. Não é maracutaia desses 
deputados?” Falavam assim. Eu dizia: “Olha, meu filho, se fosse assim, eu não 
havia sentado aqui, porque eu não ia participar de uma coisa dessa”. “Ah, mas 
todo mundo está dizendo...”. “Olha, eu fiz concurso para a Câmara e passei sem 
ter nenhum pistolão. E eu estou aqui porque essa coisa é séria, e se não fosse 
séria eu não estaria aqui porque eu não iria colocar meu nome numa coisa que 
não fosse honesta”. Há umas coisas interessantes.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Casimiro, você quer falar?

A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Como é seu nome?
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – É Casimiro.
A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Você é de que área?
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Eu não passei 

nesse concurso. Eu fiquei muito triste, mas só para dizer a você que eu confiei 
muito no concurso. E na época saíram mesmo esses comentários de que as 
vagas já estavam contadas. Mas eu confiei até o último momento. O próximo 
concurso que houve eu fiz e passei, em outra área. Mas foi uma experiência 
muito boa, em que aprendi muito. A prova foi realmente muito difícil. Foi em 
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quatro etapas: prova, anteprojeto, prova de inglês e depois de títulos. Mas só 
para dizer que nós confiamos. Com a minha pequena experiência na época, eu 
confiei muito na banca.

A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – O diretor da assessoria 
naquela época era o Dr. Anderson Braga Horta. E o Dr. Célio de Souza era o vice-
diretor e encarregado de supervisionar o concurso. O Dr. Célio foi um grande 
amigo e colaborador da CST. De uma competência extraordinária! Viajamos 
muitas vezes para São Paulo a fim de vistoriar as provas já elaboradas; fazer 
revisão com as bancas e, assim, evitar questões com problemas de redação que 
ensejassem dupla interpretação e pudessem dar margem a recursos. Olha, era 
uma coisa, um trabalho realmente muito meticuloso. Mas, naquele concurso, 
nós trabalhamos cuidadosamente. E eu achei muito bonito, porque foi uma 
turma que chegou na Câmara para dar show. (intervenção) Ela se preparou 
muito bem. Aquela coisa de redação do projeto, realmente, é muito específica 
da Câmara, não é?

Ouvi no rádio que a Câmara está fazendo um trabalho com alunos da 
UnB na área de Direito, se não me engano, que estão fazendo estágio sobre o 
Processo Legislativo. Achei fantástica a idéia. Eu, que sempre fui apaixonada 
pela Câmara, ficava surpresa de ver como o brasileiro desconhece o trabalho 
que é feito aqui. Existe tanta coisa séria no trabalho das comissões...

O SR. ENTREVISTADOR – Você também participou da comissão de 
plano de carreira. Conte um pouquinho das histórias, das sugestões.

A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Depois que implantamos a 
Resolução n.º 20, um assunto muito discutido entre nós, referente à ascensão 
funcional, era a avaliação de desempenho. A Câmara usava dois critérios 
para movimentar as pessoas: merecimento e antigüidade. O merecimento era 
avaliado de uma forma extremamente subjetiva, e dependia de alguns fatores. 

Então, esses critérios nos preocupavam muito, e começamos a estudar 
como seria um critério de avaliação de desempenho mais isento. Começamos 
a pesquisar sistemas usados em empresas, em outros órgãos. 

O diretor-geral resolveu criar uma comissão para elaborar um anteprojeto que 
definisse o plano de cargos e salários e de avaliação de desempenho funcional. 
Indicou para presidi-la o Dr. José Botelho Filho e eu, como coordenadora. 
Outros participantes foram o Dr. Jorge dos Anjos e a Dra. Zita, da Assessoria 
Legislativa, especialista em Direito Administrativo. Aos poucos, o grupo foi 
costurando o anteprojeto do plano de cargos e salários e , posteriormente, 
elaboramos o Manual dos Cargos da Câmara, onde se descrevia as atividades 
de cada categoria funcional, por área, nível e competência. Estabelecemos 
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as vinculações dos cargos/níveis/escolaridade com chefias, funções e cargos 
de direção e as condições para a elevação funcional de um nível a outro por 
merecimento aferido em cursos, trabalhos, avaliação de seus superiores e 
outros itens. Quando me aposentei, em dezembro de 1990, esse anteprojeto 
ainda não havia sido apresentado. Não sei se foi apreciado.

O SR. ENTREVISTADOR – (ininteligível)
A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA - Ah, então foi em 1998, não é? 
Quando me aposentei, entregamos o anteprojeto com a redação a que 

chegamos ao diretor-geral, e na época não foi possível... Isso foi em 1990, e 
ele ficou esse tempo todo parado e, naturalmente, deve ter sofrido muitas 
alterações. Confesso que não vi esse anteprojeto na sua redação final.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Nesse período em que você ficou aqui, aconteceram fatos históricos, como o 
fechamento da Câmara. Do que você se lembra desses fatos?

A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Como disse, logo depois 
que tomei posse veio o AI 5 e a Câmara ficou fechada por um ano. 

Sempre gostei muito de política, então não foi por acaso que escolhi 
trabalhar na Câmara. Eu tinha aquela postura que comentei, de uma pessoa 
mais de esquerda, nacionalista.

Eu trabalhava no Anexo I, 21º andar, bancadas parlamentares, onde tinha 
uma funcionária antiga, Maria Bernardo. Ela era uma das figuras tradicionais 
da Câmara, uma “cabeça”, uma mulher inteligentíssima. Maria Bernardo 
trabalhava com um deputado da Bahia que era de esquerda, e naquela 
época todos tínhamos afixadas em nossas salas a lista dos deputados. Eu era 
funcionária nova, conhecia poucos deputados. Então, os antigos, como a Maria 
Bernardo, falavam: “Já risquei aqui quem vai sair na próxima lista de cassação”, 
e nós ficávamos esperando. Os funcionários que já conheciam faziam um certo 
tipo de jogo. 

Tem uma coisa muito interessante sobre a Maria Bernardo. Ela veio a 
ser secretária da Comissão de Constituição e Justiça, e o Mauro Brumana 
trabalhava com ela. Maria era um pessoa muito engraçada. A Câmara 
estava fechada e os dois estavam no plenário da Comissão de Constituição 
e Justiça, brincando de aviãozinho de papel. Nisso, chegou um deputado, 
que era militar, se não me engano do Estado do Rio, e viu aquela cena. A 
Câmara estava às moscas, não tinha nada. Ele entrou naquele plenário, viu 
aquela cena e disse: “Os dois estão presos! Dou voz de prisão aos dois!” 
Maria Bernarda levantou-se e disse: “Você está me prendendo, é?” E ele: 
“Você não: Excelência!”  Ela responde para o deputado: “Eu só trato como 
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excelência a quem é excelente”. Foi uma cena engraçadíssima. O deputado 
colocou os dois em ordem unida: “Me sigam até a Diretoria-Geral”. Lá foram 
Mauro e Maria marchando pela Câmara com esse deputado na frente – ela 
foi marchando mesmo, pisando forte –  até o diretor-geral, que era o Dr. 
Luciano. O deputado contou que eles estavam brincando de aviãozinho no 
plenário e exigiu a exoneração dos dois. O Dr. Luciano era muito hábil, 
sempre defendeu muito os funcionários da Câmara, e disse ao deputado que 
ele poderia ficar tranqüilo que eles iriam receber uma punição, que ele ia 
abrir um inquérito. Aí o deputado ficou mais tranqüilo. 

Uma coisa que me impressionou, quando tomei posse na Câmara, foi 
que, por norma, as mulheres não podiam usar calça cumprida, só saia. E nós 
vínhamos totalmente  arrumadas, de salto alto, meia de náilon, saia, vestido. 
Havia um requinte. Também me impressionou, quando eu tomei posse, a 
educação dos funcionários. Quando você chegava a uma seção, para falar com 
uma pessoa,  todos eram recebidos com atenção, tratavam-nos com gentileza. 
Era incrível isso.

Logo depois que eu tomei posse, fiquei sabendo que o melhor salário da 
Câmara era de taquígrafo. Resolvi, então, fazer concurso para taquígrafo e eu 
fui ter aula na Taquigrafia com o Jair Abrantes, um dos chefes da taquigrafia da 
Câmara. Comecei a estudar, e ele falou: “Olha, Marialba, você é uma taquígrafa 
nata, tem tudo para ser uma excelente taquígrafa.” E eu me entusiasmei com 
aquilo. Vivia com um “gravadorzinho” e nas minhas horas de folga ficava 
taquigrafando as discussões de plenário. Mas, um dia, comecei a observar que 
os taquígrafos eram todos sempre nervosos. Um dia saiu uma discussão na 
Taquigrafia, e um taquígrafo, de tão nervoso que estava, jogou uma máquina 
para alto. (risos) Eu olhei aquilo e falei: “Eu vou entrar nesse lugar? Eu vou ficar 
lelé da cuca rapidinho aqui.” Tinha aberto concurso para taquígrafo do Senado, 
e eu tinha me inscrito. Quando chegou o dia da prova, falei: “E se eu passar nesse 
concurso?” E eu era PL 10 e taquígrafo era PL 3 ou PL2, uma diferença enorme. 
Pensei: “Quer saber de uma coisa? Não vou fazer a prova.” E não fui fazer a prova. 
O Jair ficou bravo comigo: “Mas como?” Falei: “Não, Jair. Encerrei minha carreira 
de taquígrafa.” (risos) Os taquígrafos eram famosos na Câmara. Só os taquígrafos 
da Câmara conseguiam fazer aquilo. Deputados como o José Bonifácio, por 
exemplo, falavam não sei quantas palavras por minuto num discurso, e não era 
qualquer taquígrafo que pegava. Era uma habilidade extrema. 

Pois é isso, gente!
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique Porto Filho) – Você tem 

alguma lembrança de algum fato que não tenhamos falado?
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A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Assim, de imediato, acho 
que não. Eu me lembro de que vínhamos para cá, trabalhar. Nós trabalhávamos 
lá no centro, a D. Cordélia fez uma sala lá, para nós, na época da Resolução 
nº 20. Trabalhávamos a Íris, eu, a Haydéa e o Sílvio. Virávamos noite, era um 
entusiasmo tão grande, parecia que estávamos construindo Brasília, era algo 
desse tipo o entusiasmo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Você gostaria de manifestar algo mais?

A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Gostaria de manifestar meu 
reconhecimento, se fosse possível, a todos os colegas, amigos, funcionários 
que tanto me ajudaram na vida funcional, em especial a Humberto Barbosa, 
que foi meu mestre. Muito devo a colegas com Luiz Carlos Baby, que já partiu, 
à equipe com quem trabalhei na Diretoria Legislativa e Administrativa, ao 
Dr. Luciano Brandão, grande defensor desta Casa Legislativa, trazendo a 
modernização, pensando alto, lutando sempre pelos funcionários. Tenho, 
também, muito a agradecer ao diretor-geral, Dr. Adelmar Sabino, que deu 
continuidade à política do Dr. Luciano. Toda a legislação nova foi implantada 
na gestão do Dr. Sabino. 

Sou muito grata a toda a equipe que comigo colaborou na Coordenação e 
Treinamento: o pessoal de apoio, de copa, mensageiros, reprografia, secretárias, 
funcionários, chefes, todos aqueles que sempre estiveram presentes conosco, 
nos apoiando nos concursos e treinamentos.

O concurso da Câmara é muito apertado, muito puxado. Muitas vezes eu 
recebia assistentes legislativos que tinham feito aquele concurso puxadíssimo. 
Eu dizia: “Não existe outra forma de seleção.”  Há uma massa de 25 mil pessoas 
para ocupar cinqüenta, sessenta lugares. Essa avaliação não é a melhor, mas 
pelo menos é a mais isenta. E aí a pessoa entrava, geralmente com curso de 
nível superior e dizia: “Ah, D. Marialba, mas a senhora me fez passar por aquele 
concurso e agora eu estou lá na seção mexendo em fichinha, envelopando não 
sei o quê, carimbando.” Eu falava: “Olha, eu vou lhe falar da minha experiência: 
quando fiz concurso para Câmara também tinha expectativa de grandes 
realizações, esperava fazer coisas importantíssimas e, quando cheguei aqui, 
o deputado me mostrou uma mesa enorme cheia de cartas de prefeitos que 
eu tinha de abrir, ler, responder e passar telegramas. De início também fiquei 
muito frustrada. Puxa! Estudei tanto, me preparei tanto e estou fazendo um 
trabalho tão rasteiro! Tão burocrático! Fazendo esse trabalho, fui aprendendo 
sobre a Câmara. Hoje eu sou grata àquela oportunidade que tive de fazer 
pequenas coisas. Sem conhecer a base, como falar do grande, do maior? Para 
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conhecer esta Casa e chegar a ter experiência legislativa e administrativa, 
é bom começar fazendo pequenas coisas, mexendo em fichinhas. Mas faça 
isso com amor, carinho e dedicação, e faça bem feito. Um dia vai chegar o 
seu momento, e você vai poder dizer que sabe fazer!“ Então, esse trabalho na 
Câmara me ensinou a fazer a partir do pequeno para depois poder assumir 
responsabilidades maiores. Tive oportunidade, foi questão de momento. Dizem 
que a vida é assim. Outras pessoas poderiam ter feito mais ou melhor, ou ter 
tido essa oportunidade, mas ela apareceu para mim e para outros colegas, e 
acho que soubemos fazer da melhor maneira que podíamos. Poderia ter sido 
até melhor, mas foi o que nos coube e o que pudemos fazer na oportunidade.

Acho que a fase de 1970 a 1990, por aí, foi muito importante para consolidar 
a Câmara e prepará-la para esses momentos que estão sendo vividos agora.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique Porto Filho) – Esse projeto 
que disparamos para resgatar o servidor na história da Câmara foi possível 
graças às comemorações dos 180 anos da vida institucional. Gostaríamos que 
você manifestasse sua opinião sobre o papel da Câmara na história do país, 
nesses 180 anos.

A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – É claro que não há como 
fugir desse chavão dos três Poderes harmônicos e independentes. Sempre 
lamentei o fato de o trabalho mais importante e sério da Câmara, o que se trava 
nas comissões técnicas, ser pouco divulgado pela imprensa em âmbito nacional. 
Apesar de ele não merecer e não receber o tratamento que seria, a meu ver, mais 
valioso, os frutos acabam aparecendo. Na Câmara há percalços, dificuldades 
e jogos que fazem parte da vida política. Sabemos que eles são inevitáveis e, 
se não houvesse a negociação e esse tipo troca entre Executivo e Legislativo, 
muitas decisões não chegariam a seu termo final, porque cairiam em impasse. 

Essa arte da política eu acho muito fascinante e fundamental para 
enriquecer a história do país. Depois de um período negro, de um regime duro 
que vivemos, nós conseguimos chegar à democracia, à vivência democrática 
de novo, e a Câmara teve papel importantíssimo. 

Eu ainda não estava na Câmara na época da queda do Goulart, da renúncia 
do Jânio Quadros e de toda aquela turbulência política, mas eu vinha assistir 
a tudo nas galerias, aquilo sempre me tocou muito. Acho que eu estava ligada 
a essa atividade legislativa e à sua importância já naquela época, assistindo a 
tantos discursos inflamados. Apesar de não ser lacerdista, admirava os grandes 
discursos que se ouviam aqui. 

Eu vim assistir, na Comissão de Constituição e Justiça, à cassação do Márcio 
Moreira Alves. O presidente da Comissão era o deputado Djalma Marinho, um 
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dos nossos deputados mais famosos. E o patrono da Comissão de Constituição 
e Justiça era o Rui Barbosa. Então, o deputado levantou, virou o busto do Rui 
Barbosa contra a Comissão e falou: “Ele se envergonha da decisão que meus 
pares acabaram de tomar.” 

A Câmara, o Congresso viveram momentos muito importantes para a 
história do nosso país, mesmo que as decisões nem sempre tenham sido as 
mais acertadas.

Na última Constituição houve muitos avanços aqui dentro. Essa questão 
democrática, a abertura, os diálogos, as comissões, as manifestações públicas, 
tudo isso para mim indica uma maturidade do Poder Legislativo e uma 
capacidade de poder argumentar e trocar experiências. 

Diz-se que a Casa é do povo. Mesmo que nem sempre o povo seja o mais 
defendido ou beneficiado, de alguma forma, estamos podendo acompanhar 
muito mais de perto as mudanças e decisões. E acho que o Poder Legislativo, no 
caso a Câmara, tem papel muito importante, porque as coisas estão sendo mais 
divulgadas. Vejam as CPIs, por exemplo, a importância das grandes CPIs. 

Na minha época, houve uma CPI importantíssima, a do Petróleo. Li todo 
o relatório com denúncias seríssimas. Nada disso foi divulgado na imprensa. 
CPIs seríssimas aconteceram, na Câmara, no passado, e poucas obtiveram 
divulgação na imprensa. Hoje estamos vivendo uma época “aberta,” e acho 
que a Câmara tem contribuído para essa consciência nacional, porque o que o 
povo precisa realmente de saber a verdade.

Tenho profunda admiração por esta Casa e sou extremamente grata 
pela oportunidade que tive de trabalhar aqui e de poder levar comigo essa 
experiência de vida, de compreensão, de aceitação das diferenças, de ouvir e 
também de falar. Tenho amor muito grande por esta Casa e pelos colegas. 

E sou muito grata a vocês. Agradeço a oportunidade de poder apresentar 
essa experiência. Acho até que eu falei demais, fiquei tomando o tempo de 
vocês. Realmente sou apaixonada pela Câmara. Obrigada.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique Porto Filho) – Em nome 
da comissão, gostaria de agradecer-lhe a presença, seu depoimento que, sem 
dúvida, vai ser uma parte importante do projeto que estamos desenvolvendo. 
Queríamos pedir a você que nos trouxesse fotografias, objetos, documentos, 
qualquer coisa que pudesse nos ajudar na exposição, ou mesmo na publicação 
que pretendemos fazer a partir desses depoimentos.

Muito obrigado.
A SRA. MARIALBA DE LIMA MESQUITA – Muito obrigada.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Pedimos sempre aos 
entrevistados que digam seu nome completo, comecem contando quando 
começaram a trabalhar na Câmara e em que circunstância.

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Meu nome é Maurílio Penna Groba. 
Sou funcionário concursado da Câmara dos Deputados desde 8 de fevereiro 
de 1957. Fui aprovado em concurso público realizado no ano de 1956, ainda 
no Rio de Janeiro.

No Rio eu trabalhei até a minha vinda para Brasília, que se deu no dia 8 
de maio de 1960, quando fui compulsoriamente transferido para cá. Tenho 
muitas saudades do Palácio Tiradentes. Eu era recém-ingresso na Câmara. Lá, 
a Câmara vivia em permanente estado de ebulição, porque ficava no centro 
da cidade, na Praça XV. Comecei trabalhando na Segurança, depois fui para a 
Mecanografia, depois passei um tempo na Comissão de Orçamento, e acabei 
desaguando, no Rio, na UDN, onde fui secretariar o deputado João Agripino. 

Naquela época, o Lacerda pontificava na Câmara como o grande orador – o 
grande polemista da tribuna. Ele tinha umas coisas notáveis. Quando ia falar, 
as galerias ficavam, como dizia o Nelson Rodrigues, com gente pendurada 
nos lustres para ouvi-lo. Ele era um polemista espetacular,  tão grande orador 
sob esse aspecto, que até baianos, que são muito bairristas, e com razão,  e 
dizem ser Ruy Barbosa um dos maiores oradores deste país, admitem, como  o 
eminente deputado baiano Rui Santos – ele e um outro baiano cujo nome não 
recordo – que Lacerda foi o maior orador que existiu na Câmara., Ele tinha 
uma presença de espírito na tribuna incomparável. 

Durante a administração do Juscelino, um dos líderes do governo era o 
Último de Carvalho, de Minas Gerais. O Carlos Lacerda era da oposição. Em 
certa ocasião, quando este estava falando, o Último de Carvalho se exasperou, 
quis discutir. Pediu a palavra pela ordem e falou, falou, falou. No final do 
discurso, ele dirigiu-se a Carlos Lacerda: “Pois é, V.Exa. é um purgante, um 
verdadeiro purgante nessa tribuna.” Não teve outra. Quando o Lacerda retomou 
a palavra, a primeira coisa que disse foi: “Olhem, depois de ouvir o resultado 
do meu purgante, vou continuar o meu discurso.” E vieram abaixo as galerias. 
Havia umas coisas muito interessantes no Rio.

Logo que viemos para Brasília, tudo era muito difícil. A comunicação com 
outras cidades era ruim. O sistema de telefonia era ruim, a gente tinha de chamar 
a telefonista e ficar horas esperando, e ainda tinha de berrar no telefone. Vou 
contar uma coisa engraçada: um dia, estavam conversando na UDN o Adaucto 
Lúcio Cardoso e o Pedro Aleixo. O Ernani Sátiro, num telefone próximo, falava 
com a sua Paraíba. Ele tinha um vozeirão: “Amigo Hélio...” Aí o Adaucto vira 
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para o Pedro e diz: “Pedro, para que o telefone?” (risos) Depois eles foram 
confessar o que haviam feito: “Ernani, acabamos de fazer uma gozação com 
você.” E todos caíram na gargalhada. Era interessante. (risos)

Eu me lembro de outra passagem muito engraçada. O Nelson Carneiro deu 
um tiro no Souto Maior, que era o pai do Piquet. Aí, um deputado, cujo nome 
eu não me lembro, disse o seguinte: “Olha, esse episódio demonstrou uma 
coisa: que nem o Nelson é ‘Carneiro’ e nem o Souto é o ‘Maior’.”(risos) A marca 
da bala ficou durante muitos anos na parede, na descida da escada que leva ao 
salão de entrada, até o dia em que resolveram pintar.

A Câmara tinha coisas notáveis. Notável também no período em que eu 
entrei na Câmara era o respeito que a maioria dos deputados prestava a certos 
deputados, como o Raul Pilla, o Pedro Aleixo, o Milton Campos, o Santiago 
Dantas. Eles não diziam “deputado tal”, diziam “professor”, “doutor”. Nunca vi 
um deputado dirigir-se, a não ser na tribuna, a Pedro Aleixo como “deputado”. 
Era sempre “Doutor” Pedro Aleixo, “Doutor” Milton Campos – era engraçado. 
Havia uma esfera de compreensão da altitude moral dessa gente. Eles 
compreendiam e aceitavam aquilo. E não eram eles que queriam tratamento 
especial. Era-lhes dado esse tratamento por justo merecimento, pelo seu porte, 
pela sua maneira elegante de falar, de debater os problemas da Casa.

Foi essa a Câmara que eu conheci, e tenho saudades dela, confesso. Desse 
tempo todo que vivi aqui.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor mencionou que 
no Rio de Janeiro as galerias viviam lotadas. Como é que foi encarar a galeria 
vazia aqui em Brasília?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Foi uma coisa triste, porque a 
Câmara perdeu aquela vida que tinha, aquele burburinho, o público interessado 
nos debates, nas votações. Quando se votava o Orçamento, as galerias ficavam 
cheias – e especialmente cheias quando o Lacerda falava – isso é fato. Então eu 
senti um vazio. 

No início foi difícil trabalhar. Os deputados não tinham comunicação 
para fora, não tinham nem condução. Acho que nenhum deles tinha carro em 
Brasília, porque só passavam dois dias aqui e voltavam, pagando do seu bolso 
as passagens de avião. (risos) Era um pouco difícil.

Eu tinha uma lambreta naquela época. Nem pude comprar carro. Quando 
eu vim para Brasília, comprei uma lambreta porque eu não tinha condições de 
comprar carro. Até hoje é difícil morar em Brasília sem ter condução própria. 
Eu vivia de lambreta para baixo e para cima, para baixo e para cima. Lembro-
me de que o Pedro Aleixo, quando foi à Europa, penalizado da minha situação 
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de lambretista, trouxe uma capa de chuva da Espanha e me deu de presente, 
para que eu não tomasse muita chuva andando de lambreta. (risos) Carreguei 
muito deputado,  quando trabalhávamos na Comissão de Orçamento, e 
saíamos daqui de madrugada na época da votação do Orçamento. A gente 
varava a noite, saía às 4 horas da manhã, 5 horas. Eu saía daqui de madrugada, 
carregando deputado na garupa da lambreta. Assim era a Câmara daquela 
época. Tomando chuva e poeira por aí afora.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor se lembra quando 
foi que as galerias começaram a se animar um pouquinho?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Isso só se deu agora, com a 
redemocratização, depois de 1988; antes, era uma lástima, ninguém vinha. 

Eu trabalhei com o Pedro Aleixo durante mais de dez anos: fui seu secretário, 
fui seu chefe de Gabinete, quando assumiu a Vice-Presidência da República e 
impedido de assumir a Presidência. Nesse período, é interessante anotar que, 
depois de João Goulart, Pedro Aleixo foi o único presidente do Congresso 
que existiu, cargo expressamente declarado na Constituição. O que existe hoje 
é o presidente do Senado, que preside as reuniões conjuntas do Congresso. 
Todo mundo fala em presidente do Congresso, mas juridicamente não existe 
essa figura. Pedro Aleixo foi o último presidente do Congresso Nacional. Na 
condição de funcionário da Casa, fui destacado para trabalhar como chefe de 
Gabinete dele. 

Ele assumiu a Vice-Presidência em 15 de março de 1967 e deixou-a em 14 
de outubro de 1969. No final do ano de 1968, queriam alterar a Constituição 
outorgada de 1967, para inserir as modificações do Ato Institucional. O 
presidente Costa e Silva pediu ao Pedro Aleixo que analisasse as propostas de 
alteração da Constituição que chegavam ao Palácio do Planalto. Eu trabalhei 
com o Dr. Pedro Aleixo na casa dele. Lá era onde ele examinava as propostas: 
ele me mostrava os papéis, a gente lia. As propostas tinham endereço certo: 
queriam atingir José, Manoel, Joaquim. Não havia um ideário político na 
maioria delas; a vontade era aniquilar o adversário, o inimigo. Era uma coisa 
incrível. Eu virava para o Dr. Pedro e dizia: “Dr. Pedro, com o seu passado de 
democrata, como é que o senhor suporta esse trabalho?” E ele me respondia: 
“Olha, Maurílio, eu faço isso porque, se eu não estivesse aqui, talvez fosse pior 
ainda.” Foi sua posição de refugar sugestões dessa natureza que vinham para 
serem inseridas na Constituição e, depois, sua manifestação contra o AI-5, que 
lhe custaram a sucessão do Costa e Silva. Esta é que é a grande verdade. Um 
homem da honestidade dele, da simplicidade dele, não assumir a Presidência 
da República? O que é que tinham contra ele? Ele era um democrata, tratava 
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bem a gregos e troianos, tinha amizade em todos os setores da esquerda e da 
direita. Acho que isso incomodava. Talvez até a sua honestidade incomodasse. 
Era um homem simples. Pedro Aleixo era vice-presidente da República, tinha 
direito a residência oficial, mas preferiu continuar em seu apartamento na 105 
sul. Era lá que ele morava. Muitas vezes viajou comigo para Belo Horizonte de 
carro, para não usar o avião presidencial. Era muito dedicado à política, na sua 
mais alta expressão. 

Estou falando mais sobre ele porque foi um deputado. Foi da Câmara, 
já em 1937, dos deputados mais novos, eleito em 1934. Em 1937 houve o 
golpe de Estado e ele foi alijado da Câmara, só voltando em 1959, no Rio, 
como deputado da UDN. Foi lá que eu o conheci, mas só aqui comecei a 
trabalhar com ele. Fiquei com ele até o fim da sua existência, 1975. Era uma 
personalidade notável.

Uma vez os deputados votaram um aumento de subsídio para a mesma 
Legislatura, embora a Constituição determinasse que isso só poderia ser feito 
para a Legislatura seguinte. Ele me mandava devolver todo mês a diferença, 
não queria. Quando foi impedido de exercer a Presidência da República, em 
substituição ao Costa e Silva, o Dr. Pedro Aleixo mandou devolver ao ministro 
Delfim Netto o valor do subsídio do mês em que foi extinto o cargo de vice-
presidente da República. Ele fez uma carta para o Delfim  –  uma carta que eu 
mesmo fui levar, e  deu-me o cheque da devolução que fui depositar no Banco 
do Brasil. Ele fez para o Delfim Netto uma carta “daquelas” apropriadas para o 
momento e para a circunstância. O Pedro Aleixo tinha muito respeito pela coisa 
pública. Talvez ele e Milton Campos fossem as figuras exponenciais desta Casa. 

Quando Pedro Aleixo [correção: quando Milton Campos] não quis mais 
se candidatar, apontaram-lhe o Supremo como destino final. Amigos achavam 
que ele deveria assumir uma cadeira no Supremo. Um jornalista perguntou-
lhe: “O senhor não sente, depois de ser ministro da Justiça, não ser convidado 
para assumir o Supremo? O que é que o senhor sente?” Ele disse: “Eu não 
sinto nada. Eu estaria mais preocupado se não tivesse méritos e fosse para lá 
escolhido. O fato de eu reconhecer isso em nada me perturba.” Eram figuras 
espetaculares, com as quais eu tive a felicidade de conviver durante esses anos 
de Câmara. Foi para mim uma felicidade poder trabalhar com essa gente.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor se lembra de 
algum projeto específico em que o senhor tenha trabalhado e que acabou 
resultando numa lei de destaque, ou polêmica?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Eu tentei fazer um projeto de técnica 
de consolidação das leis. Fiz, meu trabalho foi publicado num congresso de 
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biblioteconomia, mas eu não consegui vê-lo aprovado. O deputado Henrique 
Turner apresentou o projeto, mas a Comissão de Constituição e Justiça 
considerou-o inconstitucional, porque achava que deveria ser um projeto de 
lei complementar e não um projeto de lei simples, porque orientava a forma 
de fazer as leis. Modéstia à parte, foi um grande equívoco da comissão esse 
parecer contrário, pela seguinte razão: a Constituição diz que as leis são 
aprovadas com quórum de maioria simples, estando presente a maioria dos 
membros da Casa; no caso de leis complementares, a Constituição diz que 
cada um dos casos em que o quórum é diferente. Por quê? Porque o deputado 
não tem o direito, pela maioria simples, de aprovar essas leis. Então, é preciso 
que a Constituição diga quais são as leis que precisam de quórum qualificado 
para serem aprovadas. Como a matéria que eu propunha não se enquadrava 
nesses casos, fiz um projeto simples. Depois, o deputado Cunha Bueno, de São 
Paulo, reapresentou o projeto. Também não conseguiu aprová-lo. O senador 
Marco Maciel apresentou o mesmo projeto. Não sei porque nunca se conseguiu 
aprová-lo. Entendo que ele resolveria o problema da multiplicação das leis: 
fazem uma lei aqui, outra ali. Numa lei entram coisas que deveriam estar em 
outra. Para o juiz e para o advogado, isso é uma loucura. 

Eu mesmo como advogado – vou confessar uma particularidade – numa 
causa, na Justiça do Trabalho, defendi a tese de que eram indevidas férias 
proporcionais. Aleguei ao juiz que a reclamante não tinha direito a férias 
proporcionais, mas o juiz disse que esse direito lhe era assegurado. O caso é que 
a matéria estava na Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Um desses 
“rabos” que se colocam no lugar errado. Por causa de casos como esse, eu fiz o 
tal projeto, para permitir que se inserisse, sem alteração na seqüência numérica, 
tudo o que de novo surgisse, sem prejuízo. Eu propunha uma forma diferente 
de numerar os dispositivos, sem a ordem seqüencial até o último dispositivo: 
seria de um a tanto, depois começaria uma nova numeração em cada divisão 
da lei – as leis seriam divididas por assunto, e cada assunto teria numeração 
própria. Isso facilitaria muito. Era meu objetivo, e foi o melhor projeto que fiz. 
Mas continua a balbúrdia até hoje, isso facilitado pela cláusula constante da 
ementa: “e determina outras providências”. Nessas “outras providências” é que 
está esse caudal que tanto atrapalha. 

Uma vez um juiz, no interior, chegou a dizer: “Na forma da lei, de acordo 
com a lei; se não tiver, a lei que tiver.” De fato a coisa é maluca. Esse sistema 
atrapalha a prestação jurisdicional, porque o jurista perde um tempo enorme 
com pesquisas. Hoje, com a informatização, de fato ficou mais fácil, porque 
pelo assunto encontra-se o que se quiser. Antigamente era um transtorno 
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julgar ou mesmo legislar. Muitas vezes, por essa razão, os juízes erravam. 
Era lastimável. Infelizmente, não teve êxito a nossa proposta, que considero 
o mais importante dos trabalhos que eu fiz como assessor legislativo da 
Câmara dos Deputados.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pelegrini) – Eu queria voltar só um 
pouquinho. O senhor falou das galerias cheias no Rio de Janeiro. Como é que 
era o acesso do público? Era franqueado? Quem chegava entrava ou tinha de 
ter credencial?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Era franqueado, porque só a elite 
mais intelectual é que se interessava em ir lá. O povo em geral não tinha 
interesse, por isso não tinha muito problema. Mas, é claro, quando estavam 
cheias as galerias, ninguém mais entrava, para evitar tumulto. Elas não eram de 
grande extensão, eram pequenas. Mas era muito viva a participação. A platéia 
ficava muito próxima dos deputados, mas nunca vi ninguém jogar nada nos 
deputados nos anos que eu trabalhei lá. As manifestações eram feitas com um 
certo respeito.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O 
senhor disse que antes da Constituinte os plenários eram vazios. Aconteceram 
algumas votações, como a do Projeto do Divórcio e algum outro, que chegou 
a lotar as galerias?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – A lotar, não. Lembro-me dessa 
ocasião, desse projeto de Nelson Carneiro,  e sei que vieram pessoas interessadas 
de fora até do Rio para assistir. Mas nunca vi as galerias lotadas, a não ser nas 
sessões muito solenes, como as de posse de presidente. Aí havia mais gente. 
Agora, nas atividades legislativas normais, nunca vi as galerias lotadas. 

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pelegrini) – Mudando um pouco 
de assunto, desde o início não vi o senhor contando quais cargos que exerceu 
aqui na Casa. O senhor sempre assessorou deputados?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Eu comecei como datilógrafo – foi 
o primeiro concurso que fiz; depois, fiz o de oficial legislativo. Trabalhei na 
UDN, trabalhei no Orçamento e trabalhei na Arena  onde comecei a trabalhar 
com Pedro Aleixo, com Rondon Pacheco – aquela turma da UDN toda. Depois, 
a pedido do senador Carvalho Pinto ao deputado Raimundo Padilha, que era 
o líder da UDN, fui assessorar o senador, mas sem me desligar da Câmara. 
Aí o senador achou aquela solução inconveniente de eu permanecer na Casa 
e assessorá-lo. Consegui, então, a minha liberação da Câmara e durante dois 
anos fui trabalhar como assessor, vinculado ao Gabinete Civil do Estado de 
São Paulo, passando a integrar a Assessoria da Bancada Paulista em Brasília. 
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Depois, voltei para a Câmara e trabalhei na Assessoria Legislativa da Câmara 
dos Deputados, onde fiquei por mais de quinze anos como assessor.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quais os grandes momentos 
desta Casa que o senhor destaca?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Primeiramente, o da elaboração da 
Constituição de 67, e, mais recentemente, da Constituição de 88, na qual trabalhei 
também nos bastidores. Lembro que nessa época o Fernando Henrique atuou 
muito. Naquela época, trabalhávamos com no Serpro [correção: Prodasen]. 
Todo o trabalho era feito junto ao Serpro [correção: Prodasen]. Passávamos 
lá madrugadas examinando as emendas – eram os dois: o senador Fernando 
Henrique e o deputado Nelson Jobim [o entrevistado acrescentou que a ajuda 
prestada pelos mesmos foi de fundamental importância para o trabalho do 
deputado Bernardo Cabral, relator da Comissão de Sistematização]. Foram 
momentos de empolgação, porque, de fato, estávamos saindo de um período de 
ditadura para um regime de democracia. Então, momentos como esse tiveram 
grande significação para esta Casa e para o país certamente.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor mencionou aqui 
que na Constituição de 67. Havia algumas emendas com endereço certo?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Sim, na reforma dessa Constituição, 
em 1968.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E na Constituinte de 88 
também havia esse tipo de emendas?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Podia até existir, mas eu recebia o 
trabalho já apresentado dentro da Casa [posteriormente o entrevistado explica 
que, como assessor, recebia as emendas prontas para parecer].

Porque lá [refere-se às emendas para serem incorporadas à Constituição 
de 1967], era o seguinte: as sugestões iam para o Palácio do Planalto [o 
entrevistado acrescenta: para efeito de possível incorporação à proposta a 
ser encaminhada pelo presidente da República ao Congresso]. E o presidente 
delegou ao Pedro Aleixo a tarefa de analisar e fazer uma escolha das 
sugestões que chegavam. Por isso tive conhecimento de todas elas. Ele ficava 
muito desgastado. Lembro-me que quando o impediram – e é um episódio 
histórico – de assumir a Presidência da República, o Governo de Minas lhe 
ofereceu apoio. Se ele tivesse ido a Belo Horizonte, ia receber apoio, caso 
não aceitasse aquela situação. Ele recusou, e eu perguntei-lhe o porquê. Ele 
me disse: “Maurílio, se eu aceitar essa proposta, vou ser o estopim de um 
processo revolucionário com morte de brasileiros, meus conterrâneos. Eu 
não vou querer isso, jamais. Aceito o meu destino, esse que estou tendo de 
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não poder assumir a Presidência, embora legitimamente eleito, na sucessão 
do presidente Costa e Silva.”

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Na 
sua atividade, na assessoria, além do apoio à redação das leis, também deve ter 
feito discursos...

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – É, fiz alguns, embora na assessoria 
houvesse assessores concursados para a área redacional. Mas, às vezes, o 
deputado pedia, e nós fazíamos. Mas a minha área era mais a de pareceres, 
formulação de projetos para os deputados e de propostas de emendas à 
Constituição. Era mais nessa área que eu trabalhava.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Nessa atividade, o senhor fez algum parecer com o qual não concordava para 
atender um deputado ou partido?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Bom, eu fazia, porque era o deputado 
que, no final, assinava, mas deixava minha opinião guardada como minha 
opinião, não é? Porque se um dia alguém viesse me cobrar, eu mostrava: está 
aqui, minha opinião é essa. Eu não assinava os pareceres; quem assinava era o 
deputado. Então ele assumiria. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Em nenhuma vez, por exemplo, o senhor torcia, gostaria de ver um desfecho 
diferente, ou auxiliou algum deputado para esse fim?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Às vezes a gente conversava com 
o deputado e conseguia demovê-lo de certas idéias. Isso aconteceu muito. 
Foram mais de quinze anos. Aconteceu muito de o deputado aceitar as nossas 
ponderações.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O 
senhor não se lembra de nenhuma mais específica, mais grandiosa? 

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA - Não, porque a maioria dos projetos 
não tinha grande significação.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O 
senhor participou de muitas atividades aqui dentro, não só de trabalho. O 
senhor seria capaz de lembrar quando começou, no antigo auditório Nereu 
Ramos, que era das Relações Exteriores, a apresentação de filmes, a avant 
première, aos deputados. 

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Não, não lembro.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 

O senhor viu algum desses filmes?
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O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Não cheguei a vê-los. Só depois, 
quando passou para a sala de exibição do Espaço Cultural. Aqui, não cheguei 
a assistir, porque estava muito envolvido com o trabalho. Não tinha tempo. 
Eram muitos os processos que chegavam e eu não gostava de acumular serviço, 
dedicava-me muito ao trabalho. Não deixava acumular nada. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O que afetava mais os 
funcionários da Câmara durante essa época que o senhor mencionou? O que 
atingiu o funcionário, de bom e de ruim?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Posso dizer que a Casa sempre 
tratou bem seus funcionários, especialmente em épocas passadas. Nunca tive 
nenhuma razão para desgostar da Administração da Casa. Sempre fui tratado 
bem. Eu não posso dizer nada de mal sobre a administração em relação a 
minha pessoa. Eu me aposentei em 90. Aí fui convidado para trabalhar com um 
colega que trabalhou junto comigo na Assessoria Legislativa. Ele passou num 
concurso para promotor e foi embora. Aí o deputado Waldir Pires disse para 
esse colega que precisava de um assessor. Ele lembrou de mim e o deputado 
me convidou para assessorá-lo na área de Corregedoria. Depois, ele saiu, veio 
o deputado Fernando Lyra, que me pediu que continuasse. Em seguida, veio o 
deputado Beto Mansur. Continuei, porque queriam alguém com experiência 
no trato dos assuntos da Corregedoria. Depois de Beto Mansur, vieram os 
deputados Severino Cavalcanti, Barbosa Neto e, agora, estou com o deputado 
Luiz Piauhylino. São onze anos de Câmara, depois que me aposentei. 

Por isso eu digo: hoje sou aquele que serve à Câmara há mais tempo. 
Comecei em 57. São 46 anos – fiz agora em fevereiro – de trabalho dedicado 
a esta Casa.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pelegrini) – O senhor viveu 
momentos políticos marcantes aqui no Congresso e mesmo fora, como o caso 
Rio Centro, cassação de Márcio Moreira Alves, demissão de Sílvio Frota e 
vários outros.

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Foram momentos conturbados.
O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pelegrini) – Como o senhor viu esses 

fatos? Como os funcionários da Casa conviveram com esses acontecimentos? O 
que mais marcou o senhor nesses períodos? O que mais lhe chamou a atenção? 
Foi a Lei do Divórcio? A transição de períodos ruins para períodos bons?  

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Esses períodos tumultuados nos 
marcaram muito. Ficávamos inseguros quando aconteciam episódios como 
esses, mas ao mesmo tempo tínhamos uma certa segurança de trabalhar na 
Câmara onde nunca houve muitos temores. Felizmente, ou infelizmente, nesse 
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período da revolução, quando trabalhei com Pedro Aleixo, que participava 
desse movimento, porque era contra a esquerda e o comunismo, só me senti 
intranqüilo quando o impediram de assumir a Vice-Presidência, e quando 
tinha sempre um carro – não sei de quem – me seguindo – onde quer que eu 
fosse, ele me seguia. Vai ver que tinham medo de que eu fosse um intermediário 
de algum movimento do deputado Pedro Aleixo. Naqueles dias, havia sempre 
um carro atrás de mim. Nesse período eu fiquei preocupado. (risos) 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – No 
início de Brasília, quando o senhor chegou aqui, não havia muita coisa para 
fazer e, uma das preocupações da Câmara foi logo construir a sede de um 
clube – o Clube do Congresso –, onde os funcionários da Câmara, e também 
os deputados, passavam boa parte do tempo se confraternizando. 

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Era para onde eu ia.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 

O que acontecia lá? Parte do trabalho daqui era levado para lá? Isso ajudou 
em alguma coisa. Havia mesmo esse congraçamento, essa integração entre 
deputados e servidores? 

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Eu não senti. Havia, sim, certa 
separação; pode ser até que hoje haja mais contato, porque parece que a Câmara 
ficou mais popularizada. Havia uma separação nítida entre os associados 
deputados e os associados funcionários da Câmara dos Deputados. Na verdade, 
todos iam para lá, porque não havia outro lugar para ir. Eu freqüentava o clube 
assiduamente, porque gostava muito de futebol – sábado e domingo eu estava 
lá jogando bola e me habituei tanto, que até hoje ainda jogo. (risos) Hoje 
mesmo eu já joguei.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor contou uma 
história engraçada de deputados, a do deputado da Paraíba falando ao 
telefone. O senhor se lembra de algum caso pitoresco de funcionários? Algum 
funcionário marcante, que todo mundo conhecia, que era referência? 

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Funcionário referência para mim 
sempre foi a D. Nayde. Quando fiz o concurso, todo mundo dizia que era carta 
marcada. Diziam que eu estava perdendo tempo. Não conhecia ninguém, não 
conhecia político. Então, quando passei no concurso vi que era tudo balela. 
Aqui havia seriedade. Passei no concurso, não conhecia ninguém e entrei. Daí 
para frente aconteceu a mesma coisa em todos os concursos. A D. Nayde era 
de um rigor extremo na realização dos concursos.

Eu até me senti com coragem de convidar um cunhado, da Marinha 
Mercante, que já estava cansado de viver viajando para o exterior. Aí falei 
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com ele para fazer o próximo concurso da Câmara. Ele fez e passou. A irmã 
dele também passou. Mais tarde, a minha mulher, que era professora, também 
fez. Quer dizer, a minha família toda entrou por concurso na Câmara dos 
Deputados. Depois, veio a minha filha mais velha, hoje é consultora legislativa; 
a mais nova, fez concurso para analista legislativo e está aqui. Apenas uma não 
fez concurso, porque é procuradora da República em São Paulo. 

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA - O senhor se referiu a esse tempo 
áureo do Governo Costa e Silva. Como o senhor analisa aquela vivência do 
Nestor Jost, ex-deputado, com o Delfim Netto, que pontificava também como 
ministro da Fazenda? De vez em quando, o Nestor fazia grandes churrascos 
na Granja do Torto e às vezes alguns funcionários eram convidados. O senhor 
nunca foi convidado? 

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA - Nunca fui convidado. Aliás, com quem 
eu trabalhava não tinha muita ligação: nem com o Nestor, nem com o Delfim. 

Outro episódio engraçado: havia aqui um deputado de São Paulo, chamado 
Carvalho Sobrinho. Ele era o repentista da Casa. O filho do ex-deputado 
Affonso Arinos foi eleito deputado federal pela UDN. Lacerda ficou muito 
chateado, porque recebeu um número de votos estrondoso e carregou muita 
gente com ele, entre os quais o filho de Affonso Arinos, que depois deixou 
o UDN e foi parar no PDC. Quando o filho de Affonso Arinos inaugurou 
a tribuna, o pai foi ao plenário para ouvi-lo, pela primeira vez. O Carvalho 
Sobrinho vendo o pai embevecido, fez uma quadrinha: “enquanto o bezerro 
mugia, a vaca balia” — alguma coisa assim — “e agora vemos aqui: enquanto 
o bezerro falava, a vaca sorria, parecia um bezerro lambendo a cria”. Ele era 
muito engraçado. Tinha versos irônicos para todo mundo. (risos)

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Afora essas perguntas que 
estamos fazendo, o senhor tem algum assunto que merece ser destacado e que 
ainda não foi abordado?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – A Câmara teve esses momentos, 
de altos e baixos, mas agora não tenho nada muito significativo para registrar. 
(pausa) É claro que aconteceu muita coisa, mas com o passar do tempo elas 
vão se perdendo. Foram muitos anos e muitas informações. Nossa memória 
vai esmaecendo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A intenção do nosso 
projeto é tentar recuperar essa memória. O senhor tem uma ligação profunda 
com o Poder Legislativo. Trabalhando há onze anos, depois de aposentado, 
tem uma ligação muito forte. 
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O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – É verdade.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esse projeto está vinculado 

aos 180 anos do Poder Legislativo no Brasil. Como o senhor vê o Legislativo 
ao longo da história? 

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – O Legislativo está passando por 
um processo de modificação, e eu diria até de sentimento. O povo está 
se aproximando mais da sua Casa Legislativa. É um bom caminho, mas 
infelizmente, e volto a repetir, vota-se por motivos errados e em decorrência 
de razões erradas. Infelizmente, o estado de pobreza de grande parte da 
população leva a isso. Muitos políticos se aproveitam dessa circunstância para 
se elegerem, não com motivos nobres, da política no seu mais alto sentido, mas 
se servindo dela para fins escusos. Muitos vinham para cá até para se livrarem 
de processos. Agora isso mudou, com a última emenda constitucional não 
procurarão assumir mandato para se livrarem de punições criminais, porque 
a Constituição finalmente adotou um sistema que evita esse tipo de artifício, 
como o utilizado, entre tantos outros, por “Hildebrando Pasqual”. Vou lembrar 
um episódio: eu estava na Corregedoria – Severino era o Corregedor – quando 
o Hildebrando foi depor. Aquele homem que serrou gente viva, teve a coragem 
de dizer: “Mas, deputado, não fiz nada disso”. E chorou, e eu digo que eram 
lágrimas de crocodilo. Disse que estava sendo perseguido. Que capacidade 
de representar! Nunca tinha visto um negócio desse. Chorou porque estava 
sendo processado. Será que chorou quando mandou serrar as pessoas? Não 
deve ter chorado.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Já que o senhor citou esse caso, queria saber se teve algum contato com os 
depoimentos dos anões do Orçamento?

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Não, porque isso aconteceu antes de 
eu entrar na Corregedoria. Mas sobrou para a gente alguns casos de deputados 
que não tiveram quebrados – com todo o poder que tem uma CPI – os sigilos 
telefônico, bancário e fiscal, de chamar debaixo de vara, os que deveriam depor. 
Tiveram a coragem de mandar para o corregedor para ver se apurava alguns 
poucos casos. Foi o Fernando Lyra que recebeu esses processos. Ficamos de 
mãos atadas. O máximo que conseguimos foi mandar os processos para o 
Ministério Público para continuar a perseguição daqueles outros anões que 
não chegaram a ser apanhados. Infelizmente, não tivemos condições de apurar 
todos aqueles fatos danosos ao erário. 

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – Esse jus persecutio a que o senhor 
se refere, e que poucas vezes vimos aqui chegar até o fim, esse iter criminis de 
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que o povo participou – e falamos aqui como povo – sem ter acesso a muitas 
coisas, me fez lembrar, quando o senhor se referiu a sua vida jurídica, do nosso 
saudoso Coqueijo Costa. 

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Ele tinha coragem. No Tribunal 
ficava sozinho muitas vezes.

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – O senhor que teve uma vivência de 
temor, quando desse regime de exceção que todos conhecemos. Entre o temor 
daquela época e o respeito que a Câmara realmente está querendo conseguir 
agora com essas medidas nem sempre muito claras, como o senhor analisa, 
com a sua vivência de assessoramento, a situação? Melhorou ou piorou?  

O SR. MAURÍLIO PENNA GROBA – Infelizmente continuam passando a 
mão na cabeça das pessoas. Eu cito isso na Corregedoria: ainda há alguns casos 
que estão todos parados. A Corregedoria não conseguiu dar-lhes andamento. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Queremos agradecer ao 
senhor a presença e participação no projeto.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, só conferindo aqui: 
Reinaldo Carvalho Brandão, nasceu em Patrocínio, Minas Gerais, arquiteto. 
Veio para Brasília em que ano?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Em 1964.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – 1964 – época boa, animada. 

E trabalhou na Câmara desde que ano?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – 1966; 28 de setembro 

de 1966.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, a gente pode 

começar? Quando você entrou para a Câmara dos Deputados, que atividade 
você exercia? Que idade você tinha e que atividade você exercia?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu tinha em torno de 20 
anos, 24 anos, por aí. E, ao chegar em Brasília, em 64, eu me inscrevi em todos 
os concursos que tinham disponíveis na época, e um deles foi o da Câmara 
dos Deputados. Eu me inscrevi em dois da Câmara dos Deputados: um de 
auxiliar legislativo, que era uma carreira que existia naquela época; e outro de 
guarda de segurança; e, ao mesmo tempo, me inscrevi em um concurso para 
técnico de laboratório de banco de sangue. O concurso da Câmara demorou 
muito para sair e fiz o concurso de técnico de laboratório de banco de sangue. 
Passei, e fiquei trabalhando no Hospital Distrital como técnico de laboratório 
de banco de sangue.

Posteriormente, quando o concurso da Câmara saiu, fiz o concurso e tive 
a felicidade de passar. Foi um concurso extremamente difícil, porque nós 
éramos 800 candidatos para 40 vagas e só 23 passaram. Desses 23, 18 éramos 
universitários. Foi, realmente, um concurso muito... comandado pela dona 
Naíde.. um concurso muito difícil e pesado. Fiz o outro concurso, para auxiliar 
legislativo, e tomei bomba; Aí, fiz o concurso para segurança e entrei como 
guarda de segurança – PL 12, na época... PL 11 – era a nomenclatura que se 
usava. Quanto mais alto o PL, mais baixo o dinheiro. Então, eu era PL 11; a 
gente entrava lá em cima. E o diretor-geral era PL 1.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, era inversamente?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Era inversamente 

proporcional.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E você trabalhou como 

guarda de segurança?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu trabalhei como 

guarda de segurança dois anos. Foram dois anos em que eu tive muito prazer 
em trabalhar.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso foi em que ano?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO –1966.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – 66.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Um ano tumultuado, né? 

Uma época tumultuada. E foi uma época em que eu talvez tenha participado 
da história do Brasil, como funcionário da Câmara. Talvez tenha sido minha 
maior participação na história do Brasil, exatamente porque eu trabalhava na 
área de segurança, e foi o ano em que a Câmara foi invadida. Que eu tenha 
conhecimento, foi a única vez em que a Câmara foi invadida pelos militares 
e fechada pelos militares. E eu, por coincidência, estava de serviço. Era o meu 
primeiro dia de serviço noturno. E eu estava na porta principal quando foi 
invadido o Congresso pelo Exército.

Esse episódio talvez seja o episódio mais importante desta minha narrativa, 
porque eu participei de fatos realmente históricos. E eu já ouvi versões 
desse fato por outras pessoas;. Como eu participei sob um ponto de vista 
um pouco diferente, porque eu fiquei no meio do conflito mesmo, eu teria 
particularidades...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, vamos começar o 
episódio. O senhor se lembra que dia era, que circunstâncias eram, onde é que 
o senhor estava?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não. Eu não me lembro 
o dia, mas foi... eu sou muito ruim em fatos históricos como também no 
aspecto político da coisa, porque, quando eu entrei na Câmara, por princípio, 
eu abandonei todas minhas posições político-partidárias. Naquela época, os 
funcionários eram proibidos de terem participação político-partidária, por 
causa de uma resolução que havia na época. E eu sempre procurei ficar fora 
dos aspectos políticos, para que eu pudesse exercer minha função com total 
isenção, tanto na Segurança como, depois, como arquiteto.

Então, eu não sei precisar bem, mas eu me lembro bem do fato. Houve uma 
cassação de seis parlamentares, parece-me, entre os quais eu me lembro bem 
do Doutel de Andrade – o Doutel de Andrade foi um dos cassados. O César 
Prieto foi outro dos cassados. E eu não me lembro mais quais foram. Mas isso 
foi no ano de 68, fim do ano de 68  [ correção: foi em 1966]. Parece-me que 
houve uma reação do Poder Legislativo contra essa medida, considerada pelo 
Congresso, naquela época, uma medida de força. E o presidente da Câmara 
não aceitou a cassação dos parlamentares: abriu a sessão e deu a palavra a um 
parlamentar cassado. Isso gerou uma revolta por parte do Poder Executivo. 
Então, decidiram invadir o Congresso.
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Eu estava de serviço naquele dia, à paisana, ainda, porque a minha farda 
não tinha saído, pois tinha tomado posse há pouco tempo – não tinham feito 
minha farda ainda. Então, eu estava à paisana. Era a primeira vez que me 
entregavam uma arma, um revólver calibre 38. Coloquei aquilo na cintura e 
ficamos ali, o dia inteiro, presos dentro da Câmara, aguardando uma solução, 
política ou não, da situação. E a gente ficou sitiado, praticamente sitiados, com 
uma série de deputados do PMDB – do antigo MDB – entre os quais eu me 
lembro bem do Breno da Silveira e do Amaral Netto. Foram dois deputados 
que me chamaram a atenção naquela época, porque foram os dois que nos 
deram algumas ordens, inclusive com relação a uma tomada de posição: se 
fôssemos atacados pela Polícia Federal, nós deveríamos reagir e revidar a tiros; 
e, se não fosse, se fosse o Exército, era coisa política, e a gente, simplesmente 
deixaria que eles tomassem conta da Câmara e tal.

Então, nós ficamos aqui, mais ou menos sitiados, sem nada para comer, 
sem... eles tentaram cortar nossa água e não conseguiram, porque nossa 
reserva de água é muito grande. Cortaram nossos telefones. Naquela época, 
não tinha telefone celular; então, nós ficamos sem comunicação com o exterior 
da Câmara. E, de noite, cortaram a luz e, a Câmara é extremamente escura, sem 
luz, porque ela não tem contato com o mundo, é o subsolo. Então, você fica... 
é um negócio pior do que os porões da ditadura, que eu não conheço, mas eu 
tenho certeza de que é pior, porque é absolutamente escuro. E começa a faltar 
ar em determinados lugares.

A Segurança era ali onde hoje é a Liderança do Governo no Congresso, perto 
do Espaço Cultural. Ali era um buraco, um buraco que, quando se apagava a 
luz, você acendia o fósforo e ele apagava por falta de oxigênio. Porque, só com 
ventilação forçada, com ventilação mecânica:  é o  ar que tinha lá.

Então, foi uma situação de muito suspense, muita apreensão. Os deputados 
estavam muito agitados. Quando a gente percebeu, do lado de fora, a gente sentiu, 
percebeu uma movimentação, que nos parecia ser uma movimentação de tropa. 
É uma coisa muito desagradável, porque você tem, do lado de fora, um fuzil e, do 
lado de dentro, você está cercado por um vidro. Então, é uma situação difícil.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso já era à noite?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Já à noite. No dia seguinte, 

nós já estávamos... o Congresso já estava tomado.
Então, os jornalistas credenciados na Câmara se mantiveram todos dentro 

da Câmara, na expectativa de um “furo”, de uma reportagem interessante. 
E fizemos, mais ou menos, um certo bom relacionamento entre jornalistas, 
deputados, funcionários – aqueles que estavam aqui.
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Lembro-me bem: o Dr. Luciano era diretor-geral da Câmara, e ele ficou no 
gabinete dele todo o tempo. Pela madrugada, eu não sei precisar a que horas, 
mas bem tarde, eu estava de serviço na porta principal, porque nós havíamos 
sido informados que havia uma expectativa da iminência da invasão. O 
presidente era o deputado Adaucto Lúcio Cardoso, e estava no gabinete dele 
também. E nós havíamos sido informados de que, possivelmente, o Exército 
invadiria a Câmara. Então, nos posicionamos, quatro seguranças, ali na porta 
principal – três fardados, e eu estava à paisana porque não tinha farda. Ficamos 
aguardando. Os repórteres, todos os repórteres, sobretudo os fotógrafos, 
posicionaram-se ali no Salão Branco à espera da chegada dos invasores, que 
seria o Exército.

A tantas horas da noite – que eu não sei precisar a que horas foi – realmente 
desceu o Exército de luz apagada –  os carros do Exército de luzes apagadas, com 
um jipe na frente, e alguns carros, caminhões... Eu não sei assim a quantidade, 
porque eu estava embaixo, não via... Mas a gente viu descendo uma luzinha 
vermelha, muito fraquinha. E os jornalistas todos se posicionaram atrás do 
vidro. Quando o jipe chegou – esse jipe era o jipe do comandante, que, depois, 
eu fiquei sabendo que era o coronel Meira Mattos –, os fotógrafos todos 
espocaram os flashes. E foi realmente uma claridade imensa que clareou o 
coronel... Eu vi nitidamente o coronel pela quantidade de flashes; e a seqüência 
de flashes realmente clareou aquilo ali tudo.

Eu não sei se foi, mas, na minha avaliação, na minha interpretação, o 
coronel se assustou; ele não esperava essa reação, não esperava essa quantidade 
de fotógrafos e jornalistas ali. E ele, então, saltou do jipe até de uma forma bem 
ginasta. Ele pulou por cima do vidro do jipe – o jipe sem capota – e saltou 
quase na porta da Câmara, e já abriu a porta da Câmara e invadiu.

Quando ele entrou na Câmara, os soldados vieram e entraram junto com 
ele. E, aí, realmente, houve um tumulto muito grande, uma confusão muito 
grande, porque os soldados, os oficiais, todas aquelas pessoas que estavam 
com o coronel Meira Mattos entenderam que deveriam tomar as máquinas 
dos fotógrafos, e, aí, houve um certo corpo a corpo. E, com isso, os soldados 
invadiram realmente o Salão Branco. E me parece que não era a idéia deles 
invadirem o Salão Branco; era só fechar do lado de fora, fechar: quem estava 
dentro não saía, quem estava fora não entrava.

Mas eles invadiram. Eu me lembro dos cunhetes de munição, aqueles 
caixotes de bala, com metralhadoras e tal. Eles entraram e pararam ali no Salão 
Branco. E puseram aquela fila de cunhetes de munição lá perto da parede do 
Salão Branco, subindo a escada do Banco do Brasil.



220

Reinaldo Carvalho Brandão

220

E nós... Os fotógrafos fomos compelidos a sair, na marra mesmo. E alguns 
correram para dentro da Câmara, e outros não tiveram jeito, foram postos para 
fora. Com máquinas, sem máquinas... Depois, a gente viu que vários fotógrafos 
tinham escondido, em algum lugar do seu corpo, os seus filmes. E para sair 
com isso, depois, foi complicado. Ele teve que usar de certas manobras para 
sair com o filme, porque a saída, eu vou contar a seguir, foi uma coisa bem... 
Cada um saindo, identificando-se e tal.

Esse episódio foi interessante porque eu estava preocupado comigo. Eu 
estava muito preocupado, porque eu estava com um revólver na cintura, 
sem identificação, não tinha nem carteira de funcionário da Câmara. Mas 
tinha um guarda aqui na Câmara, o Antônio de Souza, que era um sujeito 
espetacular, um sujeito muito rude, de pouca instrução, mas extremamente fiel 
aos companheiros; um sujeito, assim, com um espírito de coleguismo muito 
grande; ele me pôs atrás dele –ele era muito gordo – e me disse: “Fica aí que eu 
te protejo”. E, realmente, me protegeu, e eu fiquei ali.

Outros seguranças mais antigos resolveram tirar o quepe para se infiltrarem 
no meio dos jornalistas. Porque o jornalista, aqui na Câmara, é uma figura 
absolutamente respeitada, é uma figura quase que como um deputado. O 
jornalista sempre foi respeitado pela Segurança como uma autoridade. Só 
que, no caso ali, eles foram se esconder junto aos jornalistas, exatamente os 
jornalistas que o Exército queria. Então, foi uma pancadaria. E dois dos nossos 
colegas da Segurança foram postos para fora como se fossem jornalistas e 
apanharam. E houve, realmente, um tête-à-tête, uma disputa física entre os 
jornalistas e os militares.

Logo passado esse primeiro impacto, o coronel Meira Mattos ordenou 
que todos os soldados saíssem do Salão Branco. E a gente, então... Eles se 
postaram do lado de fora, no túnel do Anexo I, fecharam a porta e ficaram 
dois soldados do lado de fora, na porta principal. Então, o Suez, que era um 
outro segurança mais antigo, falou com o major que estava abandonando 
o posto porque ele não tinha mais o que fazer ali naquele posto. O major 
disse que podia, e nós fomos, então, para o gabinete do presidente, dizer ao 
presidente, oficialmente, que a Câmara tinha sido invadida pelo Exército, que 
nós havíamos abandonado o nosso posto e que, no nosso posto, tinha um 
major do Exército – eu não me lembro o nome do major, ele se identificou. 
E a gente falou com eles. Fomos ao presidente e, no gabinete do presidente... 
Era um gabinete antigo ainda, naquele lugar mesmo que é hoje... Não, era 
mais para cá, mas era correspondente àquele lugar, no lado cá, onde é hoje o 
cafezinho dos parlamentares – ali era o gabinete do presidente.
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Nós chegamos lá e estavam todos os deputados. E abriram para a gente 
passar. E, então, eu me senti muito importante, porque os deputados fizeram 
um corredor polonês, a gente foi ao presidente e, oficialmente, falou com o 
presidente. O Suez, que era o segurança mais antigo, falou com o presidente 
que a Câmara estava invadida.

Houve uma reação interessante que eu notei nos deputados, em vários 
deputados, de tristeza. Eu percebi em muitos deputados, foi uma coisa que me 
marcou muito. E eu me lembro especificamente do deputado Mário Covas. O 
deputado Mário Covas teve um sentimento extremamente pesaroso. Ele não 
demonstrou medo, ele não demonstrou... Mas ele demonstrou um pesar muito 
grande. E eu vi uma hora, na saída do pessoal, depois, na hora de identificar, 
o deputado Mário Covas chorando e dizendo que a democracia havia sido 
maculada e que a democracia havia sido, naquele momento... Acabou-se a 
democracia, porque havia sido fechado, pela força, o Congresso Nacional.

Foi um episódio muito marcante na minha vida. E eu passei a admirar 
muito o deputado Mário Covas – não politicamente, porque eu não tinha 
posição política, eu não adotei posição –  mas como pessoa, como um político, 
que tinha sentimentos realmente patrióticos e democráticos e tal, porque ele 
demonstrou isso de uma forma muito clara. 

Mas, voltando ao episódio lá em cima, quando nós fomos falar com o 
presidente, concomitantemente a isso, houve uma confusão muito grande, 
porque todos os deputados que estavam armados, e a maioria estava armada, 
foram guardar, no cofre da Presidência, a sua arma, porque não queriam ser 
pegos pelo militar...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era comum esse hábito 
dos parlamentares andarem armados ou era aquela circunstância específica?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, muitos deputados 
andavam armados, mas eles deixavam as armas na chapelaria. A gente 
chamava de chapelaria o local onde tem, hoje, o ponto do parlamentar – ali 
onde está a Segurança, no Salão Branco. Ali, tinha um buraco por trás em que 
eles deixavam a arma.. 

Mas era bem mais comum andar armado, naquela época. Deputado não era 
abordado para se desarmar. Talvez o corregedor, eu não sei se havia, parece-me 
que havia essa figura naquela época. Mas era muito comum haver conflitos 
entre os deputados e eles estarem armados. Inclusive, o Nelson Carneiro atirou 
no Souto, no pai do Piquet. Eu também, por coincidência, estava de serviço 
nesse dia. Mas é um outro episódio que, depois, a gente pode comentar.
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Mas nesse dia, especificamente, os deputados estavam armados. Eles não 
haviam deixado suas armas na chapelaria. Grande parte dos deputados estava 
armada. Eu me lembro bem do Breno da Silveira e do Amaral Netto, que 
estavam armados e nos pediram para reagir se a Polícia Federal... Porque a 
Polícia Federal estava rondando também para prender aqueles deputados que 
haviam sido cassados.

Neste momento que estávamos lá com o presidente, coincidentemente, 
entrou o deputado Nilo Coelho, que era na época primeiro-secretário e 
trouxe... Ele era primeiro-secretário? Acho que sim. Ele recebeu a mensagem 
do presidente da República fechando o Congresso. Então, ele veio trazer, 
oficialmente, aquela determinação da Presidência da República fechando o 
Congresso. E ele foi agredido, eu me lembro bem de o Doutel de Andrade 
agredi-lo fisicamente. 

E foi uma atitude de revolta de todos os parlamentares que estavam lá dentro 
contra a atitude do Nilo Coelho. Na verdade, inclusive, chamando-o de moleque 
de recado, uma coisa assim, bem.... E ele, na verdade, era da Arena, era do Governo. 
Ele havia recebido aquela coisa oficial e foi levar ao presidente. E saiu quase que 
no tapa lá. E a gente teve que segurar deputados e parlamentares e tal.

Depois disso, ficamos aguardando o amanhecer. Quando amanheceu, 
realmente, nós vimos a dimensão da coisa, não é?

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Tudo isso aconteceu no 
escuro, não é?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Tudo isso aconteceu 
no escuro.

A SRA. (Glória Varela) – Com vela?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Com vela.
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Lampião?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Só vela.
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)  – Só velas.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Só vela, fósforo. Não 

tinha....
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O ar rarefeito?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não. Porque nós fomos 

para o gabinete do presidente. Lá tinha janelas. Então, ficou quase todo 
mundo no gabinete do presidente. Eu me lembro de um episódio interessante: 
o Cordeiro... o Cordeiro, naquela época, era jornalista, depois, foi deputado 
Cordeiro. Ele correu. Todos correram em direção ao presidente. Então, a 
Taquigrafia era onde é hoje o Espaço Cultural. Eles saíram do Salão Branco e 
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correram na direção do Anexo II para ir para o gabinete do presidente, que era 
ali. Só que, quando chegou lá no fim, o Cordeiro entrou no banheiro – porque 
no fim do corredor tem o banheiro – achando que estava entrando na escada. 
Quando ele entrou no banheiro, que ele viu que era o banheiro, voltou no 
escuro, trombou com outro jornalista e fraturou o nariz. Teve um problema 
no nariz e sangrou e tal. E o outro jornalista parece que bateu a máquina no 
Cordeiro. Não sei bem como é que foi a história. Mas a gente viu depois o 
Cordeiro todo cheio de sangue. E foi isso. E bateu. Ele nos disse... Eu não vi, 
não presenciei, mas ele nos disse que voltou lá e bateu de frente.

Houve muito pânico, muito pânico. No momento da invasão mesmo, houve 
um pânico muito grande por parte sobretudo dos jornalistas. Interessante: os 
parlamentares, eu não me lembro assim de parlamentar lá, porque ele não 
chegou a se confrontar com o militar, porque o parlamentar foi  para o gabinete 
do presidente.

O presidente, Adaucto Lúcio Cardoso, se manteve numa postura assim 
bem... Eu, na época, admirei muito porque ele era da Situação. Ele era da 
Arena. Ele era uma pessoa que os outros, às vezes, criticavam por posições de 
direita, mas ele se manteve como presidente da Câmara, como presidente da 
Instituição. Muito firme e muito determinado a não aceitar aquilo que estava 
sendo imposto pelo Executivo.

Mas ele não teve nenhuma opção e recebeu aquilo e ficou com todos os 
parlamentares no gabinete. E nós, então, voltamos. Eu voltei para ficar perto da 
porta principal do Salão Branco, porque os... já haviam saído. 

Aí amanheceu. Quando amanheceu, nós vimos que a coisa era muito maior 
do que nós imaginávamos, porque a gente viu soldados ali, naquele gramado 
em frente, deitados, em posição de tiro, com fuzis virados para cá, para nós. 
Atrás do Anexo I, cheio de soldados ali atrás daquelas casas de máquinas. 
Aquela coisa. E para todo lado que se via, tinha soldado armado. 

Então, aqueles revólveres nossos – nós devíamos ter mais ou menos trinta 
a quarenta revólveres aqui dentro –, seria uma mortandade brutal se a gente 
tivesse usado. Graças a Deus não usamos. Não tivemos necessidade de usar.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quantas horas, mais ou 
menos, se passaram entre o corte da energia e...

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Foi a noite toda. Nós não 
tivemos energia. Quando foi escurecendo, não tinha energia.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E , com certeza, foi o 
Exército que cortou.
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O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, não tenho certeza.
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não se sabe.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não tenho certeza, 

porque a Polícia Federal também estava à cata dos deputados cassados. 
Naquela época...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas isso é feito 
externamente? Esse corte foi feito externamente pela fiação?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Externamente. Foi feito 
externamente, talvez na casa de força, pela CEB, pelo DFL – na época chamado 
de Departamento de Força e Luz –, que foi cortado. Eu não sei qual foi o sistema 
naquela época. Eu ainda não era arquiteto da Câmara, não sabia como eram as 
instalações, mas certamente foi cortado por fora.

Dentro da Câmara, estavam só parlamentares do MDB. O deputado 
Adaucto Lúcio Cardoso era o único da Arena que estava aqui, e, depois, 
o deputado Nilo Coelho veio trazer a correspondência da Presidência da 
República que estava fechada.

Aí, a hora que amanheceu, começou-se uma negociação para saber-se o que 
fazia. E aí aconteceu um fato interessante, que eu acho que é um fato relevante 
para as pessoas que participaram. Eu vi um ato de coragem do deputado César 
Prieto, se não me engano, que era um amigo do Juscelino. Se não me engano, 
chamava-se César Prieto. Era um deputado muito forte, grande, que foi 
cassado. Ele fazia parte dos cassados nessa época. E ele saiu ali embaixo onde 
tem aquela banca de revista no túnel, eram vagas de parlamentares e deixavam 
os carros ali. Então, estava cheio de carro ali. E o carro do deputado César 
Prieto estava ali, era uma Bel-Air  58. E ele, então, veio sem falar nada com 
ninguém, saiu lá do gabinete do presidente, veio caladinho e foi. E eu disse: 
“Deputado, o senhor não pode sair”. Ele não me deu atenção, abriu a porta 
e pegou as duas armas do soldado que estava ali, abriu com as mãos, passou 
entre eles, entrou no carro; saiu e passou pela Polícia Federal, que a Polícia 
Federal... O Exército não deixou a Polícia Federal chegar. A Polícia Federal 
ficou na curva da saída do túnel, ali, naquela... A saída do túnel é um buraco, 
não é? O Exército mandou que a Polícia Federal ficasse atrás daquilo ali. Então, 
a Polícia Federal não chegou perto da gente.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Onde é o desembarque de 
parlamentares, hoje?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – É, ali, na saída para lá. Na 
hora que você sai, vira ali, os policiais ficaram ali. 
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Então, estava muito policial ali e o César Prieto passou por eles com o carro 
tocando. Aí deu-se o fato, talvez o fato histórico mais importante, que foi a 
saída dos parlamentares cassados. O deputado Adaucto Lúcio Cardoso... foi 
uma hora de muita tensão.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso na manhã após a 
invasão?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Na manhã após a invasão. 
Foi uma hora de muita tensão, foi a primeira vez que o deputado Adaucto 
Lúcio Cardoso se deslocou do gabinete dele e veio em direção à saída da 
Câmara. E o Exército, postado do lado de fora, armado com metralhadoras, 
soldados armados. O coronel Meira Matos, ao lado do carro dele. E o carro do 
presidente chegou. O Galaxy do presidente chegou.

Então, o presidente saiu e disse que ele daria garantia pessoal, que ele era 
representante do poder civil, que ele daria garantia pessoal aos cassados. 
Nenhum cassado seria molestado por nenhum militar junto dele.

E entraram no carro todos os cassados. Eram cinco ou seis. Eu sei que 
tinha o motorista,  o deputado Adaucto Lúcio Cardoso e mais .... O carro saiu 
atopetado. O Galaxy saiu quase raspando no chão, porque todos os cassados 
entraram no carro junto com ele. 

E nesse diálogo aí, o Meira Matos disse que era representante do poder 
militar, eu acho que, politicamente, foi uma coisa que não estava planejada, 
certo? Porque não existia o poder militar. Não havia uma declaração de que 
nós estávamos num regime autoritário. O presidente Castelo Branco havia 
sido eleito pelo colégio eleitoral. Sei lá. Não sei se Castelo Branco foi eleito, mas 
não se falava em ditadura militar. Era um regime de transição e tal. O Meira 
Matos, então, ao se defrontar com o Adaucto Lúcio Cardoso, e o Adaucto 
Lúcio Cardoso dizer que era representante do poder civil e que daria garantia, 
ele disse que “eu sou o representante do poder militar e autorizo o senhor a 
sair com os cassados”. Então eu nunca vi essa versão disso. Outras pessoas 
contaram, não sei se tem. Mas achei o fato relevante. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Reinaldo, você mencionou 
que só os deputados do MDB estavam na Casa. A Arena tinha sido avisada da 
invasão, na sua opinião? 

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, na minha opinião, 
a Arena, quando... porque houve a cassação, encerrou-se a sessão e o pessoal 
da Arena saiu. E o pessoal do MDB ficou dentro do plenário e o deputado 
Adaucto Lúcio Cardoso reabriu a sessão e deu a palavra para os deputados 
cassados. Isso é que criou... porque não me parece que havia, na época, intenção 
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de se fechar o Congresso da forma que foi feito. Houve a cassação, já havia as 
cassações, já era uma coisa que havia. E cassaram-se aqueles deputados. Não 
sei a causa política. Isso a gente... talvez vocês que são jornalistas possam ligar 
esse fato ao fato político importante que foi a cassação – me lembro bem – do 
Doutel de Andrade, César Prieto e outros mais. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas isso foi antes do  
AI-5, não é? 

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Isso foi em 1966.    
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não, você me disse que 

isso aconteceu no final de 68. 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – No final de 66. 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Final de 66. 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – É. Foi quando entrei 

na Câmara. 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era isso que eu ia confrontar.  
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – O outro foi do Márcio 

Moreira Alves, o episódio do Márcio Moreira Alves. 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que acabou implicando 

na decretação do AI-5.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu participei também. 

Ainda estava na segurança. 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Conta para a gente como 

foi o episódio de 1968 e depois a gente faz uma comparação entre esse episódio 
de 66 e o de 68. 

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – O de 1968, para nós... não 
houve invasão na Câmara. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em 66 foi mais dramático, 
então. 

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Foi mais violento. 
Dramático, não, porque o do Márcio Moreira Alves foi muito dramático. 
Interessante: eu já disse aqui que eu não tinha posição política. Sempre 
procurei não ter. Não é manifestar, não, não ter posição política, exatamente 
pela função que exercia de segurança, era muito importante que me 
mantivesse eqüidistante de qualquer coisa política para poder exercer a 
função de segurança. Mas a gente tinha uma admiração muito grande pelas 
pessoas de coragem. Naquela época, havia um grupo de parlamentares – Davi 
Lerer, Mário Covas, Márcio Moreira Alves, tinha um outro que era gago, que 
não me lembro o nome dele – que eram pessoas muito corajosas. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Jovens. 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Jovens que falavam coisas 

que a gente não imaginava que pudesse falar da Presidência da República, 
dos presidentes da República, da situação, não é? Então a gente tinha muita 
admiração por eles, admiração pessoal, não política, mas pessoal, pela coragem 
pessoal deles. E a cassação do Mário Moreira Alves foi muito traumática para 
nós porque era um sujeito que gozava de um prestígio com a gente pela pessoa 
que era, pela maneira que ele falava, pela posição contestadora dele naquela 
ocasião que não era fácil, não é? Naquela época não era fácil. Houve uma sessão 
e ele fez um discurso e falou mal do governo e a coisa... Politicamente eu não 
sei te dizer. Eu não acompanhava a parte política. Eu realmente era alienado 
e ainda sou meio alienado politicamente. Me habituei a isso pela profissão, 
pela função. E ... então eu não sei dizer assim, agora, foi uma coisa traumática 
e o fechamento do Congresso de novo. Aí veio uma repercussão que a gente 
sentiu bem no bolso. Nós tivemos uma queda violenta do salário, porque, com 
o Congresso fechado não havia mais sessão extraordinária. E naquela época 
era uma defasagem muito grande entre o que se ganhava de salário e o que se 
recebia no final. Então essa foi uma repercussão.

Agora me lembro bem também... o episódio do Márcio Moreira Alves 
eu realmente não tenho grande lembrança. Quer dizer, eu lembro do fato. 
Lembro da Constituição, lembro do fato do senador Moura Andrade parar o 
relógio para não passar da meia-noite, porque tinha um prazo. A gente achava 
muito interessante essa coisa porque, como a gente não tinha nada a ver com 
a política, a gente ficava imaginando como é que aquilo era possível. Havia 
uma determinação não sei se escrita ou não do Palácio do Planalto de que se 
a Constituição não fosse votada até a meia-noite daquele determinado dia, 
ela passaria sem nenhuma emenda. E os deputados conseguiram fazer uma 
série de emendas à Constituição vinda do Palácio do Planalto que melhoraram 
muito o texto da Constituição, segundo o pensamento dos deputados naquela 
época – inclusive deputados de oposição conseguiram algumas emendas, 
melhorando o texto e mudando um pouco o texto. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso na Constituição de 67, 
que foi dos militares. 

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Posterior foi de 67. 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A Constituinte foi em 87. 

Foi a dos militares. 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Foi a do Moura Andrade.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – 1967. 
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O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Logo depois desse episódio... 
aí a Câmara fechou um pouco. Ficou pouco tempo fechada nesse episódio e 
aí veio essa Constituição que foi também um momento muito marcante para 
nós, porque nós trabalhávamos dia e noite. O contingente da segurança era 
pequeno e as sessões se prolongavam até altas horas da noite. Então a gente 
trabalhava num regime muito violento, trabalhava quase que direto aqui, a 
gente quase que se mudou para cá – ficávamos aqui direto, trabalhávamos dia 
e noite. Então me lembro bem do final. Não conseguiram votar em tempo, 
terminar a votação em tempo. O senador Moura Andrade que era o presidente 
do Congresso, que comandava na época, mandou parar o relógio do plenário. 
Foi uma coisa mais ou menos complicada, porque ali o relógio é automático; 
então a gente não tinha acesso ao relógio para parar, senão parava todos os 
relógios da Câmara. Então tivemos que ir na central de relógios, parar todos os 
relógios da Câmara, que ficaram parados por um tempo grande. Parece-me que 
terminaram às três e meia da manhã a confecção... a votação de promulgou...
aí o relógio voltou a funcionar. Mas estava parado em um minuto antes de 
meia-noite ... Aquilo para mim era uma coisa muito estranha, porque eu não 
entendia como é que parar o relógio parava o tempo, não é? Mas politicamente 
funcionou e a Presidência da República também eu acho que não queria usar 
mais força em cima do Congresso. Todas as aprovações... porque naquela 
época o MDB era muito pequeno em relação à Arena. A Arena aprovava 
tudo o que queria. Realmente aquilo era o rolo compressor político. A gente 
percebia que só passava no plenário aquilo que a Arena queria. Eu trabalhava 
muito no plenário. Era um posto que eu era muito destacado para lá. Então, a 
gente... eu achei estranho, mas foi um fato histórico essa parada do relógio . A 
Constituição que deveria ter sido ... que foi promulgada num dia, na verdade, 
foi promulgada no outro dia, às três e meia da manhã, quatro horas da manhã, 
como sendo no dia anterior. 

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Que outros episódios você 
lembra, Reinaldo? Episódios marcantes, politicamente falando, que foram ou 
dramáticos ou tempestuosos ou festivos para o Legislativo. 

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Esse período meu na 
Segurança foi todo ele muito marcado de protestos e marcado de dificuldades 
porque era uma época complicada porque esses deputados de oposição 
eram extremamente aguerridos e por muito tempo eles foram procurados e 
tentados .. foi tentada a prisão deles aqui dentro. Nós tínhamos a determinação 
e a gente cumpria essa determinação. Nós tínhamos um diretor de segurança 
extremamente competente, que era o Dr. Ângelo Varela, que havia sido 
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deputado estadual, filho do governador do Rio Grande do Norte, então era 
um sujeito que conhecia os assuntos, politicamente, e um verdadeiro diretor 
de segurança. Nos dava um apoio muito grande em termos de prestígio, de 
apontar. Aquilo que ele mandava a gente fazer a gente fazia, ele assumia. E a 
gente, então, teve muita tensão. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Havia manifestações de 
populares ou essas manifestações eram só de parlamentares?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, não havia 
manifestações no Congresso, muito poucas manifestações, porque era 
impedido; mas o Congresso passou a ser uma guarida daqueles que tinham 
problemas. 

Então, eu me lembro bem que eu estudava, eu fazia Arquitetura, e em uma 
das ocasiões a UnB foi invadida. Mataram lá um estudante. Houve uma coisa 
violenta na UnB. Eu até estava lá, e usei do fato de eu ser segurança daqui para 
sair do cerco, porque eu tinha que trabalhar aqui. Usei isso como documento. 
Apresentei o meu nome de documento de segurança da Câmara e eles me 
liberaram, para eu vir trabalhar. 

Depois, os estudantes vieram para cá. 
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Entraram na Casa?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Entraram na Casa e 

ficaram na galeria, e dormiram na galeria. Então, foi muito interessante, 
porque eu estava numa posição totalmente estranha, e o pessoal me gozou 
muito, porque eu era estudante de Arquitetura. O estudante de Arquitetura é 
muito irreverente. Aí me viram fardado ali. Depois foi terrível, sabe? Muitos 
me chamaram, por muito tempo, de “tenente” lá na universidade.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Você sofreu algum tipo de 
constrangimento entre os estudantes por causa disso?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, não, nenhum tipo de 
constrangimento, porque nós... É interessante que a gente trabalhava do lado 
do estudante. A Câmara... havia um sentimento de dar guarida a esse pessoal.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Além dos estudantes, 
houve mais alguma manifestação, assim, significativa, em que chegaram a 
entrar e a se abrigar aqui dentro?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, eu não me lembro, 
assim, de coisas...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Trabalhadores rurais?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não. De vez em quando 

vinham trabalhadores rurais e tal, comandados por um deputado, mas isso era 
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uma coisa já um pouco mais organizada. Não tinha mais, assim... Não dormiram 
aqui. Os estudantes dormiram aqui, acho que por duas noites seguidas, ali no 
plenário. Foi super legal, foi uma coisa muito gostosa, porque virou lá...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Um acampamento.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – É, um acampamento 

de estudantes; todo mundo deitado no tapete e tal. Foi muito... E não me 
trouxe nenhum constrangimento. Eu não tinha ... eu nunca tive nenhum 
constrangimento de andar fardado. Eu sempre tive muito orgulho de ser 
segurança da Câmara. Eu acho que... Eu sempre tive um orgulho muito grande 
de ser funcionário da Câmara. Seja de que nível for, eu acho que qualquer 
serviço é fundamental. Eu não concordo muito com “serviço-meio, fim”. Eu 
nem entendo muito bem disso, porque eu acho que as atividades-meio são 
fundamentais para que a atividade-fim se desenrole. Então, eu sempre tive esse 
raciocínio e sempre fui muito... sempre gostei demais da Câmara. Então, não 
tive nenhum constrangimento. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Na Câmara você nunca 
esteve ligado ao processo legislativo?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, nunca estive ligado.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sempre ligado, primeiro, à 

Segurança e depois à Arquitetura. 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu estava ainda no quarto 

ano de Arquitetura quando a Câmara decidiu ... para esvaziar o Salão Verde... O 
Salão Verde havia sido tomado por lideranças parlamentares. Não havia espaço 
de liderança parlamentar. Não havia espaço para o deputado permanecer, 
para o deputado ficar. Não tinha gabinetes de Liderança, só tinha gabinetes 
da Mesa. Não tinha gabinetes parlamentares. Então, os deputados, em geral, 
ficavam basicamente no plenário, mas os líderes precisavam ter um gabinete. 
Então, tomaram ali, fizeram uns tabiques no Salão Verde, e o Salão Verde foi 
totalmente, literalmente tomado por salas de parlamentares, de lideranças. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Uma coisa um tanto 
quanto improvisada. 

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Improvisada, improvisada. 
Era uma divisória de vidro com umas cortinas por dentro, muito improvisado 
e muito feio. O Salão Verde, ele era até fim da Câmara, não tinha nada ali para 
trás do Salão Verde. Aquele jardim onde hoje é o fim do Salão Verde era o fim 
do Salão Verde, era o fim da Câmara. Então, você tinha uma janela ali, como 
você tem no gabinete do presidente. Ali era uma janela ligada para a Praça 
dos Três Poderes. Então, o Dr. Luciano pediu ao Oscar Niemeyer – não sei 
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bem se foi iniciativa do Dr. Luciano ou se foi do Senado, eu ainda não estava 
na Arquitetura nessa época –, para fazer um acréscimo, que seria o bloco das 
lideranças, que seria aquela parte ali onde tem a Presidência e as lideranças, do 
jardim do Burle Marx para trás. 

Nessa ocasião, começou a obra no Senado, e a obra veio se desenrolando. 
Quando ela chegou à Câmara, nós tínhamos dois arquitetos, que era o Eraldo 
Paixão, que também tem muita história para contar nesta comissão, e o 
Hamilton Balão Cordeiro, que está aí até hoje e também é um cara que tem 
história. Eles não davam conta de cuidar sozinhos daquela obra e, então, o 
Eraldo me pediu para trabalhar para ele num expediente. Eu trabalhava um 
expediente na Segurança e um expediente na Arquitetura, porque o Dr. Varela 
não me liberava da Segurança porque me considerava um bom segurança, um 
guarda eficiente; e eu era, eu era empolgado, eu gostava do meu trabalho. 

Então, eu fiquei nas duas funções, até que não houve jeito e eu fiquei só na 
Arquitetura. Eu passei definitivamente para a Arquitetura, e a firma que pegou 
aquela obra lá foi uma firma que era comandada pelo ex-deputado Sérgio 
Naya, que depois veio a ser deputado. Na época, ele era um “engenheirozinho” 
novo e era gerente da Steca, que foi quem construiu aquela obra lá. 

Foi uma obra extremamente trabalhosa sob o ponto de vista de fiscalização, 
porque ela era fiscalizada em primeira instância pela Novacap e depois 
por nós. O Dr. Luciano, muito sabiamente, fazia esses convênios, mas não 
entregava o dinheiro ao conveniado. O dinheiro não passava para a Novacap, 
quem mantinha o dinheiro era o Luciano, então, quem tinha o controle da 
obra era ele. E para o Dr. Luciano liberar o dinheiro, nós tínhamos que aprovar 
as contas aprovadas pela Novacap. Isso gerava um conflito muito grande da 
empreiteira conosco, e havia uma certa divergência de maneira de olhar, de 
fiscalizar. Então, nós tínhamos muita dificuldade. 

Eu me lembro bem de uma fatura que o dono da empresa, que se chamava 
Ferro Dobrado, na época, era o presidente da Novacap. A Novacap é que 
fiscalizava, então, a quantidade de ferro foi uma coisa assim astronômica, sabe? 
Nós então fizemos o Eraldo depois fazer uma fiscalização daquela ferragem, 
e nós não conseguimos achar. Aí houve uma glosa grande, e o sujeito era o 
presidente da Novacap, dono da empresa. Problemas de obra mesmo. A partir 
daí, eu fiquei absolutamente integrado nas obras da Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Você passou definitivamente 
para a Arquitetura...

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Para a Arquitetura.
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em 60...
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O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Em 68, 69, talvez, princípio 
de 69, porque, em 70, nós inauguramos o edifício, a parte do Salão Verde, ali. 
Nós limpamos o Salão Verde.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Tiraram os tabiques.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Tiramos os tabiques todos 

e fizemos a reforma do plenário, a primeira reforma do plenário. Porque 
Brasília, quando foi feita, e a Câmara também entrou na mesma sistemática, 
não foi terminada, ela foi feita para a inauguração. Então, o plenário da Câmara 
era provisório, não era uma coisa definitiva, ele tinha uma série de coisas que 
não eram definitivas, que eram feitas, assim, a toque de caixa, para terminar. O 
aspecto dele era muito bom, era bonito e tal, mas ele não tinha acabamento. 

O Oscar sempre pretendeu terminar, refazer aquela coisa e tal. Quando o 
Dr. Luciano conversou com o Oscar Niemeyer para refazer o plenário, para 
fazer a reforma do plenário, ele se entusiasmou – ele estava exilado na França, 
em Paris – e fez o projeto, o Carlos Magalhães e o Lelé desenvolveram aqui o 
projeto, e nós participamos. 

Eu participei, assim, não muito ativamente porque o Dr. Luciano não queria 
muito a minha ingerência, porque ele disse que eu criava muito problema na 
fiscalização. Então, ele me tirou um pouco, porque realmente precisava fazer isso 
com muita rapidez. Nós tínhamos entre dezembro e março, porque inclusive 
havia uma posse do presidente, em 71, houve uma posse de presidente, que eu 
não sei qual é. Em 71... Não, não sei, não sei, mas houve uma coisa qualquer, 
ou... A gente sempre foi levado a ter o plenário como uma coisa sagrada. E a 
gente sempre foi... É até uma espécie de lavagem cerebral na gente de que o 
plenário não pode parar, que isso para o Brasil, politicamente, é tão importante 
e tal... E a gente sempre teve muita firmeza nessa postura. Com relação a ar 
condicionado, iluminação e tal, a gente luta de todas as formas para que o 
plenário se mantenha funcionando.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Houve casos em que esses 
equipamentos não funcionaram?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Houve, mas sempre nós 
tínhamos uma segunda via. O plenário nunca foi, nunca tivemos que suspender 
as sessões por falta de equipamento. 

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Nunca?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO –   Nunca, nunca.
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nem na época da ditadura, 

nem depois na redemocratização?
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O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não. Nunca.  Nós não 
permitíamos.  Os funcionários da manutenção – e eu digo a importância dos 
funcionários da manutenção, não eu, mas os funcionários mesmo, aqueles 
mais humildes – dão a vida para que aquilo funcione. Então, você pega um 
funcionário do ar-condicionado da Câmara, por exemplo, em nenhuma 
hipótese ele deixa dar problema no ar-condicionado do plenário. Aconteça 
o que acontecer, ele não vai em casa, ele faz qualquer coisa para que o  ar-
condicionado do plenário funcione.  Esse espírito nos foi passado por alguém, 
que não sei quem, e todos nós temos até hoje isso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  E esse espírito era forte 
mesmo durante a ditadura?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Para nós não tinha diferença.
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como é que os funcionários 

se sentiam, os funcionários do Legislativo que viam um bloco de parlamentares 
da Arena, tipo rolo compressor, parlamentares do MDB, um partido pequeno?  
Como o funcionário do Legislativo assistia a isso?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu particularmente via 
com muita tristeza. Eu via com tristeza porque achava que aquilo realmente 
não era bom para o nosso país, e a gente se sentia coagido, a gente se sentia... 
Teve uma época que havia até uma certa dificuldade em se dizer aí fora que 
era funcionário do Legislativo. Eu acho que o Legislativo foi tão vilipendiado 
nas suas funções e tão desmoralizado pelo Executivo e pelos militares que 
deixou de ser uma coisa nobre. Eu sempre disse com muito orgulho que eu 
sou funcionário da Câmara, mas teve uma época que não era de bom alvitre 
você falar que era funcionário da Câmara.  Primeiro, porque nosso salário foi 
drasticamente reduzido, drasticamente reduzido.  Nós tivemos um período aí 
extremamente difícil, em termos de salário, na época da ditadura.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Sim, mas isso em função 
de não ter hora extraordinária?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – De não ter sessão 
extraordinária, de não ter aumentos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Houve corte de salário 
mesmo?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, corte, não.  Houve 
corte no extraordinário, que era extremamente representativo.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  E houve corte na concessão 
de aumentos? 
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O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não houve aumentos, nós 
ficamos muito, realmente, por baixo.  Inclusive sob o ponto de vista psicológico, 
o funcionário da Câmara foi muito...  Eu, por exemplo, me sentia muito triste 
com essa situação.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E esse sentimento era 
generalizado?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu acho que era bastante 
generalizado.  Eu me lembro bem de uma discussão que eu tive com o 
funcionário na porta do plenário. Parece que as normas da Câmara eram 
um pouco mais rígidas com relação, por exemplo, à entrada do plenário.  O 
funcionário da Câmara não entrava no plenário a não ser que tivesse que ir 
ao plenário.  

Eu então barrei o chefe de gabinete do MDB e ele me disse que eu o estava 
barrando porque ele era do MDB. Eu, na verdade, não sabia disso, não sabia 
que ele era do MDB, não tinha assim... eu não ligava o nome à pessoa, eu não 
ligava que aquele funcionário fosse do MDB. Era uma ordem que não podia 
entrar ninguém no plenário e ele disse que eu o estava perseguindo porque 
era do MDB.  

Eu me lembro de que essa coisa me atingiu muito. Eu lembro até hoje. Isso 
tem vinte, trinta e tantos anos, eu lembro até hoje.  O funcionário era chamado 
Diniz. Isso foi uma coisa que me marcou muito porque era um cuidado que 
eu tinha de não ter posições políticas para não assumir nenhuma posição que 
pudesse ser política.  Eu assumia uma posição, uma postura de “me mandarem 
fazer e eu fazia”.  

Agora, com relação à arquitetura, eu tenho assim... Todos os prédios 
da Câmara que eu não participei da construção eu reformei. Eu entrei na 
Câmara quando inaugurou o Anexo II. A Câmara até então era só o Anexo 
I e o edifício principal. Quando inaugurou o Anexo II aumentaram o 
contingente de segurança e eu vim nessa  época. E hoje eu já reformei o 
Anexo II também.  O edifício principal nós reformamos todo. O Anexo IV, eu 
participei da construção; o Anexo III, eu participei da construção; o Anexo 
I, nós já reformamos. Então, todos os prédios da Câmara, de que eu não 
participei da execução, eu participei da reforma. O que eu conheço bem na 
Câmara é esse aspecto, e aí sim, as injunções para se construir, a participação 
do Dr. Luciano. Pelo menos que eu me lembre bem, na reforma do plenário 
da Câmara, a participação do Dr. Luciano foi efetiva. 

Nós tínhamos uma reunião todo dia às 11 horas da noite.  Era uma 
característica do Dr. Luciano: eu acho que ele não tinha sono, era solteiro, era 
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casado com a Câmara, trabalhava dia e noite aqui na Câmara.  Ele ligava para 
gente, às vezes, às duas horas e dizia: “Onde é que você está?”  “Estou dormindo, 
Dr. Luciano, estou em casa dormindo”.  Às duas horas da manhã ele ligava para 
mim e perguntava onde é que eu estava.  Primeiro ele ligava para a minha casa, 
ele sabia exatamente que eu estava na minha casa. (risos) 

Era uma estratégia que ele usava, ele era um sujeito... Eu tenho uma 
admiração imensa pelo Dr. Luciano. Primeiro, porque foi o meu primeiro 
diretor-geral; depois, foi diretor-geral por quatorze anos.  E depois... ele foi 
um sujeito que nos deu oportunidade de fazer na Câmara.  Ele nos respeitava 
muito, ele nos dava muita autoridade, muita autonomia de trabalhar, muito 
sério. No episódio da reforma do plenário ele comandou pessoalmente a 
reforma, porque não havia possibilidade – não no dia 3 de março, no primeiro 
de março, sei lá que dia era que abria a Câmara – de não abrir.

E aí aconteceu um fato interessante.  Foi uma obra muito difícil, muito 
complicada, eu sei que nós demos conta.  Eu me lembro que eu saí daqui mais 
ou menos duas horas da manhã do dia anterior à inauguração e fui para casa 
dormir.  Daí, umas seis horas da manhã, mais ou menos, me ligaram porque 
tinha sido inundado o plenário.  Inundou o plenário. “Mas como inundou? 
Não choveu, não tem nada”.  Aí viemos para cá de novo, chegamos aqui, o 
pessoal de limpeza estava todo aí, os operários todos limpando.  

O sistema de ar-condicionado do edifício principal era um só: Senado e 
Câmara dos Deputados. Nessa época, nós dividimos. Senado e Câmara, cada 
um ficou com o seu sistema de ar-condicionado independente. E nós, por 
desconhecimento, sei lá por quê, deixamos um cano que alimentava uma caixa 
d’água, que se chama água de condensação do ar-condicionado, ligado no 
Senado.  E o Senado chegou, testou o aparelho de ar, ligou aquele troço lá, e 
a torneira entornou lá no nosso. Como era de noite, de madrugada, inundou 
realmente o plenário.  

O parque da galeria ficou com água alta. Desceu pela escada da galeria e 
infiltrou na laje, e ali onde tem o som, infiltrou pelas paredes e começou a 
pingar no plenário, e aí realmente nós secamos tudo, enxugamos tudo.  Na hora 
da inauguração estava tudo perfeito, bonito, mas acontece que estava pingando 
água, porque a água de dentro da estrutura nós não conseguimos tirar. 

O Dr. Luciano determinou que os diretores se sentassem onde estava 
pingando água para que nenhuma autoridade ou deputado ou qualquer outro... 
O presidente da República veio. Não foi posse do presidente da República, ele 
veio, foi uma coisa muito solene, muito formal.  
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E eu me lembro bem do Padilha, chefe dos serviços gerais. Ele era todo 
impoluto, veio com terno novinho, porque não sabia que ia sentar na 
pingadeira e ficou na pingadeira, e a cara dele com aquela pingadeira, o 
negócio pingando nas costas dele. (risos) Foi uma coisa muito interessante, 
foi uma solução muito inteligente do Dr. Luciano, ninguém percebeu, só nós 
que sabíamos,  ninguém percebeu e saímos bem com a coisa, essa pingadeira 
em vários lugares no plenário.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)  – Dentro do plenário?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Dentro do plenário, de 

baixo daquele anel superior, do lado esquerdo. Você entrando no plenário, do 
lado esquerdo, tudo pingava água.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)  – Da Constituinte para cá 
você se lembra de algum fato?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Político eu não me 
lembro, porque eu não participo.  O que eu me lembro da Câmara é a 
parte administrativa, de que eu participei com muito prestígio, até muito 
maior prestígio que eu deveria ter pela minha função, porque eu passei a 
participar das decisões da Câmara e das reuniões do diretor-geral.  Então 
eu sempre fui muito respeitado e participava, mas eu nunca tive muito 
interesse na parte política.  

Interessante que em toda minha trajetória na Câmara eu sempre saí da 
reunião no momento em que virou político, porque havia um certo... Os 
diretores superiores, que era o diretor-geral e aqueles politicamente ligados a 
ele, tinham decisões ali que eu me sentia constrangido em saber, por que eram 
coisas que realmente eu não deveria saber, eu não tinha que saber. 

Eu acho que quem vai poder falar muito bem disso é o Dr. Luciano, o Dr. 
Sabino e, agora, o Dr. Sérgio, que ainda tem pouca história para contar.  Mas o 
Dr. Luciano ficou quatorze anos, o Dr. Sabino ficou dezoito, eles têm o fio da 
meada da Câmara.  

Eu sempre imaginei que o representante dos funcionários junto à política, 
quem faz a política dos funcionários da Câmara era o diretor-geral.  Quem me 
passou isso também foi o Dr. Luciano, que sempre disse que o diretor-geral 
tem que ser um cara absolutamente forte na Câmara para resistir às pressões 
dos deputados, por que ele é um funcionário e trabalha com os deputados.  

Muitas e muitas vezes eu vi negar coisas para deputado e ele tinha então 
que ter força.  E a gente sempre foi mais ligado à diretoria-geral, sempre 
trabalhou no sentido de fortalecer o diretor-geral, a diretoria-geral. Tudo o que 
a gente faz é através da diretoria-geral, todos os méritos que nós temos a gente 
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transfere para a diretoria-geral e todos os erros nós assumimos. Exatamente 
para preservar a diretoria-geral incólume desses problemas.  

Esse foi um comportamento nosso, sobretudo do que agora é Departamento 
Técnico, mas começou com o Eraldo, Eurico, Hamilton e eu, só nós quatro, 
não tinha nem sessão.  E o espírito nosso era tão interessante, tão coeso, que, 
quando se criou a Sessão de Obras, a gente imaginava que o Eraldo deveria ser 
o chefe.  O Eraldo era o mais antigo, levou-nos todos para lá. 

O Dr. Alteredo, que era chefe de gabinete do Dr. Luciano, exigiu que o 
Eraldo largasse o outro serviço que ele tinha aí fora na Codebrás, fiscalizava 
obra na Codebrás, para assumir a chefia aqui.  O Eraldo não quis, então ele nos 
convidou a todos. Ficou um ano sem chefia a nossa sessão, até que o Alteredo 
resolveu aceitar que o Eraldo trabalhasse nos dois lugares.  

Então nós tínhamos realmente um espírito de grupo muito forte, os quatro 
arquitetos. Formamos a base do que é hoje o Departamento Técnico, do qual 
o Carlos Henrique participou até certo momento.  Não é, Carlos Henrique? 
Trabalhou conosco como desenhista, nos ajudou muito.  

Eu acho que a minha participação política foi mais nesse episódio, porque 
eu era da Segurança.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essas obras que foram 
realizadas, em termos de metro quadrado de área ocupada, nem sei quanto é.

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Uns 140 mil metros 
quadrados mais ou menos de área ocupada na Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que a Câmara tem hoje? 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – É. 
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Naquela época devia ser 

o quê? 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Bem menos, por que não 

tinha o anexo.
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quinze mil? Vinte mil?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – É.
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como é que todas essas 

obras repercutiram junto à população? A cada novo anúncio...
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não havia grande 

repercussão, não – interessante, não era...  Essa é uma história que eu acho que 
devia ser resgatada, a história do parlamentar aqui dentro. 

Quando eu cheguei à Câmara, eu estranhava muito por que o parlamentar 
não tinha lugar de ficar. Eu tinha, na Segurança, o meu ponto de apoio; o 
deputado não tinha. O deputado ficava no plenário.  
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Por exemplo, a correspondência do deputado chegava e tinha um escaninho, 
onde hoje é a votação eletrônica. Ali tinha um buraco, uma mesa grande tipo 
aquela da reunião da Mesa, e os escaninhos. Então, o parlamentar pegava sua 
correspondência no escaninho, lia, anotava qualquer coisa para responder ou 
respondia e levava para os datilógrafos.  

Tinha uma turma de datilógrafos, no plenário, que ficava no Salão Verde, 
onde é o cafezinho hoje, que datilografava umas cartas, respondiam às cartas 
para os parlamentares. A maioria dos parlamentares só entregava àquele 
funcionário que respondia às cartas dele, porque aquele funcionário já sabia 
como respondia às cartas para o parlamentar. 

O parlamentar não tinha nenhum apoio. Se ele não fosse líder ou membro 
da Mesa, não tinha gabinete nem funcionário nenhum à disposição dele. Nada. 
Isso veio do Rio, é uma cultura do Rio, porque no Rio todos os parlamentares 
tinham gabinete fora da Câmara, mas aqui em Brasília não havia essa cultura 
e não havia nem espaço, não havia loja para ele alugar. Quer dizer, não tinha 
nada, tudo que tinha aqui era oficial.  Então, o deputado ficou sem gabinete 
por muitos anos. 

Eu me lembro da decisão do presidente Pereira Lopes de construir o Anexo 
III.  Houve uma discussão, o presidente queria construir o Anexo III para que 
cada deputado tivesse um gabinete, não cada deputado, mas alguns deputados 
tivessem os seus gabinetes, porque eram só trezentos  gabinetes. O Dr. Luciano 
dizia a ele para ter cuidado, porque isso esvaziaria o plenário. E o presidente 
Pereira Lopes insistiu com a idéia, construiu e realmente esvaziou o plenário. 
Os deputados passaram a ficar mais nos gabinetes.

Então, o presidente Pereira Lopes foi que decidiu fazer o Anexo III, e fez-
se o Anexo III. O gabinete de 18 metros quadrados, sem nenhuma infra-
estrutura, e tinha a sala do parlamentar e a sala do secretário parlamentar. 
O deputado só tinha o secretário parlamentar e tinha uma equipe de 
funcionários que trabalhava em função do deputado. Quer dizer, atendia, 
datilografava para o deputado. Aquele secretário parlamentar era só para 
atendimento imediato do deputado.  

Isso foi progredindo, progredindo. Havia a desculpa de não ter gabinete 
para todo mundo, porque não havia limite de quantos parlamentares haveria 
na Câmara, porque era progressivo, igual hoje, até que o presidente Geisel 
fixou em 409 o número máximo de parlamentares.  

Nessa ocasião, o Dr. Luciano achou por bem, então – e o presidente era o 
Flávio Marcílio – construir um gabinete para cada parlamentar. Foi quando 
nós construímos o Anexo IV, porque aí havia fixado o número máximo de 
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409. Então não teríamos, quer dizer, não tinha mais desculpa para não ter um 
gabinete para cada parlamentar, e criou-se o Anexo IV.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso em meados da 
década de 70?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Isso foi em 80, meados da 
década de 70, mas a inauguração foi em 1981. Nós inauguramos o Anexo IV 
com o nome inclusive do deputado Flávio Marcílio, Edifício Flávio Marcílio. 
Foi o primeiro edifício a ter nome aqui na Câmara.  Não havia, só tinha o 
Nereu Ramos, que era o auditório Nereu Ramos, que tinha nome, e  o Edifício 
Flávio Marcílio. 

Realmente esvaziou muito o plenário, houve um problema sério no plenário, 
começou a se ter dificuldades.

Então, a maior parte dos prédios aqui, o Anexo III e o Anexo IV, foi com o 
Luciano.  O Sabino começou com a reforma do edifício do Anexo I, e reformou 
o Anexo II. Mas a construção de prédios, a maioria foi o Luciano. Foi o período 
realmente em que a Câmara se expandiu.

A Câmara veio para Brasília do tamanho, com base, no Tiradentes, mas 
houve até – o Dr. Luciano certamente vai falar disso, não é, Carlos? – houve 
uma revisão do tamanho da Câmara, ela ficou bem maior do que o  Palácio 
Tiradentes.  

O Edifício Anexo I, quando eu cheguei aqui, era quase vazio.  O 14º andar, 
por exemplo, era um restaurante que nunca funcionou, era uma cozinha 
que nunca funcionou, ficou vazio todo o tempo. Então, havia uma grande 
disponibilidade diária. 

Foram criadas umas bancadas para deputado, para parlamentar, nos andares 
superiores do Anexo I.  Então, alguns deputados tinham esses gabinetes nos 
andares superiores do Anexo I. Lembro-me bem da bancada do Rio Grande 
do Sul, não sei se todas as bancadas tinham, mas o deputado era muito mal 
servido de apoio.  Isso dava muito prestígio ao funcionário da Câmara. O 
funcionário tinha muita força, cada funcionário era ligado a alguns deputados, 
ou ao contrário, um deputado era ligado a alguns funcionários que faziam esse 
trabalho de suporte político e administrativo do deputado.

Então, tinha muito funcionário muito poderoso, e era interessante a gente ver.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era uma ligação informal?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Era uma ligação informal. 

Era muito interessante a gente ver isso, a gente percebia bem isso no nível 
do funcionário da Câmara. Então, o motorista tinha um nível superior ao do 
técnico legislativo. O motorista ia até PL-08, o técnico legislativo ia até PL-09, 
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porque o motorista era o sujeito da confiança do deputado, era um sujeito que 
sabia da vida particular do deputado.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O PL é de 1 a ... 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – De 1 a 14.  Quatorze era 

o que a gente chamava de...eram os maridos das funcionárias, porque quando 
vieram do Rio, as funcionárias que trabalhavam na Câmara, tiveram que trazer 
seus maridos. E a Câmara teve que arrumar emprego para os maridos das 
funcionárias, então, era o PL 14, chamava-se secretariado. Era o pessoal assim, 
eram sub-funcionários que depois se incorporaram e muitos deles chegaram a 
cargos importantes na Câmara. Eu não me lembro mais, assim, o nome deles, 
nem vou citar, porque já falei mal deles.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)  – PL significava o quê? Era 
uma hierarquia.

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Era um nível. Hoje é NS. 
Eu sou NS 45. Já acabou? Era uma nomenclatura que dava. Então, eu entrei na 
Câmara como PL 13, PL 12.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)  – Por que era solteiro?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, porque eu era guarda 

de segurança.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não era casado com 

funcionária?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, o casado com a 

funcionária – deixa eu retificar essa informação, porque é uma informação 
que pode ser estranha –, quando a Câmara transferiu-se do Rio para Brasília, 
tinha muitas funcionárias na Câmara e essas funcionárias tiveram que vir. E 
os seus maridos que quisessem vir... alguns aproveitaram o ensejo e largaram 
os maridos ou os maridos largaram as mulheres. Muita gente veio sozinho, 
mas quem trouxe... e interessante, porque era característica dos homens, só 
os maridos das funcionárias é que ganharam esse cargo aqui na Câmara. As 
mulheres, não, porque mulher não trabalhava, naquela época. Mulher era dona 
de casa, quer dizer: não trabalhava... trabalhava muito, mas dona de casa, mas 
quem teve esse privilégio de ser contratado como secretário, era um grupo 
chamado secretário, não sei porquê, não. Secretário era marido de funcionárias. 
Vários funcionários aqui entraram dessa forma. Eu me lembro bem do 
Carlinho Brasil, do Alexandre Brasil, que eram filhos do Brasil. O Brasil era 
um funcionário emérito da Câmara, que escrevia os discursos dos presidentes, 
e os dois filhos dele trabalhavam aqui, assim, no secretariado, porque veio de 
lá. Sei lá, não sei bem por quê. Sei que é essa história que tinha. Tinha até um 
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ganso, esses gansos que tinham aí, nasceu uma vez um ganso todo atrofiado, 
com a asa toda arrebitada assim, todo aleijado, a gente dizia que ele era o PL 
14. O PL 14, realmente era o que tinha de escória, em termos de funcionário, 
porque era o nível mais baixo, PL 16, PL 14. Então, era interessante. Na época 
em que a Câmara se transferiu para cá, muitos funcionários, muitos operários 
da construção se transformaram em funcionários, foram aproveitados, pessoal 
de manutenção, elétrica, hidráulica, muita gente ficou. Veio um funcionário de 
lá, Mourão, e arregimentou, junto aos operários que trabalharam na construção 
da Câmara, os funcionários de manutenção. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Você fez menção a um 
episódio em que o Nelson Carneiro atirou no Souto, no pai do Piquet.

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Ah, sim. Dois episódios 
marcantes com relação a isso. Um foi do Oséas Cardoso com um senador – não 
me lembro o nome do senador – e eu fiz durante muito tempo a segurança do 
Oséas Cardoso. E a segurança minha era muito interessante, porque eu andava 
na frente dele, para ver se o outro senador não estava vindo, porque eles não 
queriam encontrar. Os dois queriam matar um ao outro, mas nenhum dos 
dois queria encontrar um com o outro. Eles diziam para todo mundo. Eram 
dois nordestinos, o Oséas Cardoso era tido como muito valente e esse senador 
também era muito valente. Esse senador, se não me engano, depois o pai do 
Collor, Arnon de Mello, atirou nesse senador e matou um outro. 

(Não identificado) - O Khairallah.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO - É o que morreu. Pois é, 

mas o Khairallah não tinha nada a ver com a briga. Quem tinha com a briga 
era esse senador que era brigado com o Oséas Cardoso também. Devia ser um 
senador muito brabo. Eu não me lembro o nome dele, porque era senador e 
eu acompanhava o Oséas Cardoso. Então, quanto tinha sessão do Congresso, 
a gente vinha na frente para ver se o senador não estava no plenário e onde 
o senador estava no plenário. Onde estivesse, o Oséas sentava noutro lugar, 
longe, para... E o Oséas tinha um revólver 32 e ainda me lembro que eu 
falava com ele assim: oh, deputado, usa o 38, o 32 não mata, bate um pato 
e não derruba. Mas o fato do Nelson Carneiro com o pai do Piquet eu não 
me lembro bem o que é o episódio, porque eles brigaram, o que foi. Eu sei 
que eles tinham uma rixa grande. Nelson Carneiro defendia, com unhas e 
dentes, o divórcio, numa época em que o Monsenhor Arruda defendia, com 
unhas e dentes, o não-divórcio. Aliás, Nelson Carneiro só conseguiu o divórcio 
depois que o Monsenhor Arruda morreu. O Monsenhor não deixava, era um 
sujeito também vibrante e brilhante na sua defesa. Então, essa discussão era 
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muito interessante, porque Nelson Carneiro, dizia o pessoal, que ele se elegia 
sempre com essa bandeira do divórcio, e o Monsenhor Arruda, sempre com a 
bandeira do não-divórcio. Então, era uma discussão interessante, os dois até se 
relacionavam muito bem, mas tinha essa discussão. O deputado Souto Maior, 
parece-me, que é o pai do Piquet, não sei bem se é esse o nome, depois tem que 
ver, teve uma desavença com Nelson Carneiro e o Nelson Carneiro me parecia 
ser um sujeito muito sério, o Nelson me parecia ser um sujeito muito corajoso, 
e eles se encontraram, o pai do Piquet subindo a escada do Salão Verde e o 
Nelson Carneiro descendo a escada do Salão Verde, e eles não tiveram dúvidas, 
eles trocaram tiros. E o Nelson Carneiro tinha uma 765, uma arma automática, 
e ele descarregou toda a arma, mas só acertou um tiro no Souto Maior, acho 
que é Souto Maior mesmo, e durante muito tempo ficaram balas... Ali, onde 
é hoje aquele negócio dos bancos, aquele caixas eletrônicos, era o Banco do 
Brasil. Então, os funcionários do Banco do Brasil deitaram todos, e nós, da 
Segurança... eu fiquei escondido atrás daquela escada, e aquela escada não é 
boa para esconder de tiro, porque ela é toda vazada. (risos) E ali tinha a Vasp, 
a Varig ali debaixo, as empresas aéreas eram ali debaixo, e eu me meti debaixo 
do balcão, porque era mais seguro, porque só a escada era pouco, porque 
passava bala... Não passou nenhuma bala ali, eu não me lembro de nenhuma 
bala. Também eu não tinha muito como ver, porque o pau quebrando, tiro 
voando, e sei que ficou naquela parede de jacarandá da Bahia que tem ali 
tinha sinal de tiro, acho que ainda tem até hoje, atrás, naquele mármore ali 
onde era o Banco do Brasil, ficaram marcas de tiro ali. O interessante foi que 
quando acabou o tiroteio, aquela correria com o Nelson Carneiro, não sei o 
que fizeram com o Souto Maior, o Nelson Carneiro desceu aquela escada do 
Salão Branco, e me lembro bem da fisionomia dele, sabem, era uma fisionomia 
de um sujeito absolutamente abatido, eu achei que ele tinha sido atirado, tal 
a descaracterização da fisionomia dele; ele estava extremamente abatido, com 
a arma pendurada na mão, solta na mão, os ombros caídos, era uma figura 
realmente que me deu uma certa pena, e a gente o acompanhou até a saída 
da Câmara; ele saiu da Câmara, nenhum funcionário, nenhum segurança da 
Câmara teve coragem de abordá-lo, e não por medo, por qualquer coisa, por 
respeito. Nelson Carneiro era um homem extremamente respeitado, era um 
sujeito de postura respeitável e tal, eu me lembro de ele sair assim bem... Foi 
um episódio também interessante. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O Souto Maior não 
conseguiu acertar nenhum tiro nele?
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O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, o Souto Maior estava 
numa posição pior, porque estava de baixo para cima, e o Nelson Carneiro 
de cima para baixo, então, Nelson Carneiro acho que atirou primeiro, não sei 
quem atirou primeiro, não posso avaliar, sei que quando vi foi pipoco para todo 
o lado, e a gente ficava ali, a Câmara era muito pequenininha, era muito... 

Um outro episódio interessante que...
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Só para a gente terminar 

esse episódio, teve alguma inquérito ou isso acabou em...
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – A Segurança não fez 

nenhum inquérito. A Mesa, eu não sei. Se houve inquérito não houve resultado, 
quer dizer, não houve nenhuma punição, nenhuma condenação, não houve 
nenhum desdobramento como falta de decoro parlamentar, cassação, isso é 
uma coisa muito recente na Câmara. Vi isso a primeira vez agora, há pouco 
tempo começaram a cassar por falta de decoro parlamentar, antigamente não 
havia, o deputado era muito... Essa imunidade parlamentar era uma coisa 
extremamente forte. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Faça uma comparação, 
Reinaldo, entre os parlamentares – você citou uma série de nomes como 
pessoas respeitadas, como pessoas de bom nível. Existe uma diferença entre 
deputado daquela época e o deputado de hoje?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu tenho dificuldade em 
fazer essa comparação, porque eu conhecia muitos deputados daquela época, 
porque eu trabalhava no plenário. Então, não politicamente eu conhecia, 
mas eu admirava muitos ao falar. Então, tinham deputados que quando iam 
falar a gente sentia prazer em estar ali trabalhando e não queria que a sessão 
terminasse – para ouvi-los falar. Vários parlamentares, esses parlamentares 
que eu citei, que eram os deputados aguerridos, a gente gostava muito de 
ouvir falar. O Mário Covas... Eu tive uma surpresa muito grande com o Mário 
Covas depois, quando ele voltou, porque foi cassado e tal, sumiu. A gente não 
ouviu mais falar. Quando ele voltou, ele tinha uma voz totalmente diferente 
da voz dele. Era uma voz rouca, difícil. Ele tinha uma voz espetacular. Ele 
discursava que era uma maravilha. A gente ficava embevecido de ver o Mário 
Covas discursar.

Depois, na segunda fase do Mário Covas, vamos dizer assim, ele já não era 
tão atraente para falar, porque a voz dele já não era tão agradável e tal. Eu tive 
uma surpresa negativa com o Mário Covas.

Mas eu não sei comparar os parlamentares, porque hoje eu não convivo 
com parlamentares. Eu não tenho mais nenhuma participação. Eu continuo 
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alienado, eu sou alienado. Naquela época também eu era alienado, mas por 
força do trabalho eu muitas vezes ouvia aquelas sessões que iam até altas horas 
da madrugada, porque eu era segurança e ficava no plenário, participava. 
Então, tinham muitos parlamentares bons.

Hoje, certamente, tem, mas hoje eu não conheço, eu não poderia 
comparar. Agora, o que eu acho é que naquela época o parlamentar era 
muito mais respeitado, ele tinha muito mais postura de parlamentar. Não 
sei se ele dava mais importância ao cargo, se ele era mais protegido. Eu não 
sei fazer essa avaliação política. Mas o deputado era realmente uma pessoa 
extremamente respeitada.

Uma carta de deputado para arranjar emprego era uma coisa forte, era uma 
coisa que conseguia emprego. Hoje, eu não sei como é que é. Não posso fazer 
paralelo, porque hoje não conheço.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E no quadro de 
funcionários, houve mudança?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Acho que no quadro 
de funcionários houve mudança. Houve uma época em que o quadro de 
funcionários piorou muito. A Câmara sempre primou por concursos. Até 
havia uma diferença muito grande entre os funcionários da Câmara e os 
funcionários do Senado. Os funcionários do Senado... No Senado, durante 
muitos anos, não houve concurso, nunca houve concurso. Eram protegidos, 
eram pessoas que vinham com os senadores. Os senadores empregavam aquela 
pessoa e ficava. Na Câmara, por muitos anos, os concursos eram duríssimos. A 
D. Naíde, que era Diretora, lembro-me bem que no dia de concurso ninguém 
entrava no plenário, nem o diretor-geral. Ela não deixava. E eram concursos 
extremamente rígidos, feitos na hora. Era uma coisa complicada. E o nível do 
funcionalismo da Câmara era muito alto.

Em determinado momento, eu não sei por que razão histórica, parece-me 
que foi com o Flávio Marcílio, com o presidente Flávio Marcílio, a Câmara 
passou a contratar pelo regime de CLT. E aí houve uma diminuição do nível, 
porque não era mais concurso público.

Eu me lembro, eu fiz vários concursos assim para o meu pessoal, de 
nível técnico: marceneiro, operários de maneira geral, eletricistas, e a gente 
determinava o nível do profissional. Nós selecionávamos profissionais, mas 
não mais aquele nível de funcionário público.

E aí, posteriormente, numa determinada época, parece-me que foi 
no... E aí começou também o secretariado parlamentar, que não chamava 
secretariado parlamentar,  parece que se chamava assistente de gabinete, que  
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eram também pessoas que atendiam o parlamentar, mas não tinham o nível 
dos funcionários da Câmara.

E, num determinado momento, acabou esse regime duplo, CLT, e criou-se 
um regime único, estatutário.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esses celetistas eram 
terceirizados, não é?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não eram terceirizados. 
Eram contratados pela Câmara, mas sob o regime de CLT. Não tinha a seleção 
que havia hoje. Muitos não foram selecionados. Muitos eram parentes de 
deputado, enfim, pessoas que o deputado arranjou para trabalhar com ele 
nesse cargo de assistente parlamentar, não é?

(Não identificado)  – Cargo de livre provimento.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Exatamente. Como 

é hoje CNE, não é?  E, num determinado momento, todas essas pessoas 
passaram a ser funcionários da Câmara. E houve, realmente, uma redução da 
qualidade do funcionário da Câmara que muito me entristeceu. Eu achei que o 
funcionalismo da Câmara baixou muito o nível e a gente não tinha mais aquela 
satisfação em dizer que era funcionário da Câmara. O funcionário da Câmara 
era realmente uma elite de competência, de capacidade, de trabalho. Aí ficou 
meio complicado. E a Câmara teve uma série de problemas administrativos 
com esse pessoal. Era um pessoal, por exemplo, que não tinha nível superior 
ocupando função de nível superior. Houve muito problema nas reformas que 
fizeram posteriormente a essa data, porque tinha que se adaptar. Lembro-me 
de que os motoristas tiveram que virar seguranças porque eles tinham nível 
mais alto do que os motoristas. Uma série de problemas administrativos que 
certamente o Sabino, o Dr. Luciano poderão dizer, que sabem melhor do que 
eu. Mas eu sei que o nível do funcionário baixou. 

Agora, eu acho que a Câmara está recuperando o status de funcionários 
altamente selecionados. Esses últimos concursos me pareceram de altíssimo 
nível. E tem esse CNE, eu não sei bem como é que funciona, eu também não 
sei qual é a competência. Até temos alguns CNEs na Câmara, na... Mas são 
arquitetos, são pessoas competentes. Mas eu tenho muito medo da qualidade 
declinar se começarem a incorporar pessoas que não são concursadas.

Eu gostaria que todos os funcionários da Câmara fossem concursados. Eu 
acho que é o melhor sistema de seleção, mais justo, mais lógico. Mesmo que 
ele não seja socialmente muito justo, porque existe uma discriminação com 
relação ao estudo da pessoa com menos poder aquisitivo, eu acho que ainda é 
a mais democrática forma de acesso ao serviço público. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Eu tenho mais uma 
pergunta. Eu só queria saber se... Acho que esse aqui a gente cumpriu. 

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Cumprimos até demais, 
porque se você me deixar conversar vou daqui dois dias.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O que eu queria é que 
você fizesse uma comparação em dois níveis, como funcionário e como 
cidadão. Você comparasse o Legislativo... De uma certa forma, você já falou 
sobre isso várias vezes. Mas, assim, eu queria de uma maneira mais objetiva. 
O que é um Legislativo submetido a uma ditadura, e o que é um Legislativo 
num regime democrático. Faça uma comparação em dois níveis, como 
funcionário e como cidadão.

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu tenho uma impressão 
muito pessoal disso. Eu vejo isso sob um aspecto, talvez, muito particular. Até, 
quando eu saio daqui e vou para minha cidade, eles me fazem perguntas sobre 
o Legislativo e eu dou uma opinião que não tem nada a ver com a parte política. 
Perguntam-me: “e o deputado, fulano de tal, é bom?” Eu procuro ver se aquele 
sujeito é um sujeito que não me pede nada, que não seja certo e tal, quer dizer, 
a análise que eu faço do político é diferente.    

Mas em relação à sua pergunta, na época da ditadura, eu acho que era mais 
fácil para nós funcionários. Isso é uma impressão muito pessoal, eu não sei 
nem se é uma coisa assim de se declarar...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mais fácil em que termos? 
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Pois é, eu não sei nem se é 

uma coisa assim de se declarar, porque é uma visão pessoal minha. 
O Legislativo era muito mais poderoso internamente. Eu acho que ele 

tinha mais benesses sob o ponto de vista material. Como o meu aspecto é 
material, como eu trabalho construindo; como eu trabalho na manutenção; 
como eu trabalho com dinheiro público... Nós não tínhamos problemas de 
orçamento, não tínhamos problemas de prestação de contas. Nós tínhamos 
total privilégio de fazer a coisa como queríamos fazer. Nós éramos honestos 
porque somos honestos. Não havia uma fiscalização, por exemplo, do TCU. A 
gente não percebia a fiscalização do TCU como hoje e não havia dificuldade 
de dinheiro.

Então, eu associei isso – e é uma coisa absolutamente pessoal, quero 
deixar isso bem claro – ao desprestígio do Legislativo sob o ponto de vista de 
comando nacional. Enquanto o Legislativo era fraco como Legislativo, como 
Poder Legislativo, quer dizer, tinha pouco poder, o Executivo sobrepunha 
ao Legislativo inteiramente. Aí, sim, criava um rolo compressor violento e a 
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Arena era muito mais forte do que o MDB. A coisa aqui dentro era muito fácil. 
Todo dinheiro que você queria com o Executivo você conseguia, porque essa 
independência do Poder é muito relativa porque quem tem o caixa, quem tem 
o dinheiro é o Executivo. 

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Foi uma época em que a 
Câmara demandou muitos recursos, muitas obras.

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Muitos recursos e tinha 
recursos. Não havia esses planos diretores, essas coisas e a gente ia lá, pedia e o 
recurso vinha. Então, isso era muito mais fácil.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Seria uma contrapartida 
do Executivo a essa submissão?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Na minha análise pessoal, 
muito pessoal, eu sempre imaginei isso. Como eles tinham pouco prestígio 
político, eles tinham benesses, eles tinham facilidades, poder, não estou dizendo 
os deputados, não, o Poder Legislativo tinha facilidades, era tratado como um 
bom menino e tal. Então, dava-se dinheiro. Nós fazíamos essas obras. Não 
tinha problema e não éramos fiscalizados pelo TCU de uma forma veemente. 
Eu nunca tive que me explicar ao TCU. 

Eu me lembro de que o Dr. Luciano tinha alguns funcionários e dizia: 
“Quero fazer isso dessa forma, agora você redige para que isso fique legal.” 
E as pessoas redigiam, o Ribas, Dr. Atir, Humberto e vários funcionários da 
Câmara, que eram altamente competentes, faziam a redação, que mais ou 
menos é a assessoria do DG hoje. Essas pessoas que eram assessores faziam 
aquilo tornar-se... Eu me lembro de que eu fui a São Paulo e comprei os móveis 
do Salão Nobre, pessoalmente, fui na Forma, comprei, trouxe e paguei, sempre 
sem nenhum problema.

Eu me lembro da D. Maria Dulce...
(Não identificado) – Sem nenhum processo, sem nada.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Sem nenhum processo. 
Eu me lembro da D. Maria Dulce, que era diretora do Patrimônio, ficar 

possessa comigo – não tinha processo – porque ela dizia que eu fazia uma 
bagunça doida. E eu fazia mesmo. Depois eu dizia: “Mas, D. Maria Dulce, eu 
tenho a senhora para corrigir a minha bagunça. Depois que eu faço a bagunça e 
saio comprando por aí, a senhora arruma a bagunça”. E ela ficava muito irritada 
comigo porque o Patrimônio... Eu passava por cima deles. Claro que não era 
eu, era o Dr. Luciano que dizia: “Vá e faça”. Porque o Oscar Niemeyer...

Então, a gente tinha essa liberdade. Eu me lembro de que na posse do 
Geisel, o Flávio Marcílio decidiu que deveria ter uma tribuna de honra para 
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os ministros que iriam tomar posse, porque eles não podiam ter acesso ao 
plenário, só os ministros atuais é que podiam. Aí decidiram fazer uma tribuna 
de honra dentro do plenário. Aí, foi atrás do Oscar Niemeyer, e tal, e fez o 
desenho da tribuna de honra, que ficava atrás, dentro do plenário, na frente 
do vidro. O Oscar fez o projeto. Uma firma de Belo Horizonte, do Rio de 
Janeiro fez o projeto de estrutura. Foi uma obra muito complicada porque 
a gente não podia sobrecarregar a estrutura do plenário. E aí começamos a 
negociar para comprar a estrutura. Na época, era a Fischer a firma que tinha 
a capacidade de entregar essa estrutura. E nós fomos, Dr. Luciano e eu, a São 
Paulo negociar com a Fischer para fazer... E a Fischer não tinha nenhum 
interesse em fazer porque a obra era extremamente urgente, complicada, 
muito pequenininha. A Fischer era uma empresa monstruosa, e fazer aquela 
obrinha... Mas não podia negar também para o Congresso Nacional aquilo e 
o Dr. Luciano colocava aquilo como sendo para a posse do presidente Geisel, 
que se a Fischer não fizesse ela ia... O Dr. Luciano era um cara persuasivo, ele 
persuadia mesmo as pessoas. 

Eu me lembro de que a Fischer disse: ”Não tem jeito, a CSN não entrega 
o aço”.  Então, o Luciano pegou o telefone lá na Fischer, mandou ligar para 
o presidente da CSN, numa demonstração de poder, de força, e era o Plínio 
Catanhede, que era o presidente, esse governador aqui, era amicíssimo do 
Luciano. Ele disse: “Olha, Plínio, estou com um problema aqui para a posse do 
presidente Geisel, e tal, eu estou aqui na Fischer, e eles precisam do material, vê 
se você resolve para eles.” No dia seguinte o material estava todo disponível. 

Então, tinha essa possibilidade. Eu me lembro de que a segunda negociação... 
Ficou aquele negócio de preço. Aí a Fischer disse: “Olha, é impossível fazer, 
porque o preço é dez vezes superior ao preço normal do aço”. E o Dr. Luciano 
mandou que eu fosse em São Paulo negociar e fechar o contrato com a Fischer. 
Ele me deu um limite: até um milhão – não sei que moeda era na época – eu 
poderia fazer o contrato. (interrupção)

Mas o Dr. Luciano me disse: “Até um milhão... Eles vão catimbar com você 
negócio de preço. Eles vão subir o preço. E até um milhão de reais você pode 
contratar, que está tudo certo”. (interrupções)

Então, o Dr. Luciano me deu esse limite de um milhão. E fui para lá 
negociar. Eles tinham me dado um pré-preço de mais ou menos 400 mil, em 
moeda da época, que não sei qual é. Fui para lá com esses 400 mil, mas com 
autorização do Luciano de até um milhão. Vejam que as coisas eram assim 
que funcionavam. Dr. Luciano me deu autorização para eu contratar até um 
milhão. E eu fui. Sentamos numa mesa, em reunião, a sala cheia de gente, eu 
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sozinho representando a Câmara e uns dez da Fischer para negociar comigo. 
Começamos a negociação. A uma hora, o diretor financeiro disse: “Olha, não 
tem jeito. É impossível nós fazermos, porque aquele pré-preço que a gente 
deu está muito aquém da verdade”. E o quilo de aço, que, naquela época, era 
um, o nosso seria cinco. E fiz igual ao Dr. Luciano, tinha muito isso de dizer: 
“Me dê a ordem de grandeza. Não quero saber o preço não, me dê a ordem 
de grandeza”. Eu disse: “Quanto isso representa em dinheiro?” A pessoa 
respondeu: “Isso vai ficar em 700 mil”. Fiz cara de assustado. Pensei: “Estou 
com 300 ainda de folga. Esse pessoal está brincado”. 

A negociação foi indo, e eu disse: “Olha, vamos fazer o seguinte: vou ligar 
para o Dr. Luciano e dizer que está fechado o contrato”. Liguei para o Dr. 
Luciano e disse: “Olha, Dr. Luciano, consegui fechar por um preço absurdo, 
700 mil. Não tem como fazer mais barato e tal”. 

Bateram o contrato. Assinei o contrato e depois disse: “Olha, panaca, tinha 
autorização até um milhão”. (risos) Aí eles queriam subir o preço. Quando falei 
“panaca”, dirigi-me ao engenheiro, não aos diretores. Disse a ele que eu tinha 
autorização de ir até um milhão. 

Então, era assim que funcionava. E fizemos essa estrutura. 
Aconteceu um episódio interessante. Não sei se tem tempo para contar. 

Foi muito interessante esse episódio com o Sr. Oscar, porque ele detestou a 
estrutura. Ficou realmente uma excrescência. Tinha aquele vidro “limpinho” e 
atrás, na entrada mesmo, onde ficava um relógio, havia a tribuna de honra. Ela 
era alta, possuía uns pilares, e ficou feio demais, uma coisa caindo para dentro 
do plenário. E o Sr. Oscar veio, já nos últimos dias, estávamos colocando o 
tapete, e ele chegou e disse: “Reinaldo, esse troço está uma m...”. O vocabulário 
dele era esse. “Esse negócio está uma m..., está ruim demais. Temos de tirar isso. 
Você tem que me garantir que o presidente Flávio Marcílio vai tirar”. Estava 
eu e o Eurico com ele. Só nós dois ali dentro do plenário. Ele “metendo o pau” 
no negócio. Entrou um deputado, que acho que se chamava Raimundo Diniz. 
Era um deputado do Nordeste, que tinha ficado meio doido. Ele era tão doido 
que... ele tinha largado de fumar, mas punha o cigarro na boca, ia cortando 
o cigarro e jogando o pedacinho fora, para o cigarro acabar e ele pôr outro. 
Então, chegava a esse nível de debilidade mental. Eu imaginava que aquilo era 
debilidade mental.

(NÃO IDENTIfICADO) – O Raimundo Diniz...
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Raimundo Diniz, não. Esse 

é outro. Mas era um Raimundo qualquer, que até se suicidou posteriormente.  
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Então, ele realmente não era muito bom da cabeça. Posso tentar resgatar o 
nome dele, porque foi muito interessante o episódio.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Acho melhor não 
lembrar o nome.

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Realmente é melhor não 
lembrar o nome. Ele chegou e entrou no plenário. De repente, ele olhou para 
trás, estava Eurico, Oscar e eu, e o deputado chegou, no nosso rumo, porque era 
o rumo da visão da tribuna. Olhou para um lado, olhou para o outro e disse: 
”Mas que monstrengo, hein?” (risos) Aí, o Oscar: “Mostrengo é a puta que te 
pariu”. (risos) Eu disse: “Calma, Oscar, esse deputado é meio biruta”. “Nada. Ele 
está falando isso... Ele chegou aqui para me falar. Ele está me desafiando aqui”. 
“Oscar, ele não sabe quem é você. Ele está aéreo”. “Não, esse cara...” Queria ir 
atrás do deputado, queria tirar satisfação com o deputado. Mas segurei ele.

Então, é isso gente.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Tem alguma outra coisa 

que você acha importante, que a gente coloque nesse depoimento.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Acho que não. Se eu lembrar, 

depois falo mais. Tenho muitas histórias da Câmara, mas são histórias ligadas 
à administração. Não tenho para contar história ou fato político algum.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mesmo que os fatos 
fossem ligados à administração, há coisas que repercutiram.

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Sem dúvida.
(Não identificado) – O tapete rolante. Quem inventou o tapete rolante? Foi 

o Flávio Marcílio mesmo?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Pois é, essas coisas todas 

são muito interessantes. Quando fomos fazer o Anexo IV, o Oscar Niemeyer 
estava na França, estava em Paris. E o Oscar Niemeyer reconhece muito a 
Câmara. O Dr. Luciano foi o responsável por isso. Porque sempre a Câmara 
prestigiou o Oscar. Mesmo quando ele estava degredado, estava todo na pior, 
a Câmara sempre o prestigiou. E a Câmara mandou Eraldo lá em Paris. Isso 
aí era benesse do chefe. Eraldo logo se prontificou para pegar o projeto com 
o Oscar. E o Eraldo foi, buscou o projeto. Veio o tapis roulant. No projeto do 
Oscar, veio tapis roulant. Então, ele dizia – escrito, não havia projeto ainda –: 
como o Anexo IV ficaria muito distante, poderia ser feito o tapis roulant, que 
é o tapete rolante, semelhante ao aeroporto de Orly – parece –, aeroporto que 
tinha uma esteira rolante. Isso foi a base do projeto da esteira rolante. Não 
foi criação de nenhum de nós. Foi uma criação de Oscar Niemeyer, que foi  
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fundamental, porque realmente é muito distante. O Anexo IV é muito distante, 
são 120 metros de túnel. 

Foi tecnicamente complicado de construir, porque tínhamos que passar por 
debaixo da rua. Por isso ele tem um declive e depois um aclive, porque tínhamos 
que passar por debaixo da rua e em cima de uma rede de água pluvial, uma 
galeria imensa. Tivemos de desviar essa galeria de água pluvial para perto do 
Anexo IV. Ela passa paralela à rua. E nós fizemos um dente com ela e passamos 
a rede de água perto do Anexo IV exatamente para passar debaixo do túnel, 
porque onde ela passava não dava altura. Tivemos de desviar. 

O tapete rolante, a esteira rolante foi uma criação do Oscar Niemeyer e foi 
uma coisa inédita. Não existia no Brasil. 

Algumas pessoas que gravitavam em torno da Câmara, eram particulares, 
que resolviam esse tipo de problema. Tinha um sujeito chamado Oto – você 
lembra do Oto, Carlos –, que  era um vendedor, representante de várias 
empresas grandes e descobriu a SUR, que se propôs a fabricar. Fizemos com a 
SUR. Fizemos o tapete rolante, que, durante muito tempo, foi atração turística 
muito grande.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não tinha nenhuma 
escada rolante no Congresso?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Escada rolante, sim, tapete 
rolante, não.

(Não identificado) – E o aeroporto foi o de Frankfurt.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não sei. Meu conhecimento 

se restringe ao Brasil, mais a parte norte e os rios do Brasil. Meu conhecimento 
do exterior é zero. Nem o Nordeste eu conheço, do estrangeiro. Diz-se que o 
Nordeste é estrangeiro...então, nem o Nordeste eu conheço.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Para a gente está ok.
(Não identificado) – Eu queria fazer só uma pergunta, Reinaldo. Vocês 

que trabalham na Caenge, que cuidam dos espaços, você teve, em muitos 
momentos, de fechar e abrir gabinetes, tem histórias assim?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Realmente sou um 
cumpridor de ordens. Sou um sujeito tido como um cara que resolvo os 
problemas, porque sou o executivo, na expressão exata da palavra, porque 
executa vou para lá, pego, carrego a cadeira, carrego o móvel. Então, muitas 
vezes fui muito mal interpretado na Câmara por essas atitudes agressivas. 
Agora mesmo, essa semana, há uns três dias, eu recebi uma determinação 
do presidente, através dos órgãos, do diretor-geral, das pessoas que me dão 
ordem – o presidente não me dá ordem, eu não sou subordinado diretamente 
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ao presidente –, mas me veio como uma ordem do presidente para mudar o 
2º andar para o subsolo e o subsolo para o 2º andar. Quer dizer, a Segurança 
mudava para o 2º andar e a Secretaria da Presidência da Câmara mudaria para 
o subsolo. Evidentemente, o pessoal da Secretaria não achou bom, mas fui lá, 
mandei o arquiteto lá, o arquiteto foi, conversou com o chefe da Secretaria 
da Presidência. E ele disse que foi lá, olhou o subsolo, disse que está tudo 
muito bem e tal, mas posteriormente houve uma reação muito grande por 
parte dos funcionários. E eu, então, recebi a ordem para fazer, estava tudo 
certinho, chamei oito operários e fomos para lá para fazer a mudança. Aí não 
me deixaram fazer, disseram que eu fui truculento, que eu fui violento. Não 
é, eu fui para mudar, eu não fui... Disse: “Recebi uma ordem e vou mudar”. 
Então, isso sempre aconteceu e sempre eu fiz e sempre acho que vou fazer. E 
aquilo que eu falei com relação ao diretor-geral é tão forte para nós, que uma 
vez houve um problema entre o diretor-geral e o 1º secretário. O 1º secretário 
autorizou a uma liderança  – e aí eu me permito não falar nomes, para não ter 
nenhuma repercussão – de um partido a invadir uma área que estava destinada 
a uma outra... tinha um outro destino. E o diretor-geral mandou a gente tirar 
o pessoal de lá. E o 1º secretário disse que a gente não tirava. A gente foi ao 
diretor-geral: É para tirar? É para tirar. Fomos lá e tiramos e pusemos as coisas 
na... porque como eles não quiseram tirar, nós pusemos as coisas no corredor. 
E o 1º secretário ficou super irritado. Depois, a gente ajudou o diretor-geral 
a resolver o problema arranjando um outro espaço para o partido, fora do 
lugar. Mas as ordens do diretor-geral a gente cumpre, a gente acha que tem 
cumprir, apesar de entrar em atritos com funcionários, com deputados, seja 
lá com quem for, a gente sempre teve essa atitude de cumprir ordens. Como o 
nosso departamento é quem dispõe de pessoal, é quem dispõe de meios para 
fazer essas coisas... Nós temos chaveiro, então, se o diretor-geral me manda 
fechar uma porta, eu troco a fechadura daquela porta, o sujeito que tinha a 
chave não entra mais. Isso é realmente uma coisa agressiva, mas eu acho que 
o diretor-geral tem que ter esse tipo de atitude por parte do funcionário, para 
que ele consiga enfrentar os parlamentares ou seja lá quem for. 

Então, eu tive muitos atritos, mas depois o pessoal compreendeu. Se tiver 
uma eleição na Câmara, eu acho que eu não me elejo, como funcionário, eu 
não me elejo, mas...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Bom, eu não sei. Nós 
vamos trabalhar esse material daqui para a frente, mas foi muito saboroso, 
muito interessante.
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O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – A história, não é?
A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É, muito legal.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu acho que esta minha 

entrevista, na verdade...
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Independentemente do 

tratamento que a gente vier a dar a isso aqui, foi muito legal.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Eu acho que na verdade 

meu depoimento tem pouco interesse político, porque realmente eu não tenho 
uma visão política das coisas. Agora, como funcionário, como participante.

(NÃO IDENTIfICADO) – Mas o interesse bonito é você ter construído 
a estrutura que dá apoio a todos esses deputados aí. Eu acho que a beleza está 
aí. Você conhece.

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – É, eu tenho muito orgulho 
disso. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado onde eu trabalhei, tanto que eu 
já tenho quarenta anos de serviço público e não me aposentei. Estou pensando 
agora nessa reforma da Previdência...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É melhor aposentar logo.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, ao contrário.
(Não identificado) – Não vai fazer diferença.
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Não, ao contrário, estou 

pensando em colocar, em propor a um deputado, que eu não sei como eu 
chamo o  deputado para falar isso, mas eu vou arranjar, vocês que têm mais 
prestígio com o deputado, para colocar a compulsória com oitenta anos. Estou 
achando que setenta anos está ficando muito perto de mim. Faltam só oito 
anos, e eu não estou achando bom esse negócio de chegar perto.

A  SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Você já apresentou 
sugestões para Deputados em alguma outra época?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Nunca, nunca. Aliás, eu 
sempre achei que os deputados perderam alguma coisa em não nos perguntar 
sobre a parte administrativa. Por exemplo, eu teria uma colaboração muito 
grande a dar sobre a Lei nº 8.676 [8.666]. Sou sofredor da Lei nº 8.676.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Que lei é essa?
O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – É a lei de licitações. Por 

exemplo, quando o Itamar vetou o sistema de administração contratada, e ele 
o fez na melhor das intenções, porque administração contratada é um funil 
de vazamento de dinheiro e difícil de fiscalizar. Nós temos uma solução na 
Câmara que nós adotamos. Nós criamos uma lei, uma legislação própria nossa,  
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de fiscalização de obra por administração que é um espetáculo. E isso podia, 
se o deputado tivesse nos perguntado, na época, nós podíamos ter dado isso 
como contribuição, porque eu acho fundamental o sistema de administração 
contratada, porque é a melhor forma de você fazer uma reforma no serviço 
público. Porque numa reforma você não sabe exatamente o que você vai 
fazer. Quando você começa a quebrar, sobretudo aqui na Câmara antiga, 
que não tinha projetos, quando você começa a quebrar você começa a ver 
os problemas, você precisa enfrentar aqueles problemas, então você tem que 
ter uma administração contratada. Mas infelizmente os deputados nunca nos 
perguntaram e nós nunca tivemos acesso para dar essa contribuição.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas não tiveram essa 
iniciativa de apresentar?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – Nós, não. Porque 
exatamente nós sempre tivemos uma postura apolítica, a parte técnica, o 
Departamento Técnico.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Qual é o suporte dessa 
proposta que se faria? Na prática, como ela funciona?

O SR. REINALDO CARVALHO BRANDÃO – A administração 
contratada é uma administração em que você contrata uma empresa e essa 
empresa tem um percentual sobre tudo o que ela gastar. A forma de pagamento 
da empresa é um percentual sobre tudo o que ela gastar, de mão-de-obra e de 
materiais. Isso cria na empresa um espírito de que para ganhar mais dinheiro 
ela tem que comprar mais caro e não mais barato. E o serviço público sempre 
defende a compra mais barata. Então, quando fizemos nossa primeira obra 
por administração, que foi a reforma do Departamento Médico, bolamos – e o 
Eraldo, fundamentalmente o Eraldo –, nós, o grupo do Departamento Técnico, 
na época era Seção de Obras, criamos uma legislação cuja forma de compra era 
por licitação.  Então, criamos na obra uma espécie de comissão de licitação, todas 
as compras eram feitas por essa comissão. E essa comissão era composta por 
um representante da Câmara, ou dois representantes da Câmara, no princípio 
era um representante da Câmara, que era eu, e o sujeito da firma, o engenheiro, 
éramos dois. Depois ficou com mais uma figura, que era um do Patrimônio.  
Então, ficavam dois representantes da Câmara e o representante da obra. Com 
isso, não deixávamos a compra sair cara, porque fazíamos licitação de tudo. 
Tínhamos o controle total da obra e a um preço extremamente baixo. Então, 
acho que isso é uma coisa que o Brasil poderia adotar. E depende do fiscal, o 
fiscal tem que ser honesto. Mas parto sempre do princípio de que o fiscal tem 
que ser honesto. Se o fiscal não for honesto, não existe sistema que impeça 
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a roubalheira; se houver corrupção, não há como deter, por mais legal... Até 
costumo dizer que essas leis muito rígidas só pegam quem não é ladrão, porque 
o sujeito que é ladrão ele cumpre a lei rigorosamente para não ser pego. Você 
veja que esses grandes desfalques que têm por aí ninguém consegue provar 
nada, porque é tudo bem feito, formalmente bem feito. Então, acho que essa 
seria uma contribuição que eu, pessoalmente, nosso departamento, poderia ter 
dado à legislação brasileira e contribuir com a legislação brasileira.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Muito obrigada.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O 
senhor fique à vontade para falar o que quiser. Nós temos este compromisso: o 
senhor pode falar à vontade. Para orientar, a Glória vai fazer algumas perguntas, 
e nós também. Vai ser um bate-papo. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Renault, para ficar 
registrado na fita que está sendo gravada, o senhor, por favor, poderia dizer o 
seu nome completo. E já vamos começar perguntando como o senhor entrou 
para a Câmara dos Deputados, quando o senhor entrou, em que circunstâncias, 
quais as funções que exerceu, como foi a montagem do Serviço Médico. 

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Meu nome é Renault Mattos 
Ribeiro. Eu entrei para a Câmara em 1958, ainda no Rio de Janeiro. Como?

A Câmara pediu ao Hospital dos Servidores do Estado, onde eu era médico, 
um médico para compor o seu quadro. Na época, havia só dois médicos: o 
Dr. Rodolfo Costalat e o Dr. Ataíde. Então, eles pediram mais um médico 
e, o diretor do hospital, não o diretor da época, mas o chefe de serviço de 
cirurgia, Dr. Raimundo de Brito, que depois foi ministro da Saúde, indicou 
meu nome, fez um ofício e o encaminhou à Câmara, onde me apresentei ao 
então presidente Ranieri Mazzilli. Essa foi a maneira como cheguei à Câmara 
dos Deputados. 

Em 1960, com a transferência da capital, fiquei na dúvida se viria ou 
não para Brasília, porque eu era médico do quadro efetivo do Hospital dos 
Servidores do Estado, do quadro efetivo. Eu gostava muito do hospital; eu era 
um menino criado no hospital. Fui residente, fui chefe de residentes e, à época, 
eu era médico da clínica médica. 

Enquanto a Câmara pedia para eu vir – não exigia, mas era quase uma 
imposição –, eu tinha muito receio de deixar o Hospital dos Servidores. Lá 
me perguntavam: “Você não vai para Brasília, não é?” E eu respondia: “Não, 
não vou.” E na Câmara me perguntavam: “Você vai?” E eu dizia: “Vou.” E, nessa 
dúvida, acabei vindo, claro, o que foi um gesto realmente de maior acerto em 
minha vida: foi vir para Brasília. E, vindo, imaginei que passaria aqui um ano 
ou dois anos, que era o tempo que eu previa para organizar o Serviço Médico. 

Nessa época eu já tinha muita influência no Serviço Médico da Câmara, porque 
eu implantei, ainda no Rio de Janeiro, uma maneira diferente de examinar doentes. 
Não foi uma invenção, apenas transpus para o Serviço Médico da Câmara o que 
eu fazia no Hospital dos Servidores do Estado, que era “examinar o doente”. 

Era costume do servidor da Câmara, principalmente do deputado, chegar 
em meu gabinete, estender o braço e pedir para medir a pressão. Então eu dizia: 
“Está bem. O senhor tenha a bondade de deitar naquela cama.” Ele estranhava 
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um pouco, e eu dizia: “Você pode tirar a camisa.” Olhava...tirava a camisa. Eu 
examinava aquilo que eu achava que devia examinar e, por último, media a 
pressão. Nesse ínterim, ele ficava me olhando. E, assim, eu fui transformando 
realmente aquilo que era um posto médico, onde se dava atestado e aspirina,  
num serviço médico de ambulatório razoável. 

O diretor da época, Dr. Gigliotti, já me respeitava por causa dessas minhas 
atividades e consegui que comprassem um eletrocardiógrafo, uma coisa nova 
na Câmara. Comprado o eletrocardiógrafo, comecei a fazer eletrocardiograma 
nos doentes, nos deputados, sobretudo. Há um episódio que considero 
engraçado: o deputado Oliveira Brito — não sei se os senhores se lembram 
dele — foi lá e pediu-me para tirar sua pressão. Ele era muito fechado. Tinha 
uma integridade tão grande que refletia na face. Disse-lhe: pois não. Deite-se 
ali. Ele se deitou e ficou olhando para mim. Fiz o eletrocardiograma. Depois 
que fiz o eletrocardiograma, ele me perguntou o que eu havia achado. Eu disse: 
“o senhor tem um bloqueio completo do ramo esquerdo”. “É? O que significa 
isso?”. Disse-lhe que era arteriosclerose coronariana. Nem enrolei. Disse-lhe 
logo o que era, que eu tinha medo de bloqueio completo do ramo esquerdo, 
porque nos textos que eu estudava, dava mais ou menos em torno de cinco anos 
para o paciente sofrer um enfarto. Uma semana ou dez dias depois, encontrei-
me com o cardiologista Dr. Franquine, que me disse ter sido procurado pelo 
deputado. O Dr. Franquine tinha sido uma espécie de meu preceptor. Ele me 
disse que o deputado Oliveira Brito o havia procurado no consultório e que 
havia nele constatado um bloqueio de ramo esquerdo. Fiquei satisfeito em 
saber que meu diagnóstico inicial havia sido confirmado. O deputado voltou 
a me procurar, mas já me olhando de outra maneira, afinal, o meu diagnóstico 
havia sido confirmado por um conceituado cardiologista do Rio de Janeiro. O 
deputado Oliveira Brito tornou-se a partir dali um grande amigo. Viemos para 
Brasília, morávamos no mesmo prédio, na mesma entrada. Parece-me que ele 
gostava que eu, como médico, morasse ali. Ele me ajudou muito. Foram coisas 
pequenas, mas que à época significaram muito para mim.

Cheguei a Brasília no dia 19 de abril de 1960, dois dias antes da inauguração da 
capital. A cidade parecia um piquenique grandioso, um piquenique enorme. Todo 
mundo se procurando, se ajustando. Todo mundo veio para cá com casa. Todos os 
funcionários da Câmara vieram para cá com um apartamento já “certinho”. 

Eu não tinha onde atender. A Câmara colocava uma Kombi à minha 
disposição. Com ela eu ia à casa dos funcionários e dos deputados. Assim 
funcionava o serviço médico da Câmara no início de Brasília. A Comissão de 
Constituição e Justiça era naquele corredor onde é hoje a Primeira-Secretaria. 
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Lá arranjamos um espaço para fazer o atendimento. Começamos a atender 
ali. Depois, fomos para o Anexo I. Ir para o Anexo I foi uma batalha porque 
o arquiteto Oscar Niemeyer não queria serviço médico na Câmara dos 
Deputados. Ele achava que os funcionários desta Casa tinham de ser atendidos 
no Hospital Distrital de Brasília, como qualquer outra pessoa. Eu dizia: “– mas, 
Dr. Niemeyer, a Câmara dos Deputados já tem a tradição de ter seu serviço 
médico e de atender seus pacientes na própria Câmara”. Ele voltava a dizer 
que eles tinham de ser atendidos no Hospital Distrital. Um impasse terrível, 
porque ele não entendia – não sei se não entendia, ou não queria entender. 
Depois de muita luta, consegui que ele fizesse umas adaptações no primeiro, 
no segundo e no terceiro andares do Anexo I, e ali instalamos o primeiro 
Serviço Médico. Ele fez uns cubículos para servirem de consultórios. Ali nos 
instalamos e começamos a atender. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  Uma curiosidade minha: 
os funcionários que vieram para Brasília começaram a ter algum problema de 
saúde diferente do que tinham no Rio de Janeiro? Talvez em função do estresse 
da mudança, da diferença do clima... 

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Na verdade, muitos deles 
exageravam nas queixas contra Brasília. Ninguém veio para cá de boa vontade: 
todo mundo veio contrariado. Havia uma funcionária que uma vez me disse: 
“Dr. Renault, eu vou entrar no plenário da Câmara nua, para o senhor me 
declarar insana e eu poder voltar para o Rio de Janeiro.” Havia uma revolta 
na grande maioria, que não aceitava Brasília. Ninguém aceitava Brasília de 
bom grado. Só quem aceitou Brasília foi quem veio espontaneamente; os que 
vieram transferidos, compulsoriamente, não estavam felizes. 

Teve o caso de uma funcionária que no Rio de Janeiro tinha asma severa. 
Curiosamente, ao chegar a Brasília desapareceu completamente a asma dessa 
senhora. Um ano depois, ela entrou de férias, tomou um ônibus e foi para o 
Rio de Janeiro. Ao saltar na Praça Mauá, teve uma crise de asma. Nunca mais 
foi ao Rio de Janeiro.

Não houve nenhuma doença que fosse atribuída a Brasília. Falava-se muito 
que em Brasília o clima não era saudável, que a altitude prejudicava muito as 
pessoas, que aumentava a pressão arterial, que provocava doenças coronarianas. 
Tudo isso era mentira. Eu defendia dizendo que muitos deputados iam a 
Petrópolis todo fim de semana. Eu dizia a eles que Petrópolis tinha a mesma 
altitude de Brasília, e lá nunca ninguém tinha passado mal, pelo contrário, 
achavam Petrópolis uma maravilha, por causa da altitude.
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Então, instalamos o Serviço Médico. Montamos um laboratório, um 
departamento de radiologia, e o Serviço foi crescendo e ganhando prestígio 
na Casa. Certa vez, eu observei que alguns exames de laboratório com 
determinação do colesterol estavam rotineiramente elevados. Eu fui ao chefe do 
laboratório e disse: “Você faça uma revisão nesse aparelho, porque o colesterol 
dos meus doentes está aumentado.” Ele então me trouxe a relação dos pacientes 
com colesterol elevado e disse que eram todos deputados. O colesterol dos 
funcionários estava normal. Tirei a seguinte conclusão: “por que os deputados 
estão com o colesterol elevado aqui?” Os deputados, principalmente os do Rio 
de Janeiro, vinham para Brasília na terça-feira contrariados porque estavam 
deixando suas famílias e estressados porque vinham de avião. A primeira 
coisa que faziam era ligar para a mulher e dizer que tinham chegado bem. 
Depois iam fazer o exame de colesterol, e o resultado dava alto, por causa do 
transtorno que eles consideravam a viagem para cá. Quando voltavam para o 
Rio de Janeiro, na quinta ou sexta-feira, iam a um laboratório fazer novamente 
a dosagem. O resultado dava normal. Havia realmente uma relação muito 
grande entre Brasília e o colesterol. 

Grande parte dos deputados não fazia nada que não quisesse fazer; não 
havia grande atividade parlamentar na época. E só os líderes trabalhavam 
mais. Eu vi muitos ex-governadores e ex-secretários de Estado transitando por 
esses corredores esperando só o dia de voltar para seus estados. Não vou citar 
nomes, mas muitos deles são muito conhecidos. 

Em função de exames de laboratórios, certa vez Ibrahim Sued, colunista 
social – acho que todos se lembram dele – declarou numa de suas colunas 
que as crises políticas ocorridas em Brasília eram diagnosticadas por Dr. 
Renault muito antes, por causa dos resultados do colesterol dos deputados, 
que davam elevados.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  O senhor ia começar 
a contar algumas histórias quando eu o interrompi. O senhor falou assim: 
algumas histórias interessantes, mas eu o interrompi.

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – É, por exemplo, não resta dúvida, 
a do deputado Oliveira Brito é uma delas. Acho curioso, porque quando eles 
me olhavam – eu era um menino, não é? –, não sentiam nenhuma confiança 
em mim. Depois eu consegui transformar isso em uma confiança inusitada. 
Tanto que aqui, já em Brasília, o deputado Adaucto Lúcio Cardoso, quando 
presidente da Câmara, tinha taquicardia paroxística. De vez em quando o 
coração acelerava. Ele já sabia mais ou menos o que fazer: comprimir a artéria.  
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Mas ele um dia me perguntou: “Renault, quero que você...” – como presidente, 
ele chegava ao plenário, às quatro horas da tarde, não sei se ainda hoje está 
assim, porque tinha o pinga-fogo e depois o presidente chegava para dirigir 
os trabalhos. Disse: “eu queria que você, a partir das quatro horas, vá para o 
plenário, porque se eu tiver uma taquicardia paroxística, eu quero que você me 
socorra.” E eu disse: “Dr. Adaucto, não dá, não dá, porque eu não posso deixar 
o ambulatório com dez, quinze pessoas esperando que eu as atenda e ir para o 
plenário. Fica ruim para mim e muito pior para o senhor. Vão dizer que o Dr. 
Renault sai do ambulatório para atender ao presidente e deixa os pacientes” – e 
podiam dizer isso mesmo. Daí ele me disse: “Então, o senhor dá outra solução.” 
E eu disse: “Dou. O senhor contrata mais médicos que eu dou a solução.” Daí, 
pronto, contratou. Aí, eu incluí sete médicos nessa época. Eu coloquei o que eu 
precisava para o plenário, mais um radiologista, mais um patologista e cinco 
clínicos que vinham para o plenário todo dia. Fizemos uma sala embaixo, onde 
era a Sinopse. Ali ficavam os médicos, mas o local depois desapareceu, pois era 
inadequado: embaixo, lá embaixo.... 

Outros casos assim curiosos, da época, eu vou me lembrar. Podem 
perguntar agora.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Uma 
característica citada pelo senhor, interessante notar, quando foi projetado o 
Palácio Tiradentes foi escolhido um local próprio para o Serviço Médico.

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Sim.
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – E aqui no 

novo palácio em Brasília já não se projetou isso. Interessante.
O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Não queriam, não queriam mesmo.
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – O senhor 

estava falando sobre isso e eu fui me lembrando. Lá no Palácio Tiradentes 
havia fotos da sala. Era interessante. Foi realmente uma coisa que deixou a...

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Foi uma conquista nossa, direta 
com o Niemeyer, uma luta, porque ele mandava em tudo.  Mandava em tudo.

Eu me lembro de que lá no Palácio Tiradentes, uma vez, chegou carregado 
o deputado José Maria Alckmin. Vocês se lembram dele? Ele tinha quebrado 
um dedo numa porta e foi logo socorrido. Ele era um homem já importante 
na política brasileira. 

Não sei quem faltou, de parlamentar da época, que eu atendesse. A começar 
por, no Palácio Tiradentes, Carlos Lacerda. Vocês lembram dele.  De vez em 
quando, chegavam lá no meu gabinete deputados da UDN, tipo João Agripino, 
e me pediam: “Renault, corre lá em cima para atender o Carlos, que ele está 
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passando mal.” Ele ficava no terceiro ou quarto andar, lá em cima, onde era o 
gabinete dele, com pressão baixa, meio mole, cansado. Ele trabalhava muito, 
falava muito, e cansava. Eu ia lá, cercado de muita gente, e coisa e tal... Carlos 
Lacerda passando mal. 

Eu atendia outros. Quem foi que eu não atendi? O primeiro aqui era o 
deputado Ranieri Mazzilli, a quem eu via quase todo dia, pois morava perto do 
apartamento dele, vizinho. Então, freqüentemente, eu ia lá: uma ou duas vezes 
por semana, ia examiná-lo. Uma vez me perguntaram: “Renault, o Mazzilli 
tem aquela pose toda quando você o está examinando?” Porque...alguém aqui 
o conheceu? Na Presidência ele adotava a posição ereta, elegante. Eu dizia: 
“Olha, quando vou examiná-lo, ele, do jeito que estiver, é a mesma coisa, senta 
na cadeira com a mesma pose.” Não, ele não perdia a pose, continuava com 
“aquela” pose. Mas ele foi um grande presidente da Câmara dos Deputados. Ele 
passou sete anos como presidente, reeleito todo ano, reeleito todo ano.

Outro parlamentar de quem eu me tornei muito amigo foi o deputado 
José Bonifácio, 1º secretário na época da transferência, presidente alguns 
anos depois. Nós tínhamos um convívio muito estreito. Ele me chamava toda 
semana, uma ou duas vezes, para tomar o chá da meia-noite. Imaginem o que 
era isso. Eu ia duas ou três vezes por semana ao apartamento dele. Ele morava 
na 111 e eu também, cada um num bloco. Na verdade, o que ele queria era 
que eu o examinasse. Era um pretexto para eu ir até lá. Ele era notívago, só 
dormia muito tarde, e acordava tarde também. Quando foi líder do Governo, 
o Golbery telefonava para ele às 7 horas da manhã, militar que era, mas ele 
não atendia, só atendia a partir de 11 horas. Foi aí que o Golbery soube que ele 
era notívago, passava a noite toda lendo, estudando, fazendo qualquer coisa, 
menos dormindo. Era um homem muito interessante. Teve um infarto do 
miocárdio aqui na Câmara dos Deputados e eu o levei para o serviço médico, 
onde fiz o eletro e o diagnóstico foi estabelecido. Levei-o então para o Hospital 
Santa Lúcia e lá o tratei. Curiosamente, naquela época não havia UTI, não 
havia nada, tratava na marra mesmo, no apartamento. Tomamos os cuidados 
necessários e ele foi se recuperando. Ao fim de um mês – quatro semanas era o 
prazo que se dava para considerar o doente curado — ele tinha de tomar posse 
na Câmara, antes do dia 5 de dezembro, o dia em que o Congresso entrava 
em recesso. Se chegasse o recesso e ele não tivesse reocupado sua cadeira de 
presidente, iria passar todo o recesso fora da Presidência, o que para ele era 
péssimo. Como ele já estava andando, eu peguei o meu carro e o trouxe aqui. 
Parei o carro na entrada da chapelaria, entrei com ele e disse: “o senhor vai 
fazer hoje exatamente o que tem de fazer no dia em que retomar sua posse.” 
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Pegamos o mesmo caminho, depois o elevador, saltamos aqui e entramos no 
plenário. Era um sábado, não havia ninguém. 

No plenário, ele subiu os poucos degraus que levam à tribuna. Eu disse a ele: 
“pare no segundo degrau e olhe para trás, como se estivesse cumprimentando 
alguém.” E assim ele fez: subiu, parou, sentou-se à mesa da Presidência e 
simulou que estava presidindo. Dessa forma, dia depois tomou posse e não 
perdeu o direito de ser presidente durante o recesso, o que teria sido ruim para 
ele e para a Câmara. 

Ele tinha pela D. Vera, sua mulher, uma verdadeira fixação, de amor, de 
amizade, de companheirismo. Lá, ainda no Palácio Tiradentes, quando a D. 
Vera ia ao cabeleireiro, que ficava na rua da Assembléia, ou Rua São José, ele 
ficava  circulando em torno, para não se afastar dela. Só se afastava quando ia 
para a Câmara. Quando teve de viajar, como líder do governo – foi convidado 
pelo presidente Geisel, para ir com ele a Londres – as únicas mulheres que 
faziam parte da comitiva presidencial eram a esposa do presidente, a esposa 
do chefe da Casa Civil e a do ministro das Relações Exteriores. Os outros 
convidados iriam sem as mulheres, inclusive ele. Mas ele não agüentava isso de 
jeito nenhum. Ir sem a D. Vera para ele não existia. Então, conseguiu um avião 
que ia para Londres no mesmo dia e praticamente na mesma hora em que 
saía o avião presidencial. Foi o Dr. Luciano Brandão, então diretor-geral que 
conseguiu isso. O Dr. Luciano me recomendou que fosse para a casa do José 
Bonifácio, porque os dois iam se despedir e poderia haver algum problema. Eu 
então fui para a despedida. 

Foram o deputado José Bonifácio e a D. Vera para Londres e se hospedaram 
no mesmo hotel, mas o andar estava reservado para a comitiva presidencial e a 
D.Vera teve de ficar no andar de cima ou no de baixo – não me lembro, de modo 
que ele pudesse bater com a bengala no chão ou no teto e perguntar: “Vera, você 
está aí?” Ela não o viu em Londres, só o viu durante a passeata presidencial, 
quando a comitiva passou em carruagem, em meio à multidão, e lhe fez um 
sinal. O presidente Geisel ficou sabendo do problema e a convidou para que 
voltasse junto ao marido, no avião presidencial. Ele era fantástico nesses casos.

Há outro episódio curioso sobre ele. Ele estava em campanha em Juiz de Fora, 
reduto eleitoral dele, no sábado, pela manhã, rua cheia de gente, quando passou 
mal e foi a uma farmácia da rua principal da cidade. Chegou lá e disse para o 
farmacêutico: “Me dá um remédio aí, que eu estou passando mal do coração”. 
Ele tinha taquicardia identificada. Aí o farmacêutico falou: “Ah, Dr. deputado, eu 
não posso dar remédio para coração, não. Vou chamar uma ambulância”. ”Pode 
chamar a ambulância. Chama, que eu estou passando mal.” 
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Ele estava com D. Vera, é claro. Ao chegar a ambulância, quem foi na maca? 
A D. Vera. Ele foi na frente, (risos) porque não podia aparecer, à época de 
campanha, como um homem doente. Então, ele foi lá na frente, com o motorista, 
e D. Vera deitada atrás, na maca. (risos) Isso é dele mesmo. É fantástico, não é?

Ele teve outro infarto em Belo Horizonte, quando estava no aeroporto. 
Passou mal e foi levado para o hospital. Lá os médicos queriam colocar um 
marcapasso. Ele disse: “Olha, em mim vocês não mexem não, enquanto o Dr. 
Renault não chegar aqui”. Era uma amizade e confiança muito grandes. Então 
mandaram um avião para cá, um desses da Líder. Era um aviãozinho. Eu fui 
para lá de noite, com um medo danado porque estava chovendo, acho que 
granizo, e batia no avião. Aquela barulheira! 

Chegando lá, tinha um carro me esperando, do Andradinha, que era 
secretário de Estado. Ele saiu pelas ruas de Belo Horizonte correndo, que eu 
dizia: “Eu não morri lá em cima, vou morrer aqui embaixo”. (risos) 

No hospital, ele estava deitado no centro cirúrgico onde iam colocar o 
marcapasso. Eu cheguei, examinei e autorizei que fosse colocado o marcapasso. 
Na verdade, os médicos que iam botar o aparelho sabiam muito mais sobre 
marcapasso do que eu, mas ele queria saber da minha opinião. E a minha 
opinião era de que deveria colocar. Ele foi fantástico nessas coisas.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Renault, desde o início, 
ainda no Rio de Janeiro, o senhor já tinha um vínculo formal com a Câmara 
ou era por prestação de serviços? Como era sua situação?

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Eu era médico requisitado ao 
Hospital dos Servidores do Estado. Como tal, fiquei lá em 1958, 1959 e começos 
de 1960. Depois vim para Brasília nessa mesma posição. Meu vínculo era esse. 
Eu assinava ponto no gabinete do diretor-geral e no fim do mês ia lá receber, 
assinar o recibo.  Era um funcionário requisitado pela  Câmara. 

Em 1961 ou 1962, a Câmara baixou uma resolução efetivando todos os 
funcionários que tinham sido requisitados – acho que todos – ou nomeados 
aqui, precariamente, que recebiam mediante recibo. Houve até um problema 
comigo muito sério. Eu fui ao presidente Mazzilli e disse a ele: “Presidente, 
está todo mundo feliz com a efetivação, todo mundo feliz, soltando foguetes, 
menos eu”. “Por quê?” “Porque eu, a partir de agora, não sou mais requisitado, 
eu passo a ter dois empregos.” E dois empregos não era possível ter na época, 
a Constituição proibia. “Então, eu ou fico aqui ou volto para  Rio de Janeiro 
para o Hospital dos Servidores do Estado. Entre as duas coisas, presidente, eu 
prefiro voltar para o Hospital dos Servidores do Estado, que é a minha Casa e 
tal.” “Não, você não volta.” “Então, como é que eu vou ficar?” “Pode deixar.” 
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Foi aí que comecei a lutar para que aos médicos fosse dado o direito de 
ter dois empregos, como já tinham os juízes e os professores. Lutei muito, 
até que um deputado se encarregou de apresentar um projeto de emenda à 
Constituição que permitiria dois empregos a médicos. Foi o deputado João 
Alves, da Bahia. Eu também pedi apoio a outros deputados. A matéria foi 
aprovada. Já era presidente o Castelo Branco. 

A emenda foi à sanção, e aconteceu que o presidente vetou a matéria. Apesar 
de eu ter falado com o líder da Maioria, numa vez que ele esteve deitado numa 
cama, no Serviço Médico. Eu pensei: “deitado aqui... ele vai me atender.” O 
presidente vetou a emenda, então veio o veto para ser apreciado no Congresso 
–  era muito difícil derrubar um veto. O deputado Laerte Vieira, que era vice-
líder do Governo, ficou na entrada do plenário pedindo a todos que votassem 
pela manutenção do veto. O veto foi mantido. Então, não passou. Acontece 
que um mês depois, ou talvez até menos, o presidente Castelo Branco enviou 
à Câmara dos Deputados um projeto para permitir aos médicos os dois 
empregos.... O que ele não queria é que o projeto fosse do PTB, então partido 
do deputado João Alves, só por isso.

A partir daí passei a estar legítimo: eu, lá e cá. Depois, eu fui crescendo na 
Câmara: sempre trabalhei muito e sempre fui muito claro nos meus tratamentos 
e nos meus diagnósticos. Eu ia a congressos. Meu prestígio foi aumentando. 
Passei a ser chefe da Seção Médica, depois que o Dr. Costalat faleceu. Antes 
mesmo eu já era chefe na prática, porque quando o Dr. Costalat estava doente, 
eu é que dirigia. Depois o serviço passou a diretoria, se ajustando a um plano 
da Fundação Getúlio Vargas, que reuniu, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, 
todos os diretores para estudar a forma de mudar a dinâmica da Câmara, 
sua organização. Então, passou a ser diretoria, depois, passou a coordenação 
e, depois, passou a departamento. Essas conquistas foram particularmente 
minhas. A de departamento foi muito difícil, porque se dizia que, no dia que 
eu conseguisse passar a coordenação para departamento, outras coordenações 
iriam querer se atrelar nessa locomotiva. Mas o que que eu podia fazer? Eu 
achava que a minha coordenação merecia. Se outras também merecessem, que 
fizessem o mesmo. 

O deputado Flávio Marcílio era o presidente na época. Então diziam que 
eu tomava café, almoçava e jantava com o deputado Flávio Marcílio. Eu ia 
para lá e para cá no carro com ele, sempre falando no Departamento Médico...
Departamento Médico...e tal....e tal...e tal...até que ele consentiu. O projeto eu 
fiz e enviei para o diretor-geral, Luciano Brandão, e para o secretário-geral da 
Presidência, que era o Paulo Affonso. Foi tudo acertado. Mas nenhuma outra 
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coordenação sabia. Eu tinha algumas coisas a consertar, e consertei ali na 1º 
secretaria mesmo. Fui lá e bati à máquina, o que eu sempre fiz muito bem. 
O Paulo Affonso dizia: “Renault, tá na hora, acabe logo com isso.” O pedido 
foi aprovado estrategicamente no dia 30 de junho, porque no dia seguinte 
começava o recesso. Foi assim que conseguimos o Departamento Médico.

Outra conquista foi transferir o Departamento para o Anexo III. O Serviço 
Médico não tem muito prestígio em casas como a Câmara. Sempre que eu me 
levantava para pedir alguma coisa, sempre diziam que a Taquigrafia era mais 
importante do que o Serviço Médico. Na verdade, esse era o discurso de uma 
funcionária que era mais ou menos líder no Departamento de Pessoal. Ela dizia 
que o Serviço Médico era serviço-meio e a Taquigrafia era serviço-fim. Quer 
dizer, a Câmara poderia passar sem o Serviço Médico, mas não poderia passar 
sem a Taquigrafia, sem o Departamento de Pessoal. Então, o que eu poderia 
fazer? Eu ia tentando. Passar para este lugar foi muito difícil:  conquistei isso 
na época de um dos presidentes mais difíceis que tivemos, o deputado Nelson 
Marchezan. Não sei se alguém aqui o conheceu ou trabalhou com ele. Era 
muito difícil. Foi ele que cedeu o espaço e inaugurou o Departamento Médico. 
O lugar era para ser escritório de deputado ou da Assessoria da Casa, mas foi 
ele quem nos deu.

Há com ele um episódio médico muito engraçado: eu estava em casa, 
quando ele me telefonou dizendo que sua mulher havia chegado de viagem e ele 
também, só que em aviões diferentes. Ela havia chegado antes. Estava passando 
mal, então ligou para o Departamento Médico e falou com o plantonista. Era 
sábado e só tinha o plantonista, que mandou aplicar nela uma injeção, sem vê-
la. Eu disse que aquilo não era possível, e ele respondeu que era possível, sim, 
que aquilo não podia acontecer, etc. Então liguei para o Departamento Médico, 
chamei o plantonista e disse que ele havia cometido uma gafe muito grande, um 
erro, porque não examinara a mulher do presidente, e ainda mandou aplicar 
nela uma injeção. Ele me explicou que a filha havia ligado para cá dizendo que 
a mãe estava com determinado problema, mas que ela costumava tomar a tal 
injeção, se a gente podia mandar aplicar lá. Eu respondi que apesar de aquilo 
não estar totalmente errado, estava errado. Vocês deveriam ter ido lá. Para 
mandar fazer uma injeção, deveriam ter ido lá. “Agora – disse ao plantonista 
– você tem de ir lá, porque o rolo está feio: o presidente está danado.”

Ele foi, mas eu resolvi e fui também, porque sabia que a emenda ia ser pior 
do que o soneto. Eu pensei que aquele médico não ia ter o jogo de cintura que 
eu já estava acostumado a ter. Cheguei lá junto com ele e lhe disse que podia ir 
embora que eu resolveria o problema.
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Fui para o quarto da D. Maria Helena, comecei a examiná-la e o presidente 
junto de mim. “Dr. Renault, isso é um absurdo, como pode um negócio desses? 
O Serviço Médico não funciona, não veio um médico aqui, e o que foi que 
o senhor fez.” Quando acabou, eu saí, fui para o living da casa do presidente, 
fiquei olhando para o lago e pensando o que eu ia fazer. E o deputado chegava 
e continuava falando. Eu levantava, ia para o quarto de novo, examinava de 
novo a D. Maria Helena, apalpava-lhe a barriga, media sua pressão, e ele atrás, 
falando no meu ouvido. Eu terminava, saia, sem dizer uma palavra, ficava 
olhando para um lado e para o outro. E ele junto, reclamando. E ele atrás. Fiz 
isso umas três ou quatro vezes até ele cansar, porque eu não me cansei. Saí de 
lá com uma caixa de vinho presenteada por ele. E sem dar uma palavra. Eu 
não dei uma palavra. Aí ele já tinha muito respeito pelos diretores, por mim 
em particular, porque eu tratava dele, da sua mulher e dos filhos. Esse tipo de 
coisa sempre acaba em muito respeito e muita amizade. De outra feita ele me 
chamou e disse, esbravejando, que um jornalista foi ao serviço médico, não foi 
atendido, e o médico ainda bateu com a porta na cara dele. Disse: “mas não é 
possível uma coisa dessa! Eu vou apurar.” Ele disse: “Então apure e demita esse 
médico!” Como se eu pudesse demitir um médico que possuía vínculo efetivo 
na Câmara. Isso não podia. Então, fui apurar os fatos. Aconteceu o seguinte: O 
jornalista foi lá, disse que estava passando mal e queria falar com o Dr. Lóssio, 
que era seu amigo. A enfermeira disse que ele não estava de plantão naquele 
dia – era um sábado. Ele não queria ser atendido pelo outro médico que 
estava de plantão. Insistia em ser atendido pelo Dr. Lóssio. A enfermeira dizia 
que não havia como trazer o Dr. Lóssio naquele dia; afinal, ele não estava de 
plantão. Aliás, nem em casa ele estava. Enfim, o jornalista aceitou ser atendido 
por outro médico. Ele já chegou ao médico com raiva. A enfermeira bateu à 
porta do consultório do médico e disse-lhe que havia um jornalista passando 
mal para ser atendido. O plantonista estava deitado em trajes sumários. Antes 
de mandar o paciente entrar, fechou a porta para se compor e depois voltar 
para atender ao jornalista. Nesse ínterim, o jornalista foi embora com raiva, 
foi para o Hospital Distrital e lá se internou e fez o maior escarcéu. Depois 
de apurar tudo, procurei o presidente e lhe narrei o acontecido: o médico não 
bateu a porta na cara do jornalista coisa nenhuma. Ele que foi intolerante, 
indelicado e foi embora antes de ser atendido. São coisas muito particulares 
do Serviço Médico. 

O Serviço Médico da Câmara vem crescendo. A planta do Serviço Médico é 
fantástica. Mais ou menos o que eu havia imaginado. Os médicos entram pelos 
corredores internos; o doente, pela frente. O médico pode sair da sua sala e ir 
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para outra sala para conversar com o colega sobre o seu doente e voltar sem 
que o paciente note sua ausência. São coisas como essas que eu acho que são 
bem feitas para um serviço médico.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Dr. Renault, é 
a segunda vez que alguém toca no assunto do Adaucto Lúcio. Porque ele teve 
aquele problema. Ontem mesmo o caso foi citado. Quando o Congresso foi 
fechado, em 1966, o senhor acompanhou de perto o que aconteceu, por certo. 
O recesso, o coronel Meira Matos entrou.

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Eu me lembro. 
O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) –  À época, 

houve alguma coisa diferente? 
O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Não. Particularmente, nada. 

Naturalmente, todo mundo ficou desolado com a Câmara fechada. Os 
deputados, particularmente, e os servidores também. Nós ficamos aí.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) –  Em 1968 
ficou mais tempo fechada.

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Muito mais tempo fechada. 
O SR. ENTREVISTADOR  (Casimiro Pedro da Silva Neto) –  De dezembro 

a novembro de 1969. 
O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Esse tempo foi terrível.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quando sabia que uma 

votação seria mais polêmica, o senhor tomava algum cuidado especial, montava 
algum esquema?

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Com certeza. Quando havia esse 
tipo de votação, o plenário ficava cheio. Em geral, eram decisões importantes. 
Eu vinha para cá, ia para o plenário e freqüentemente ficava na mesa, 
conversando com o Paulo Affonso. E montava um esquema de segurança 
médica. No plenário mesmo nós colocávamos um médico de prontidão.

Curiosamente, às vezes eu chegava ao plenário, lá de cima olhava para os 
deputados e dizia: “Aquele vai ter um infarto; aquele vai ter um AVC; aquele vai 
morrer”. Meu Deus do céu, como é horrível esse negócio!

Mas na verdade essas previsões não se confirmavam. Pelo menos, não 
na época em que eu as fazia. Quase todos morreram em suas casas, em seus 
estados. Quase todos. Eu não assinei atestado de óbito de quase nenhum deles. 
A não ser os que morreram em casa, aqui.

Mas os problemas que eu previ: fulano de Tal tem coronária ruim, é 
hipertenso e vai ter algum problema e vai ser aqui, qualquer dia. Felizmente, 
isso quase não aconteceu.
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Como exemplo eu cito um episódio ocorrido com o deputado Magalhães 
Pinto: eu estava aqui e alguém me telefonou, dizendo que ele estava passando 
mal no plenário. Eu corri. Ainda estávamos no Anexo I. Ele estava sentado fora 
do plenário, num banquinho que havia ali, encostado na parede.

Quando cheguei, vi que ele estava da cor da parede: branco, branco, branco. 
Eu disse: “Está tendo uma hemorragia, é claro”. Eu o levei para o Departamento 
Médico, onde o examinei e disse: “Está com hemorragia digestiva”.

A primeira dificuldade foi o fato de que ele não queria ir para lá. Eu dizia: 
“Deputado Magalhães, o senhor tem que ir para lá”. Ele dizia: “Não, Renault, 
me leva para casa. Se eu for para casa, você vai comigo?” Eu disse: “Vou, sim. 
Mas o senhor vai primeiro ao Serviço Médico”. Arrumei uma cadeira de rodas, 
levei-o para lá, deitei-o, fiz um exame de sangue, que constatou que ele estava 
com a hemoglobina e o hematócrito muito baixos, porque tinha perdido muito 
sangue. Disse: “Corram com ele para o hospital, para fazer uma transfusão”.

Mas ele não queria ir. Queria ficar em casa. Apesar da resistência, foi para 
o hospital e lá se tratou. Foi para a UTI, recebeu sangue, recebeu o tratamento 
correto e teve alta.

Antes de ele ter alta, uns amigos médicos aqui de Brasília me pediram que 
falasse com o deputado Magalhães Pinto para ele esclarecer uma declaração que 
ele fez, dizendo que os melhores médicos de Brasília eram a Varig, a Transbrasil 
e a Vasp. Isso correu durante muito tempo. Eu falei com ele. Disse: “Os médicos 
estão preocupados, deputado. Acham que a oportunidade de o senhor dizer 
duas palavras a favor dos médicos de Brasília é esta, em que o senhor teve esse 
episódio grave e se recuperou após ter sido tratado em Brasília, por médicos 
de Brasília, num hospital de Brasília”.

Ele fez uma carta, em que agradecia o serviço que eu e outros médicos 
tínhamos prestado e dizia que tinha se recuperado muito bem. Mas não negou 
o que havia dito antes.

Mas Brasília foi se afirmando.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Os funcionários davam 

muito trabalho para o Serviço Médico?
O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Trabalho normal. Trabalho normal.
Sempre me perguntavam e ainda me perguntam: “Dr. Renault, aqueles 

deputados vêm “encher”, não é? Devem dar muito trabalho a você.”  Eu dizia: 
“Não. Porque quando o deputado vai lá, ele se comporta – ou eu faço com que 
ele se comporte – como um doente comum”. Se você trata de um doente de 
modo diferente, termina correndo maior risco de errar.
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Por isso é que os médicos, em geral, evitam tratar de pessoas muito chegadas, 
como as da família. Isso causa problemas, porque você quer fazer exceções. 
Então dá aquilo que chamamos de “esmeraldite”.

Sabe o que é “esmeraldite”? Nosso anel é de esmeralda. A expressão 
“esmeraldite” vem daí, é isto, a doença causada em família de médicos ou no 
próprio médico por excesso de zelo.

Temos que tratar o doente como quem trata de qualquer outro; precisamos 
evitar favorecê-lo por alguma razão.

Eu tenho sempre dito que nós tratamos o operário, o candango, o funcionário 
da mesma maneira como tratamos uma estrela, um homem diferenciado. É a 
mesma coisa: o diagnóstico é feito da mesma maneira, o tratamento da mesma 
maneira. Mas muda alguma coisa: a maneira como você tem que abordar 
determinados assuntos. Se você diz: “Deputado, o senhor tem uma hérnia, 
que o senhor precisa operar”. Ele pergunta: “Como é essa operação?” “Essa 
operação é assim, assim, assim.” “Quem vai operar?” “Fulano.” “Quem vai ser 
o anestesista?” Quer dizer, ele pergunta. Qualquer pessoa esclarecida faz essas 
perguntas. E você tem que dar uma aula de anatomia, de cirurgia, de fisiologia, 
de tudo isso, para o doente esclarecido. Já para o doente candango, você diz: 
“O senhor precisa ser operado de hérnia. Vá ao cirurgião fulano de tal para ele 
operá-lo”. E ele não pergunta nada.

Portanto, eu acho que a diferença é só esta: de comunicação.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 

Dr. Renault, nós sabemos que alguns deputados têm muita preocupação com a 
vaidade, com a imagem, e sabemos que alguns não aceitam que certas doenças 
estejam instaladas neles.

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – É.
O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) –  

Aconteceu muito de um deputado passar por um problema sério e pedir para 
não ser dada divulgação?

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Pedir que não fosse revelado.
Olha, não só o deputado queria isso, como nós fazíamos um pouco de 

questão de encobrir determinadas doenças, porque não seria bom para ele. 
Era preciso entender.

O então deputado Armando Monteiro, pai desse que está aí hoje, era 
meu amigo – nós jogávamos futebol juntos em Recife, quando estudantes, e 
fazíamos uma série de coisas. Ele estava, na época do parlamentarismo, sendo 
indicado para ministro da Agricultura. Era bem jovem ainda. A ansiedade e a 
expectativa foram tão grandes que ele teve uma úlcera de estômago.
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O tratamento de úlcera, na época, consistia em afastar o doente do local 
em que adquiriu a úlcera: a casa ou o trabalho – a rua é que não é. Era preciso 
afastá-lo desses ambientes, internando-o.

Eu pensei: “Vou internar o Armando agora, no momento em que ele vai ser 
ministro? Se fizer isso, ele não vai ser! Como vão nomear um doente para o 
ministério?” Disse-lhe, então: “Você não vai ser internado. Eu vou tratar você 
andando. É como se não estivesse doente. Você tem que se comportar como 
tal. Mas, cuidado! Não demonstre a ninguém!” Eu tinha essa preocupação, 
para favorecê-lo. Disse-lhe: “Você tem que tomar leite de duas em duas horas, 
entendeu?” “Mas, Dr. Renault, na reunião do Conselho e ministro, como é 
que eu vou tomar leite?” “Bem melhor do que você tomar uísque. Não vejo 
inconveniente, você toma um copo de leite.” 

E assim eu fui levando. Ele foi ministro, ficou bom. Passou! Se ele contou, 
eu não sei, mas eu mesmo nunca disse.

Um episódio interessante foi o do deputado Siqueira Campos, do Tocantins. 
Ele lutou como um mouro para formar esse estado, queria que Tocantins se 
tornasse um estado. Foi uma luta muito grande. Como ele não conseguia, o 
que fez? Vocês sabem disso? Ele fez uma greve de fome. Fez greve de fome e 
ficou lá no Serviço Médico. Nós... tomando conta dele: ele deitado, tomando 
soro, porque eu não ia deixar ele morrer de desidratação. Sem comer nada. Ele 
passou lá uns dias, não me lembro quantos, cinco dias a uma semana, em greve 
de fome. Até que foi atendido no seu objetivo. Hoje o estado de Tocantins deve 
a ele isso, esse sofrimento.

Muitos deputados não queriam que sua doença fosse revelada, nem a gente, 
de maneira nenhuma, tinha interesse nisso. Um caso muito comentado e 
curioso, que vocês conhecem, é o do deputado Tancredo Neves. O Tancredo 
consultava-se comigo, freqüentemente, quando deputado e depois como 
senador. Na verdade, se o deputado vai para o senado, ele muda a Casa, mas 
não muda o médico. Quer dizer, eu continuei sendo médico dos senadores 
Sarney, Tancredo, Virgílio Távora. Todos eles queriam ir para lá, mas voltavam. 
Então, o Tancredo freqüentava meu consultório. Quando governador de Minas, 
ele vinha a Brasília e fazia seu check-up comigo. A D. Antônia, sua secretária, 
telefonava para mim: “Dr. Renault, o governador quer fazer um check-up. 
Ele pode ir aí?” “Pode vir aqui amanhã.” Ele vinha. E assim eu entrei no caso 
Tancredo por essa razão: passei tratando dele vinte anos. 

Quando ele foi eleito presidente, dias depois ele me chamou no apartamento 
dele, na 206. Queria que eu fosse examiná-lo. Eu fui lá, ele estava sozinho. 
Examinei e tal, conversei. Ele estava bem. Ele ia para Barra do Garça naquele 
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dia. Ao sair, ele disse assim: “Renault, quando eu voltar, eu quero que você 
examine aqui, que eu estou com um problema aqui”. E apontou para a fossa 
ilíaca. Eu disse: “Não, vamos examinar agora isso”. “Não, não, agora não dá 
tempo, porque os jornalistas estão lá embaixo me esperando, porque eu vou 
para Barra do Garça hoje.” Eu insisti, mas ele não quis. Foi para Barra do Garça 
e depois não voltou. Quer dizer, não tive mais contato com ele, porque em 
seguida ele foi para a Europa e os Estados Unidos. E eu ficava observando as 
reações dele pela televisão: “Meu Deus, com esse frio todo, é capaz de ele ter 
um problema de próstata”. Eu achava: “Vai ter um problema de micção. Que 
coisa! Podia ter examinado aqui e resolvido isso logo!” Foi quando ele voltou e, 
perto da posse, adoeceu. A posse era no dia 15. No dia 12, o Aécio me telefonou 
dizendo que o presidente ou “vovô”– ele falava as duas coisas – estava resfriado 
e queria saber se eu podia ir lá, no dia seguinte, pela manhã. Se eu concordasse, 
ele mandaria um carro me buscar em casa. Ele estava no Riacho Fundo. Eu 
estava, nesse dia do telefonema, nas casa do Paulo Affonso – vocês conhecem, 
não? Secretário-geral da Mesa e naquele dia tinha sido reconduzido. Fui lá 
cumprimentá-lo. Foi lá que eu recebi o telefonema de Aécio. Ele havia ligado 
para minha casa e disseram que eu estava na casa do Paulo Affonso. Eu disse ao 
Aécio que se ele quisesse, eu iria lá na hora, se ele estava resfriado, era melhor 
tratar logo, antes que piore, porque teria de fazer discurso. O Aécio respondeu 
que ele iria tomar uma aspirina e que eu fosse no dia seguinte. 

No dia seguinte, às 8h30, o carro estava me esperando, levou-me ao Riacho 
Fundo e comecei a examiná-lo. Examinei a pressão, o coração, os pulmões, a 
faringe, apalpei-lhe a barriga e ele deu um pulo. Pensei: “o problema pode ser 
sério.“ Apalpei de novo e de novo ele reagiu. Reação de peritonite. Peritonite dá 
provavelmente em quem tem foco de inflamação no intestino, provavelmente, 
ou pode ser uma apendicite, embora apendicite não seja muito comum em 
pessoas da sua idade – 75 anos –, mas poderia ser, ou então diverticulite. Eu 
disse: “O senhor está com um problema abdominal sério e provavelmente 
precisará ser operado. Ele disse: Renault, faz o seguinte: “me trata, de toda 
maneira, sem operação. Se é infecção, me dá antibiótico”. Eu falei que ia levar 
outro médico para examiná-lo, para ver se confirmaria meu diagnóstico. Então 
levei o Dr. Pinheiro, para ir lá comigo examinar.

Nesse ínterim, eu já havia mandado colher sangue para fazer exames de 
laboratório. O Dr. Pinheiro o examinou e confirmou o diagnóstico: realmente 
era uma peritonite aguda, tinha de operar. Falamos com ele, com D. Risoleta, 
com Aécio, com a família, enfim. Todos estavam reticentes, sabendo que 
a decisão seria nossa. E eles concordavam. No mesmo dia eu disse que era 
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preciso fazer radiografias e ecografias. Ele respondeu que não podia aparecer 
no Serviço Médico da Câmara. Eu lhe disse para ir ao Centro Radiológico de 
Brasília, perto do Hospital Santa Lúcia. Acertei com os médicos do Centro 
Radiológico, que suspenderam todos os exames a partir de 3 horas da tarde, 
para ele chegar às 7 horas da noite. Fui buscá-lo na Fundação Getúlio Vargas, 
aqui na Asa Norte, no meu carro. Na época eu tinha um Galaxy; fomos nele. 
Paramos no sinal da rodoviária, as pessoas dos carros vizinhos começaram 
a olhar para ele. Quando saímos ele havia dito para o Aécio e para o filho 
Tancredo Augusto que ficassem lá segurando os jornalistas. “Não digam que 
eu saí, porque se souberem eles vão atrás”. 

Fomos. Quando cheguei ao eixão, olhei para trás pelo retrovisor, vi o 
Aécio e o Tancredo Augusto num carro atrás de nós. Chegando ao Centro 
Radiológico de Brasília, ele fez os exames e confirmou-se a existência de 
uma placa de pus e todos disseram que ele tinha de ser operado. Ele saiu de 
lá com os familiares e nós ficamos olhando, na expectativa do que faríamos. 
Foram para casa. No dia seguinte, ele tinha uma missa, que ele me dizia ser a 
posse dele na igreja. Eu o aconselhei a falar com o padre para não se estender 
na missa porque ele não podia ficar muito tempo sem vigilância, em pé. 
“Não, pode deixar”, respondeu. 

Naquela noite eu fui à missa, na Igreja D. Bosco. Fiquei num canto meio 
escondido, para não me perguntarem o que estava acontecendo. Ele se 
ajoelhou e tal. Antes de terminar, recomendei que ele fosse embora, porque o 
congestionamento àquela hora era grande. Estava em casa jantando quando 
o telefone tocou, era o Aécio e ele me disse: “Dr. Renault, corra aqui porque 
o vovô está passando mal, está roxo e eu tive que dar um Isordil para ele”. 
Peguei o Pinheiro e fomos correndo para lá. Quando chegamos ele já estava 
com o abdômen distendido, “deste” tamanho, e precisava de uma intervenção 
imediata, não havia como esperar. Aí eu o convenci. Ele disse: “Mas, Renault, 
precisa mesmo?” “Precisa.” “E a posse?” “O senhor vai para a posse. O senhor 
opera hoje e vai para a posse depois de amanhã.” Dornelles também ajudou 
muito nessa decisão. Bom, fomos para o Hospital Distrital. Lá, começou aquele 
burburinho, todo mundo soube, encheu o hospital de gente e tal. Ele foi operado 
e era um tumor benigno que estava ulcerado e infectado. Não foi câncer, foi 
um tumor benigno, ulcerado e típico, que estava dando essa peritonite. E o 
resto da história vocês conhecem. Depois acusaram a gente. Quando eu o 
examinei, no primeiro dia, ele disse: “Renault, você veja detalhes. Aí no portão, 
na saída, há muitos jornalistas esperando para que você diga o que eu tenho. 
Você diga que estou com faringite, estou gripado e com faringite”. “Está bem, 
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pois não, vamos dizer isso.” “Diga que não posso recebê-los porque estou com 
faringite e preciso economizar a voz, porque vou fazer discursos. Então, que 
me perdoem”. E foi o que eu disse aos jornalistas. Pois bem, fui embora. Disse 
porque o paciente, o presidente, pediu para dizer. 

O SR. ENTREVISTADOR – Dr. Renault, tive o privilégio de participar 
dessa experiência sua e uma das coisas que me emociona é ver que o povo não 
tomou conhecimento de o quanto a classe médica de Brasília se solidarizou 
com o senhor, desde Altamirando Costa e Frejat até outros pioneiros. Esse 
apoio da classe médica foi do seu conhecimento?

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Foi, sim. Recebi, à época, um 
número infindável de telegramas do país inteiro, de gente conhecida e até de 
pessoas que não me conheciam, solidarizando-se comigo. Um ou outro, que 
tinham sido colegas meus, que estavam no Paraná, no Amazonas..., tinham sido 
residentes comigo, no Hospital dos Servidores do Estado, disseram-me: “Renault, 
sabemos que você é competente e não é capaz de errar”. Foram telefonemas e 
telegramas de toda ordem que vieram para cá. Houve uma solidariedade muito 
grande. Eu até achava esquisito que houvesse tanta solidariedade, porque eu 
achava que não tinha cometido erro: eu tinha feito um diagnóstico limpo, 
cristalino, correto. Perguntava-me: “por que essa solidariedade toda?” Meus 
dois irmãos, que não costumavam me visitar, vieram de Recife para cá, com 
aquele jeito solidário. No dia da morte do Tancredo, o general Ivan, chefe da 
Casa Militar, mandou lá para casa dois soldados, dois policiais, para ficarem 
lá...no meu apartamento..., com receio de que houvesse alguma coisa contra 
mim. Achei muito estranho. Acordei de madrugada e, quando fui à cozinha, vi 
os dois soldados dormindo muito bem no escritório. Mas ele mandou deixar 
um carro da polícia lá no prédio o mês inteiro.

Achava tudo muito esquisito, mas tinha certeza de que havia feito um 
diagnóstico incontestável: de abdômen agudo, cirúrgico e tal. Depois o 
Conselho Regional de Medicina iniciou um processo contra os médicos. Eu 
tive que responder a esse processo junto ao Conselho. Acusado... de quê? Não 
era de negligência, não era de incompetência, não era de nada. Acusaram-me 
– e, por isso, fui punido – de ter feito boletins médicos que não exprimiam a 
verdade. Só isso. Só isso. Depois de uma luta enorme. Depois que a D. Marília 
Gabriela disse na televisão: “Os médicos foram cassados!”– disse isso. Ao final, 
o presidente do Conselho disse: “Punimos os médicos”. Tudo isso. E a que se 
atribui isso? Vou fazer aqui uma confissão – e talvez não seja a...: eu acho 
que à época o Conselho era composto de médicos da periferia, Taguatinga, 
Sobradinho, Gama e tal. Não tinham grande projeção na medicina brasiliense, 
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ou melhor, não tinham a projeção que eu tinha. Eles não tinham a projeção 
que eu tinha. Achavam que, eu era médico do presidente, dos senadores, 
dos deputados, do outro presidente, dos chefes de..., dos ministros, enfim, 
dessas autoridades às quais eles não tinham acesso... tenho a impressão 
que por essa razão tentaram me punir. Eram quase todos de “esquerda” e 
eu era considerado de “direita” por ser médico de políticos. O Conselho era 
composto, quase todo, de gente de esquerda. Eu não era de esquerda nem 
de direita, eu era médico. Médico da Câmara dos Deputados. Certa vez eu 
estava no Hospital de Base, no pronto-socorro, de plantão, quando recebi 
um chamado. Deixei no meu lugar um residente, dizendo-lhe que ia atender 
a um doente e já voltaria. Quando eu ia saindo, o chefe da Emergência do 
plantão perguntou-me se já estava saindo e me acompanhou. Eu disse: “eu 
não vou para lá, eu vou para cá”. Pensei que ele quisesse carona para o setor 
de residência e lhe disse que iria para o outro lado. “Mas você vai sair do 
plantão?” Disse a ele que sim, que iria atender um doente que precisava de 
mim. Perguntou-me: “Mas que doente é esse? Ele tem que vir para cá, para 
ser atendido aqui”.. “Não, mas não pode, Por que você vai? Você não vai.” Eu 
disse: “Vou. Eu vou porque eu tenho que ir.” “Que doente é esse que não pode 
vir aqui?” Eu disse: “é o presidente da República que precisa de mim e vou ao 
Palácio da Alvorada agora.” Então, o presidente tinha que ir até lá... (risos) 
Você já pensou um presidente da República em um pronto-socorro? O que a 
imprensa vai falar, até você vai ter prejuízo, o dólar vai cair, vai subir, vai ser 
uma revolução. “Eu vou lá!” E fui. E fui atender o presidente. Quer dizer, eles 
não gostavam. Eles diziam para mim: “ainda vou te colocar no paredão.” Ele 
era da linha dura mesmo. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era o Sarney, o presidente?
O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Não, era o Ranieri Mazzili, o 

presidente. Foi na época da Revolução mesmo. Esse pessoal de esquerda estava 
mandando, por isso ele disse que eu não fosse. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Doutor, na 
época eu era professor, estava em sala de aula, ano em que estava me formando, 
e fizemos uma homenagem ao Tancredo, que foi nosso paraninfo. No dia desses 
acontecimentos, em sala de aula, citei que a doença dele não era recente. Todo 
mundo concordava com isso. É só para desencargo do senhor.

Nós, que acompanhávamos, líamos muito os jornais na época, tínhamos 
consciência disso. Sabíamos que não tinha acontecido aquilo naquele momento. 
Essa doença já vinha progredindo há determinado tempo. É só para registrar.
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O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Muito obrigado.
Depois, a família do Tancredo ficou insinuando que a minha conduta não 

tinha sido correta – não a conduta médica –, que eu devia ter levado Tancredo 
para Belo Horizonte, ou para São Paulo. Mas não dava, era muito urgente. É 
muito difícil querer que, com abdômen agudo, que pode ser apendicite, se 
leve para São Paulo, correndo perigo de demora. Depois me acusou: disse que 
eu não dava informações a eles, só dava informações ao deputado Ulysses 
Guimarães. Até há um depoimento do Tancredo Augusto dizendo assim: “Dava 
informações ao deputado Ulysses Guimarães, que depois vim a saber que era 
presidente da Câmara”. Isso é um negócio que...não tem nem como justificar.

A decisão de levá-lo para São Paulo foi muito difícil, mas eu que tinha de 
tomá-la. Chegou o momento em que eu disse: “Vamos levá-lo para São Paulo.” 
Falei com Pinheiro, com o  Pinotti: “Vamos para São Paulo”. Em São Paulo, o 
Dr. Pinotti tomou conta, e fiquei me sentido à deriva, sem participar muito 
ativamente do processo.

Quando foi na Sexta-Feira da Paixão, eu falei: “Dr. Tancredo, vou precisar 
ir a Brasília.” Ele disse: “Não vá, não”. Eu disse: “Eu vou porque o meu sogro 
teve um acidente, quebrou o fêmur e tenho de ir para coordenar. O senhor 
está bem tratado aqui, não falta nada para o senhor.” Ele disse: “Você volta?” 
Eu disse: “Pode deixar que eu volto”. E não voltei, porque vi que o clima lá 
não estava muito bom.

Eu dava todas as informações ao presidente Ulysses Guimarães, que era o 
presidente da minha Casa. Vinha aqui e dizia: “O presidente está assim e assim.” 
Depois, passei a dar informações ao presidente Sarney também, quando ele me 
chamava no Palácio. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Ele se baseava 
nisso daí porque ele informava ao Plenário. Eu lembro que na época dessa 
transição, vários pronunciamentos foram feitos no transcorrer da doença 
do Dr. Tancredo. Ele sempre era questionado em plenário, inclusive por José 
Genoíno. O pessoal do PT, na época, questionava. Então, cabia ao senhor 
informá-lo para deixá-lo ciente.

O SR. ENTREVISTADOR – Na nossa atividade, na Câmara, há algumas 
peculiaridades que, às vezes, são difíceis de explicar. Mas, nós sabemos que 
isso não é alguma coisa que seja um descuido ou um procedimento errado. 
Nada disso. Nós, da Câmara, temos que, às vezes, adotar posturas diferentes, 
por exemplo, da adotada no comércio em geral ou em atividades de outros 
profissionais comuns.
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Agora, mudando de assunto, o senhor tem mais alguma história de outros 
momentos interessantes para relembrarmos?

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Ainda não. 
Num episódio de Tancredo, numa manhã, ao examiná-lo, achei que tinha 

alguns estertores na base do pulmão, o que significava início de pneumonia. 
Era muito fácil que ele estivesse com pneumonia, porque esta doença em geral 
é uma seqüência de outras doenças.

Os jornalistas vieram em cima de mim e eu disse que Tancredo estava com 
suspeita de alteração respiratória. Perguntaram-me se estava com pneumonia. 
Disse que não, mas poderia vir a se transformar. Encontrei D. Risoleta que 
estava surpresa com minha resposta e me disse, com aquele sotaque mineiro, 
que eu devia dizer que Tancredo estava ótimo, ótimo, ótimo. Respondi que 
sempre dizia que ele estava ótimo, mas que era hora de dizer um pouco mais.

No mesmo dia, fui convocado para uma reunião, no hospital, com todos 
os ministros do Tancredo. José Aparecido, que era um dos mais conhecidos e 
íntimos meus, disse: “Renault, eu te conheço há vinte anos, rapaz, e não esperava 
que você fizesse uma declaração tão infeliz. O país todo estava mobilizado 
pensando que o Tancredo está com doença grave, com uma pneumonia, 
rapaz...” Eu disse: “Aparecido, ele não está com uma pneumoniazinha não. 
Ele está com um negócio “deste tamanho” –  que eu não disse. Muito mais 
sério do que eu disse e muito mais sério do que se possa imaginar.” Estavam 
os ministros...na época eram ministros José Aparecido, Fernando Henrique, 
Marcos Maciel. Havia todos esses. E foi assim.

Mais alguma coisa? Há muita coisa, mas que não posso nem devo revelar.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Há algo que não tenhamos 

perguntado que o senhor acha importante falar?
O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Não me ocorre nada de especial. 

Minha trajetória na Câmara foi essa. Fiz pela assistência médica na Câmara 
aquilo que nunca imaginei fazer: transformei uma seção médica, com 
três médicos e dois enfermeiros, num serviço médico que é, em termos de 
ambulatório, o melhor que conheço em Brasília, quiçá no país. É de primeira 
ordem, de primeira classe. Fui transformando-o aos poucos, conquistando as 
melhorias aos poucos. 

Como volto a dizer, o Serviço Médico, em instituição como a Câmara, não 
tem prestígio. O Departamento Pessoal sempre o nominava como serviço-
meio e não serviço-fim. Tudo que pedíamos, argumentavam assim. Quando 
dizíamos que queríamos informatizar o serviço, respondiam-nos que os fios  
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não poderiam chegar ao Anexo III, mas chegavam ao Anexo IV, que é muito 
mais longe. Mas, eu fui conquistando tudo aos poucos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Gloria Varela) – Este projeto nosso tem por 
base os 180 anos do Poder Legislativo no Brasil. Pela sua vivência na Câmara 
dos Deputados, indago-lhe sobre sua visão a respeito da importância do Poder 
Legislativo para a história do Brasil.

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Eu tenho o maior zelo pelo Brasil; 
eu tenho o maior zelo pela Câmara dos Deputados; eu tenho o maior zelo pelos 
deputados. Muita gente não gosta dos trabalhos dos deputados e eu sempre 
os enfrento, no meu dia-a-dia, dizendo que eles são trabalhadores, honestos 
– se há alguns que se desviam desse caminho, há muitos outros que vivem na 
biblioteca estudando, vivem nas comissões, trabalhando. Vocês podem passar 
nas comissões e verão que elas estão sempre cheias. Tenho muito zelo pelo 
Parlamento. Acho que é uma instituição que deve ser reverenciada e aplaudida 
por todos os brasileiros.

A SRA. ENTREVISTADORA (Gloria Varela) – Gostaríamos de agradecer 
a sua participação nesse projeto. Muito obrigada, em nome de todos.

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Foi muito bom estar aqui com 
vocês e fazer declarações desse tipo. Algumas até...meio sigilosas. Mas...nada 
de especial. Eu não falei em nome de ninguém. Há alguns que já morreram: 
Adaucto Lúcio Cardoso, Bilac Pinto, Oliveira Brito, Carlos Lacerda. Esses já 
foram embora.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Nós 
queríamos pedir para o senhor nos emprestar alguma fotografia, algum objeto, 
que mereça fazer parte da exposição. Nós faremos uma cópia e devolveremos 
a original.

O SR. RENAULT MATTOS RIBEIRO – Medalha do cinqüentenário da 
Câmara...
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Para que fique registrado 
na gravação, por favor diga seu nome completo e já comece nos contando 
quando e como o senhor entrou para a Câmara. Quais foram suas primeiras 
atividades aqui.

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Só o nome, não precisa descer a 
antecedentes e cidade?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esteja à vontade para falar 
o que quiser.

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Meus amigos, meu nome é Victor 
Hugo da Costa. Tenho muito orgulho desse nome e acredito que todos tenham 
do seu, mais ainda aqueles que têm nomes famosos como eu tenho. Não sei por 
que o meu pai, um sargento de cavalaria do interior de Minas, Três Corações, 
deu-me esse nome. Mas procurei, por toda a vida, até hoje, honrar esse nome, 
como cada um deve honrar o seu e deve ter orgulho dele.

Nasci em Três Corações, onde morei até os dezoito anos. De lá fui para o 
Rio de Janeiro. Trabalhei no BNDE por seis anos. Enquanto funcionário do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – naquele tempo não tinha 
o “Social”, que é o “S” – prestei concurso para a Câmara dos Deputados. Foi 
o último concurso que a Câmara fez no Rio de Janeiro, em 1960. Lá, então, 
recebi uma carta do antigamente chamado – simpaticamente – Zezinho, o 
ex-deputado federal, ex-primeiro-secretário da Câmara e ex-presidente da 
Câmara, doutor José Bonifácio, convidando-nos para vir para Brasília na 
qualidade de, se não me engano, auxiliar legislativo ou auxiliar de secretaria, 
qualquer coisa desse tipo – já faz mais de quarenta anos, então é natural que a 
memória não seja tão precisa. E aceitamos o convite imediatamente. 

No tempo do BNDE, já havíamos ouvido falar de Brasília, do projeto de 
Juscelino, do avanço, do arrojo, da não-timidez, da coragem daquele querido 
conterrâneo mineiro, que queria fazer uma capital no Brasil central. Então, nos 
engajamos nessa idéia maravilhosa. Aceitamos o convite para vir para cá, que 
era nossa intenção, evidentemente, quando fizemos o concurso – mais ainda 
porque tudo estava no começo. Era uma aventura muito grande para muita 
gente. Então, estamos aqui em Brasília, repito, desde janeiro de 1961.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Logo que o senhor 
entrou para a Câmara, em que setor o senhor foi trabalhar, como começou 
sua vida funcional aqui, como era o relacionamento entre os funcionários e o 
relacionamento dos funcionários com os deputados? O que acontecia?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Sem nada a contestar, eu pergunto à 
Glória se eu preciso ser chamado de senhor aqui.
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Chegando a Brasília, em 1961, fomos trabalhar inicialmente numa seção 
que a Câmara tinha, localizada próximo ao plenário, na entrada do plenário. 
Naquele tempo havia 326 deputados, se não me falha a memória. Há mais de 
quarenta anos. Fomos trabalhar, então,  numa seção que fazia atendimento 
datilográfico para os deputados que ficava exatamente na entrada do plenário, 
antes do cafezinho. Ficamos ali por, aproximadamente, um ano. 

Como tive a sorte de ter sido um excelente datilógrafo – participei até de 
concursos nacionais de datilografia – ali eu era visto pelos deputados. E fui 
notado pelo deputado Fernando Ferrari, falecido no dia 23 de maio de 1963, no 
Morro do Chimarrão, no Rio Grande do Sul. O deputado foi líder de partido na 
Câmara, foi uma figura de projeção nacional, foi candidato a vice-presidente 
da República no tempo do Jango e do Milton Campos. O antigo contínuo do 
deputado Fernando Ferrari me viu trabalhando e disse: “Olha, o deputado 
está precisando de alguém para ajudá-lo em datilografia”. Eu imediatamente 
aceitei, porque também já conhecia a fama, o conceito,  a honestidade, a lisura, a 
correção do deputado Fernando Ferrari, como de tantos outros daquela época. 
Então, fui convidado e fui trabalhar com Fernando Ferrari, no 27º andar, do 
Anexo I, da Câmara, onde se localizava seu gabinete. 

O deputado Fernando Ferrari foi expulso do PTB por um deputado da Bahia 
e fundou o MTR ( Movimento Trabalhista Renovador). Era um trabalhismo 
renovador, digamos assim... baseado em Pasqualine, do Rio Grande do Sul 
– era um trabalhismo renovador que ele pretendia fundar e fazer. E fez um 
partido com meia dúzia de deputados, inclusive com aquele deputado Aarão 
Steinbruck, Derville Allegretti e tantos outros. Então, fui trabalhar com ele e lá 
fiquei alguns anos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Naquela época só os líderes 
tinham direito a convocar um funcionário para trabalhar com eles?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não me lembro precisamente desta 
questão administrativa, mas talvez tenha sido assim, porque eu fui convidado. 
Naturalmente ele levou o assunto ao diretor-geral,  que deve ter determinado que 
eu fosse servir no gabinete do deputado, que ficava no 27º andar do Anexo I.

Ele era um deputado muito honesto. Eu o conheci de perto. Eu ia muitas 
vezes a sua casa de manhã para despacharmos.  Depois de seis, oito, dez 
meses de convivência, foi-se criando uma amizade muito sólida, muito boa. 
Era um homem disposto a tudo. Eu me lembro que algumas vezes faltava luz 
àquela época – mesmo sem os apagões modernos. E numa ocasião, em 1962, 
a secretária e todo o pessoal do térreo do prédio disse: “Olha, Dr. Ferrari, o 
elevador está desligado, não tem luz”. Ele disse: “Não tem importância, vamos 
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todos pela escada”. Era um líder de partido, um homem que já tinha um 
conceito nacional. E fomos todos pela escada. 

Então, trabalhei durante algum tempo lá; depois, naturalmente, o partido 
se desfez. Fui  cooptado por outros e vim  trabalhar na mecanografia da 
Câmara com uma figura também extraordinária chamada D. Esther Piquet 
Martin, que foi diretora por muitos anos da Mecanografia da Câmara. Ela 
acolhia todos os datilógrafos que estavam em excesso na Câmara, exatamente 
para fazer trabalhos de mecanografia e, principalmente, de datilografia para 
os deputados. Naquele tempo não havia essa tecnologia moderna. Qualquer 
deputado que necessitasse de algum trabalho, dirigia-se à mecanografia e D. 
Ester recebia, com sua secretária, e distribuía ao pessoal. Então, éramos um 
grupo possivelmente de quinze a vinte pessoas. Posso citar alguns aqui?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Pode.
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Lembro-me com muita saudade, 

com muita amizade, do Dr. Sebastião Corrêa Cortes, um aposentado da 
Câmara que trabalhou na Assessoria da Câmara; do Dr. Édson Carlos Mota, 
hoje, um famoso cirurgião plástico na cidade; do Goiano Braga Horta, irmão 
do Anderson Braga Horta, poeta, escritor, mais ou menos do seu perfil; e de 
tantos outros. E ali trabalhamos durante muitos anos, na mecanografia da 
Câmara, que ficava no 15º andar do Anexo I.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor mencionou os 
apagões. Eles eram freqüentes?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não, eu diria que uma vez ou outra 
ocorriam os apagões, como hoje também não são freqüentes.  Mesmo no 
primeiro mundo tem apagões também, de modo que não é privilégio nosso. 
E também era até bom o apagão, porque nos obrigava a fazer um esforço 
físico extra, uma educação física, uma coisa que era inusual naquele tempo, 
digamos assim.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Um dos objetivos deste 
nosso projeto é puxar a memória dos funcionários que trabalharam aqui 
durante muitos anos, porque estamos comemorando 180 anos do Poder 
Legislativo no Brasil, tomando como base a Constituinte de 1823. 

Nesse período que o senhor trabalhou aqui a Casa viveu momentos 
históricos, alguns alegres, outros pesados. Eu queria perguntar de que episódios 
históricos o senhor se lembra da época em que estava na Câmara. 

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Eu tenho a impressão, se não a certeza, 
de que a maioria dos episódios da Câmara dos deputados são de alegria. Eu 
gosto muito de lembrar dos momentos alegres, mas um dos episódios tristes – 
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é claro que a tristeza faz parte das nossas vidas – foi a entrada do ex-deputado 
e ex-senador, depois secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito 
Santo, Dirceu Cardoso, no plenário da Câmara, no dia 25 de agosto de 1961, 
trazendo a mensagem de renúncia do presidente Jânio Quadros. Se não me 
falha a memória, 25 ou 26 de agosto de 1961, logo depois do Dia do Soldado 
[data correta: 25 de agosto]. Foi um episódio triste, e no momento estávamos 
dentro do plenário, quando adentrou o ex-deputado Dirceu Cardoso, trazendo 
a mensagem da Presidência, e dizendo que tinha uma comunicação importante 
a fazer ao Parlamento. Seria, então, a renúncia de Jânio Quadros, notícia que 
abalou todo o país, toda a nação. Foi um terremoto, se não um naufrágio.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nessa hora em que o 
deputado Dirceu Cardoso leu a mensagem, qual foi a reação do Plenário, a dos 
deputados e a dos funcionários?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Ficaram estupefatos e tristes. Não 
me recordo precisamente porque já tem 42 anos esse triste episódio histórico 
da nossa vida política. Mas houve estupefação, tristeza, dor, estranheza e, 
evidentemente, surpresa. Foi depois de um domingo, se não me engano, no dia 
seguinte ao Dia do Soldado. Depois da comemoração da festa do soldado, veio 
uma notícia dessas, e a nação ficou quedada.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mesmo não gostando 
de episódios tristes ,o senhor se lembra de algum outro episódio pesado, 
dramático que a Câmara viveu?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Sim. As datas, agora, não posso 
precisar. Eu trabalhava à época na Vice-Liderança do PMDB. Trabalhei com 
o Dr. Ulysses Guimarães durante uns oito, nove anos aqui na Câmara, e foi 
ele que me conduziu a uma das diretorias da Câmara. Fui diretor de CPIs do 
quadro permanente da Câmara. Trabalhava com D. Nadir Pinto Gonzales, na 
Vice-Liderança do PMDB, quando ouvimos tiros ali, onde está o Banco do 
Brasil. Todos correram para lá. Depois dos tiros, evidentemente. Depois de 
acalmar, depois de assegurar... Foram tiros trocados entre é o pai do Nelson 
Piquet... Um deputado por Pernambuco... Vocês me ajudem, por favor.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Souto Maior.
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Foram tiros trocados entre o ex-

deputado Souto Maior e o ex-senador Nelson Carneiro [na época desse 
episódio, Nélson Carneiro era deputado], o senador do Divórcio, como na 
época era conhecido. Havia uma rixa política entre os dois. Foi outro episódio 
triste daqui da Câmara. E a marca da bala de um revólver 38 está até hoje 
na parede,  porque a Seção de  Arquitetura da Câmara fez questão de não 
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retirar. Perguntei várias vezes por que não apagavam e eles diziam que é uma 
lembrança – é o histórico da Câmara. 

Então, esse foi um episódio triste, além dos diários alegres, que nós tínhamos 
aqui, por trabalharmos na Câmara dos Deputados. Porque é uma instituição 
onde, até hoje, no Brasil inteiro, todos que podem satisfazer as regras dos 
concursos públicos, ou são convidados, têm vontade de trabalhar. É uma 
instituição maravilhosa, é uma verdadeira universidade, é uma pós-graduação 
em tudo, aqui, a Câmara.

O episódio triste mais recente foi a defenestração do Sr. Fernando Collor  
da Presidência da República por votação do Congresso Nacional.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Votação do Senado.
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Votação do Senado Federal. Obrigado. 

Aquele também foi um dia triste, embora muitos quisessem. Os carapintadas 
estavam nas ruas pedindo isso, mas foi um dia triste. O homem que foi eleito 
pelo povo foi defenestrado da Presidência, tendo surgido os traumas que 
vieram logo após, como no tempo do Jango também.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Victor, você participou 
de algumas  histórias desde Jânio Quadros até hoje. Você chegou a fazer 
uma comparação. Nossa idéia é lembrar dos funcionários, saber o que os 
funcionários pensavam sobre a morte de Tancredo e a saída de Jânio. Como 
eram os comentários? Que semelhança houve entre um e outro episódio?  
Tancredo Neves também veio numa época difícil. Como eram as conversas 
dos funcionários? Como eram as trocas de idéias, de impressões? O que você 
achou? Você viveu aqui à época de Tancredo, que era para ter sido presidente 
e morreu antes de assumir. Você viveu essas outras épocas que foi a saída do 
Jânio Quadros, a expulsão de Collor. Como eram os comentários de vocês?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Eu diria, num comparativo muito 
superficial, que muito mais tristes ficamos nós, funcionários e o Brasil todo, 
com a morte do Tancredo nas circunstâncias em que se deu, do que com a 
renúncia do presidente Jânio Quadros. 

Eu fui o secretário que fazia as atas do PMDB durante muitos anos. 
Trabalhei com o Dr. Tancredo Neves também durante algum tempo, quando 
ele foi líder do partido na Câmara. Havia pouca gente da grandeza política 
dele. Por isso, lembro-me muitíssimo bem da tristeza. Faltam palavras para 
designar o destino de um homem que estava prestes a assumir a Presidência 
da República e que no dia anterior morre. Todos ficaram indignados com 
aquele acontecimento e com aqueles relatórios diários do seu ex-secretário de 
somunicação, o jornalista... 
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O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Antônio Britto.
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – O deputado Antônio Britto, que 

foi governador do Rio Grande do Sul. Ele era o porta-voz [o entrevistado 
acrescenta: porta-voz da Presidência]. Então, lembro-me muito bem dos 
comentários sobre os acontecimentos, da tragicidade de tudo isso, da perda de 
um homem da estatura política de Tancredo Neves.

Eu diria, então, como fiz no começo, que a morte de Tancredo foi uma das 
maiores desolações que tivemos em matéria sociopolítica brasileira; foi muito 
maior do que a saída dos dois presidentes, que foi até desejada por muita gente. 
Já a morte de Tancredo nunca foi desejada e querida, muito pelo contrário, 
todos esperávamos que ele transformasse o Brasil, como pretendia, depois de 
tão difícil eleição naquele tempo de diretas e indiretas.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor trabalhou com 
pessoas que tiveram papel bastante significativo na história recente do país: 
Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e, provavelmente, com outras pessoas. 
Como o senhor se vê, enquanto funcionário da Câmara, em relação aos 
demais brasileiros? O senhor privou do cotidiano dessas pessoas. O senhor se 
considera um privilegiado ou uma pessoa que carrega uma responsabilidade 
maior em função disso? Como o senhor enxerga isso?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Fernando Pessoa dizia que “Tudo 
vale a pena se a alma não é pequena”. Eu me sinto extremamente orgulhoso. 
– Glória, Pedro, Alexandra, Carlos Henrique e Ivanir [pessoas presentes no dia 
da entrevista] eu diria que me faltam palavras neste momento para descrever o 
que sinto quando você cita o fato de eu ter trabalhado realmente com pessoas 
do mais alto nível, do mais alto gabarito sociopolítico nacional, e por que não 
dizer internacional, às quais sempre soubemos dar alguma coisa de trabalho e 
com as quais aprendemos muito. Foi extremamente gratificante. Até hoje me 
sinto, realmente, um privilegiado e relembro,  não apenas agora, mas em tantas 
outras oportunidades, o fato de ter tido a sorte e a felicidade de ter arriscado 
a vinda para Brasília naquele tempo e, entre aspas, ter “caído nas mãos”, em 
matéria de trabalho, de gente tão audaz e de tão grande personalidade como 
foram esses homens. Então, eu me sinto, realmente, gratificado e agradeço a 
Deus todos os dias por isso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Na época da Constituinte 
o senhor estava trabalhando com Dr. Ulysses?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Em 1988 eu trabalhava ainda na 
Liderança e Vice-Liderança do PMDB. Não diretamente com ele, porque eu 
era funcionário do gabinete. Por ter trabalhado no gabinete dele é que, após, 
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demonstrando grandeza de coração, ele nos reuniu e disse: “A todo o pessoal 
que trabalhou comigo, cujo trabalho eu conheci, gostaria de dar um lugar de 
destaque na Câmara”. E nos nomeou, como a tantos outros, para cargos de 
relevância,   a que nós jamais poderíamos aspirar. Mas não trabalhei diretamente 
com ele, na época da Constituinte.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos falar, então, dos 
episódios alegres.

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Mais do que os anteriores, todos 
alegres, quase todos. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A Constituinte foi um deles?
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Perdoe-me, mas eu não tenho 

competência política. Não se trata disso, mas eu creio que não. A Constituinte 
trouxe muitas reformas, muitas novidades. Eu acho que o Brasil avançou como 
avança sempre que as pessoas ousam. A Constituinte foi uma ousadia. Depois 
de um período de grave repercussão mundial em matéria de ditadura militar, 
fazer uma Constituinte e reformar o Brasil, em 1988, foi muito proveitoso 
e vantajoso. Eu diria que a Constituinte foi boa, mas há reparos a fazer, até 
hoje muita coisa na Constituição não está regulamentada. Não saberia dizer, e 
dificilmente alguém saberia, quantos artigos precisam ser atualizados. Mas foi 
um avanço muito grande, e as emendas constitucionais e as reformas políticas 
estão aí para serem aperfeiçoadas a cada dia. A intenção é essa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nas CPIs algum episódio 
mereceu destaque de sua memória?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Sem censura, há um episódio que 
não foi nada gratificante. Entre as alegrias daqueles quatro anos em que exerci 
a diretoria de CPIs, lembro-me de uma ocasião em que convidamos uma 
autoridade militar para fazer um depoimento. Preparamos tudo na véspera, 
todas as seções foram avisadas, principalmente a segurança, porque naquele 
tempo tínhamos que ter esses cuidados. Na madrugada do dia em que haveria 
o depoimento do militar, a nossa seção foi incendiada, foi queimada com uma 
bomba. Um episódio tristíssimo que ficou por conta da segurança, não era da 
nossa competência nos envolver e não tenho detalhes.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor se lembra mais 
ou menos da data?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA - Não tenho a data precisa disso. Foi 
próximo de 90 e poucos, quando a CPI, naquele tempo, querendo revolver 
casos, trouxe militares para cá [o entrevistado acrescenta: trouxe militares  
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para depor]. Eles não queriam que o pessoal prestasse depoimento, então... 
Os jornais publicaram isso em pequenas notícias, mas o Brasil tomou 
conhecimento do ocorrido, pelo menos no Congresso Nacional todos 
tomaram conhecimento do incêndio de uma seção da Câmara quando um 
depoente foi convidado a prestar declaração.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Curto e grosso. Foram 
convincentes. Querendo puxar mais pela sua memória, fatos...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Na 
convivência com pessoas que decidiram momentos importantes da história, 
nos bastidores, em algum momento, numa conversa, você ajudou a tomar 
alguma decisão, de maneira informal?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não, rigorosamente, não. Era um 
trabalho, digamos assim, mais humilde, um trabalho de funcionário, que não 
se imiscuía em política. Eu não era secretário de deputado, não era chefe de 
gabinete, fazia meu trabalho de bastidor, cumpria minha missão, não era 
assessor político para dar qualquer idéia. Não tenho nenhuma referência 
nesse sentido. 

O único deputado, o único líder, com quem tive mais contato, porque ia 
muito à sua casa de manhã cedo despachar, foi o deputado Fernando Ferrari, 
há mais de quarenta anos.

Com esses mais recentes, Tancredo Neves, Ulysses Guimarães e outros, 
nunca fiz qualquer programação social ou gastronômica, o que não seria nada 
de mais também. Não tinha essa competência. Cada um na sua. “Não vá o 
sapateiro além do seu chinelo.” Sempre compreendi muito bem essa questão. 
Não adentrava aonde não era minha área. Procurava fazer minha parte, e tenho 
certeza de que a fiz muito bem em todos os momentos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O fato de ter entrado para 
a Câmara quando o Congresso estava sendo transferido para Brasília, acredito 
eu, deu a todos os funcionários um certo status, um certo destaque, digamos 
assim. É verdade isso?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – É um fato notório. Eu viajei muito 
pelo Brasil, fui a alguns lugares, poucos lá fora. Lembro-me muito bem de 
que, viajando com minha família, minha mulher e meus filhos, de automóvel, 
principalmente, sempre que viam a placa de Brasília diziam: “Ah, funcionário 
da Câmara – há quarenta anos atrás – a Câmara era o príncipe do Poder 
Legislativo.” Realmente, era um conceito muito grande, um orgulho muito 
grande e uma alegria muito grande. Nunca deixei de citar fatos, de conversar  
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com as pessoas, de fazer contatos e amizades, sempre estimulando pessoas de 
Norte a Sul do país, de Porto Alegre ou do Piauí. Diziam: “Ah, como pode? 
Funcionário da Câmara em Brasília? Isso é para os deuses.” Não, isso é para 
qualquer um, basta fazer concurso. A Câmara dos Deputados faz concurso 
até para copeiro e motorista. No geral, os cargos da Câmara são preenchidos 
através de concurso público. Então, todos têm o direito, segundo a Constituição, 
de se inscreverem e lutarem por uma vaga, por um lugar ao sol. Lembro-me 
muito bem de que em todo o lugar em que passávamos éramos muito bem 
recebidos. Quando dizíamos que trabalhávamos na Câmara era um sucesso. 
Até hoje é um sucesso para mim.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em relação aos funcionários 
que entraram posteriormente, esse grupo de 1960 tinha algum destaque?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não, eu diria que não. O fato de 
termos sido os pioneiros tinha certa alegria, um pequeno charme, mas nada 
importante. Éramos todos iguais. Todos tinham seus direitos e seus deveres. A 
coisa funcionava numa boa, não tinha ninguém com arrogância, que queria 
sobressair. Fazíamos amizade fácil com os que entravam na Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Havia uma função que se 
destacava mais?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Diria que sim, momentaneamente, 
apesar de não haver diferença, porque todos prestavam seu serviço e todo 
serviço é bem visto, mas muitos queriam trabalhar na biblioteca [o entrevistado 
acrescenta: ...e na Taquigrafia]. Era um charme trabalhar na biblioteca, havia 
organização e correção, e também na Taquigrafia. Diziam: “Taquígrafo do 
Poder Legislativo.....”. Então se dizia: “ é muito mais do que nós, é um Deus 
muito maior do que nós, os pequenos deuses.” Mas nada de extraordinário. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor se lembra 
de algum fato pitoresco, algo engraçado, alguém que cometeu uma gafe, 
funcionário ou deputado?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não tenho recordação que fosse 
relevante, que pudesse chamar a atenção... não me lembro.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O 
senhor chegou a trabalhar no Rio de Janeiro?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Na Câmara dos Deputados, não. 
Trabalhei seis anos no BNDES e era concursado. Trabalhei no Banco de 
Crédito Real, na Avenida Rio Branco, 151.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Qual a diferença do relacionamento entre você e os servidores do BNDES 
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naquela época e entre você e os servidores da Câmara, assim que você 
chegou a Brasília?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – No meu caso, eu nunca dei 
importância para isso, por ser libriano, sempre tive facilidade em fazer amizade. 
Não senti diferença. Fiz muitas e boas amizades, sou padrinho de filhos de 
funcionários do BNDES e da Câmara também. Não posso estabelecer muita 
diferença nesse sentido. Para mim foi fácil fazer amizade com o pessoal do 
Banco, quando cheguei aos dezenove anos ao Rio de Janeiro, como foi fácil 
também fazer muitas e boas amizades aqui em Brasília. 

Um dos que vieram comigo para cá, no mesmo concurso, entre tantos 
outros excelentes companheiros, foi o Dr. Hamilton Balão Cordeiro, que até 
hoje é diretor da Câmara. Trabalhei com o pai dele durante algum tempo no 
BNDES. Conheci seu filho e fizemos uma amizade muito boa que perdura até 
hoje, cada vez mais sólida, firme e de boa-fé, evidentemente. Não encontrei 
essa dificuldade que meu antecessor nos relatou.

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – O senhor citou o nosso querido e 
saudoso Ulysses, que também era libriano,  o fato de nem sempre terem uma 
tertúlia gastronômica. Mas me lembro que o Piantela era um point. Marco 
Aurélio, meu particular amigo, estava lá, e havia o célebre poir. Não era comum 
o ilustre amigo estar lá com o nosso mestre?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não, não, realmente, nunca gozei 
dessa oportunidade, nunca fui convidado.

O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – Até hoje a mesa dele está no Piantela.
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – A mesa num canto do restaurante. 

Nunca tive...Nunca... digamos, nunca nem tive interesse nisso.
O SR. IVANIR GERALDO VIANNA – Os jornalistas de Brasília iam para 

lá colher informações. Os “furões” iam para lá colher informações.
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Lembro-me muito bem disso, mas 

apenas de matéria de jornais e do que se comentava nos gabinetes, nunca fui 
integrante desse grupo.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Você falou que 
trabalhou quatro anos nas CPIs.

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Fui diretor das Comissões 
Parlamentares de Inquérito durante quatro anos. 

O SR. ENTREVISTADOR  (Pedro Ivan Pellegrini) – Nesses quatro anos 
alguma CPI exigiu mais, marcou  a história?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não. Lembro-me muito bem da CPI 
da Indústria Automobilística, de que era membro um deputado da Paraíba 
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– daqui a pouco lembro seu nome [posteriormente o entrevistado lembrou: 
deputado Vital Rego] –, um grande líder político em Brasília também. 

A indústria automobilística foi instalada no Brasil em 1957, se não me 
engano. O Geia (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), atuava 
através de Lúcio Meira, Roberto de Oliveira Campos e outros, financiados 
pelo BNDES. Naquele tempo houve muita suspeita de que a indústria 
automobilística favorecia determinados grupos, não pagava impostos. Muita 
acusação vinha pela imprensa. 

E era fácil fazer CPI, juntar os deputados. Lembro muito bem da formação 
do grupo da CPI para examinar a corrupção na indústria automobilística 
brasileira. O deputado Vital do Rêgo, se não me engano, foi relator, um dos 
componentes da bancada. Lembro-me do alvoroço dessa CPI, com muitas 
acusações de que deputados estariam ganhando até automóveis, o que era um 
prêmio muito grande naquela época –  talvez até hoje seja um prêmio. Muitas 
acusações de corrupção não tiveram comprovação. A CPI foi muita ativa, 
havia muito trabalho, muita agitação, muita tentativa de virar o jogo, virar a 
mesa. Mais do que outras CPIs, eu me lembro bem dessa CPI, da Indústria 
Automobilística.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Você sempre praticou bastante esporte. A Câmara, de maneira geral, sempre 
teve bons desportistas. Algum colega participou com você de algum evento?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não. Participei de muitas 
competições, principalmente provas de rua com amigos da Câmara, mas nada 
de significativo. 

Quanto ao fato de participar de atividades físicas, enquanto trabalhei no 
BNDES, no Rio de Janeiro, fiz também Escola Superior de Educação Física, na 
Praia Vermelha, a Escola Nacional de Educação Física, durante quatro anos. 
Lá, me formei em Educação Física. Lecionei em Brasília durante doze anos na 
Fundação Educacional, depois de concurso público. Me firmei, também, como 
Técnico de Atletismo. Fora da Câmara, eu exercitei a atividade de técnico de 
atletismo na Fundação Educacional. 

Participei de provas de rua com colegas da Câmara, mas nunca em termos 
de atividade legislativa. Gostaria de ter sido técnico dos colegas da Câmara 
que participaram de provas de rua, mas isso nunca aconteceu. Já tinha outras 
atividades, talvez por falta de tempo, de formação...  enfim, com eles participei 
muitas vezes, principalmente de atletismo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Fazer o concurso da 
Câmara e trabalhar na Câmara era o sonho de muita gente?
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O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Até hoje é o sonho de muita gente. 
E para realizá-lo, basta batalhar.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E depois que se entra na 
Câmara, qual o sonho do funcionário, ou qual era o sonho dos funcionários 
da sua época?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Cada um tem seu sonho. Não me 
recordo de sonhos marcantes de colegas. Talvez, ser deputado federal. Tenho 
a impressão de que alguns até tentaram ser deputado federal. Assim como na 
própria OAB, também.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Algum conseguiu?
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Creio que não. Acredito que cada um 

cumpriu além do sonho: primeiro era o de passar no concurso, que era difícil. 
A D. Naíde Figueiredo, diretora das provas, era rigorosíssima, não admitia 
jamais intromissão de deputado ou senador na administração das provas. 
Então, todos entravam com absoluta segurança, com confiança e certeza de 
que o resultado seria honesto. O sonho de cada um era fazer sua vida aqui, 
aposentar-se. Mas não me lembro de alguém que tenha alçado vôos maiores, 
além dos conhecidos evidentemente, nada de extra, tudo singular.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E em termos de progressão 
funcional e concurso interno?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Ah, sim, realmente. Muitos realmente 
por seu mérito ascenderam a posições significativas. Nosso diretor legislativo, 
por exemplo, Dr. Hélio Dutra, é um deles. Foi um dos mais importantes diretores 
da Câmara, durante muitos e muitos anos, passou por vários cargos. Se não me 
engano, esteve também na Secretaria-Geral da Mesa por uma temporada – se 
não me falha a memória. Creio que cada um a seu tempo conseguiu completar...
conseguiu concretizar o seu sonho....e que está nas mãos de qualquer um, de 
quem quiser, lá de fora.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Há algum acontecimento marcante ou pitoresco da vida funcional ou da 
convivência funcional entre você e essa turma?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Não me recordo de nada que 
tivesse relevância, apenas da amizade muita boa que fizemos aqui, com 
raríssimas exceções. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) –  
Deixa eu te fazer outra pergunta. Houve uma época em que o ponto era 
centralizado no térreo, no edifício principal, perto dos bancos?
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O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Era onde havia o Banco Crédito 
Real e o Banco da Lavoura de Minas Gerais S/A, naquele corredor onde há 
exposições do Senado Federal hoje. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
E você não se lembra de nada engraçado que possa ilustrar alguma coisa 
dessa época?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Sim. Como engraçado, repito o 
termo, copio o termo, peço licença para usar o gancho. Tinha um servidor 
que era acusado de bater o ponto para muita gente aqui. Não me recordo o 
nome dele. Mas alguns que tinham outros trabalhos a fazer, universidade a 
cumprir, diziam: “Olha, eu tenho que chegar mais tarde.” E ele: “Não. Deixa 
que eu bato seu ponto lá.” Parece que era só relógio. Não tinha que assinar, ou 
senão, assinar a rubrica, porque ele talvez por ser perito nisso, fizesse a rubrica. 
Lembro-me vagamente disso aí. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – As 
pessoas assinavam depois? Tinham que por a rubrica...

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Ou talvez nem assinassem, 
porque ele próprio trabalhando na sessão correspondente, cobrisse tudo 
isso. Não me recordo bem desse fato. Mas tinha alguma coisa nesse sentido 
que alguém batia. Mas logo depois foi descoberto, evidentemente. Não há 
o que sempre dure.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Havia algum tipo de 
disputa entre os funcionários da Câmara e os do Senado? “ – Os   funcionários 
do Senado ganham mais do que os da Câmara, têm mais privilégios; ou, nós 
somos melhores do que eles...” Havia uma certa disputa?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Disputa propriamente, creio que não. 
Havia uma certa diferença dos que trabalhavam na Câmara e no Senado. Isso é 
patente até hoje, e creio que não deslustro o meu modesto e pequeno depoimento 
aqui, e nem falo mal do Senado Federal. Mas a Câmara sempre fez concurso para 
quase tudo, àquela época pelo menos, quando não tinha ainda o secretariado 
parlamentar. O deputado tem o direito de escolher quem ele quiser para trabalhar 
no gabinete, mas naquela época, todos faziam concurso para a Câmara; mas, o 
Senado, era useiro e vezeiro em contratar muita gente sem concurso. Lembro-
me muito bem... Posso citar um fato? Cito até o nome. O cidadão, excelente 
figura, excelente escritor – colega seu, jornalista Ivanir – chama-se Lourenço 
Cazarré, escritor de nível nacional, trabalhou no PMDB como assessor, figura 
magnífica, excelente, de “papo” maravilhoso. Esse cidadão fez concurso para o 
Senado Federal e foi um dos primeiros colocados. Um belo dia ele vê no Diário 
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Oficial a décima colocada sendo nomeada oficialmente. Diário Oficial, de modo 
que não conto novidade, está lá para quem quiser pesquisar nos arquivos do  
Congresso. Ele foi ao Supremo Tribunal Federal reclamar e ganhou a questão. 

A Câmara era useira e vezeira em fazer concurso. Havia essa pequena 
diferença, não diria uma disputa. E cito esse desagradável fato, o cidadão, 
depois de trilhar todos os caminhos do mérito, passar em tudo, cidadão de 
honestidade comprovada, trazer toda a documentação, ser obrigado a recorrer 
à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal para ser nomeado a um cargo. Ele 
ganhou e foi para lá. Creio que depois disso ele saiu de lá e continuou sua vida 
em outros cantos, não me lembro. Mas era uma excelente figura que teve esse 
transtorno na vida, desagradável para qualquer um. Então, cito esse fato com 
relação à disputa, digamos, entre servidores das duas Casas. Não havia isso 
não. O que havia, lembro-me agora, posso citar? Trabalhei com o Dr. Adelmar 
Silveira Sabino, fui convidado por ele, trabalhei por um ou dois anos com ele, 
na 4ª Secretaria da Câmara, quando ele era chefe de gabinete, de vários 4º 
secretários que àquela época eram os encarregados de distribuir moradias 
funcionais para os servidores. Tínhamos uma cota muito grande de construção 
da Câmara. A Câmara sempre construiu. Então, muita gente vinha do Senado, 
com carta de senadores, para pedir apartamento da Câmara. Isso eu me lembro 
muito bem, trabalhei diretamente com o Sabino. Passava pelas minhas mãos... 
toda a cota de apartamentos disponíveis da Câmara estava em nossas mãos, 
do servidor, dos funcionários, evidentemente, sob a direção do Dr. Sabino, que 
àquela época era chefe, não era diretor-geral ainda. Então, muita gente vinha 
do Senado pedir  apartamento na Câmara. Esse é um pequeno fato de que me 
lembro. Evidentemente, os secretários tinham que dar prioridade com toda 
a amizade política... às vezes, tinham que satisfazer colegas do outro lado da 
Casa, do Senado Federal, mas tinham que dar prioridade absoluta aos nossos. 
Creio que assim foi feito.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor atravessou todo 
esse processo de ampliação da área da Câmara, a construção dos anexos. O 
senhor lembra de alguma história dessa época? Em que a construção dos 
anexos mudou ou interferiu na vida dos funcionários? 

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Creio na necessidade sócio-
administrativa, a necessidade de colocar novas tecnologias, de dar mais 
conforto ao deputado para seu trabalho. Acredito que não atrapalhou nada. 
Apenas éramos obrigados a caminhar um pouco mais. Por exemplo, quem 
trabalhava no anexo I, em qualquer dos andares dos 26 disponíveis, tinha que 
caminhar um pouco mais, descer elevador para vir aos anexos II, III e IV. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O estacionamento foi 
ficando mais difícil ao longo do tempo?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Ao longo do tempo, e cada vez mais. 
Não só em Brasília como no mundo todo. Agora tem o vaga-fácil, que vai facilitar 
a vida de pouca gente. De muita gente, não. Mas, realmente, com o tempo, 
com o crescimento, com o poder aquisitivo grande que todos os servidores 
tínhamos, com a facilidade de crédito àquela época, com a facilidade que a 
própria Câmara concedia, quase todo funcionário era filiado ao IPC, ao antigo 
Instituto de Previdência dos Congressistas, que, se não engano, era optativo; ao 
deputado, era obrigatório. E muitos funcionários conseguiam financiamento 
para comprar automóvel. Então, muita gente que tinha o sonho de comprar um 
automóvel e não poderia fazê-lo em outra ocasião – como funcionário, talvez, 
de Ministério –, aqui, na Câmara, pôde comprar carro próprio, para a mulher, 
para os filhos, etc. Então, realmente a dificuldade de estacionamento foi ficando 
cada vez maior. Mas, achei muito bom toda essa parafernália de arquitetura no 
sentido de melhorar o funcionamento da Câmara com os anexos I, II, III, IV. 
Acho que trouxe comodidade, trouxe aceleração aos trabalhos, houve melhoria 
de qualidade de processo legislativo não apenas para os deputados como 
também para os servidores, enfim, para todos. Evidentemente, há exceções, 
há aqueles que vão reclamar. Sempre há aqueles que têm algo a reclamar na 
vida. Mas, de modo geral, acredito na criação desses novos locais de trabalhos, 
por meio da arquitetura e engenharia da Câmara – e muito me orgulho de 
um amigo que está lá hoje como diretor, o Dr. Hamilton Balão Cordeiro, um 
dos protagonistas disso, sempre conversando com o Dr. Oscar Niemeyer, que 
era, entre parênteses, o dono da operação arquitetônica aqui dentro; acredito 
que todas essas novas instalações vieram facilitar a vida de deputados, de 
servidores, vieram trazer vantagens de modo geral; acredito que foram muito 
bem aceitas.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Durante sua vida funcional, aconteceram decisões administrativas marcantes, 
que beneficiaram...Conta um pouquinho sobre essa vivência.

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA– Não convivi muito com essa luta 
sindical. Mas lembro-me muito bem do tempo do 1º secretário, ex-deputado 
Fernando Lyra, se não me engano, foi líder de partido também, depois foi 
ministro da Justiça do Tancredo Neves. Lembro-me que houve reestruturação 
muito grande na Câmara, muitos comentários, todos no bom sentido, mas 
nunca participei diretamente, muito menos nos bastidores desses acertos. Não 
tenho muito a recordar nesse sentido, a não ser que essa reforma muito grande, 
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promovida, à época, pelo 1º secretário, Dr. Fernando Lyra,  foi muito bem 
aceita, foi muito boa. Houve uma progressão muito grande, acho que todos 
ganharam com isso.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) –  
Depois disso não aconteceram outras coisas ou que beneficiaram ou 
atrapalharam, em que o servidor se manifestou a favor ou contra, com alegria 
ou tristeza?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Sempre há. Desde o começo 
do mundo, o amigo Carlos sabe que há os alegres e os tristes, aqueles que 
protestam. Mas, diria que todas essas reformas beneficiaram o funcionalismo. 
Se houve alguém prejudicado, não foi de má-fé. Naturalmente, ele tinha seus 
recursos, podia recorrer, a administração podia se retratar com o tempo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Existe alguma coisa que 
não perguntamos e o senhor considera importante falarmos? Esse projeto é 
especial para comemorar os 180 anos do Poder Legislativo no Brasil, tomando 
como base a Constituinte de 1823. Qual sua visão do Poder Legislativo ao 
longo de todos esses anos que o senhor trabalhou aqui na Câmara?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Minha visão foi sempre otimista, 
de caráter futurístico, digamos assim. Sempre vi como o mundo vê qualquer 
Poder Legislativo: como esteio do progresso das nações. Fico muito satisfeito 
em bater esse papo com vocês, nessa época em que se comemora os 180 anos 
do Poder Legislativo. Evidentemente, temos visto que a ausência do Poder 
Legislativo é causa de muita ditadura, de muito desconforto. O mundo tem 
mostrado isso. Agora, como nosso povo sempre foi de paz, apesar da Ditadura 
e de tantas outras fases históricas que o povo sofreu, de modo geral, todos 
sofrem: funcionários, trabalhadores, comércio, indústria.  Acho que o esteio 
está no Poder Legislativo livre: as eleições e essa harmonia que existe com os 
outros Poderes, como temos visto. Apesar de momentos de tensão, como o que 
acaba de ocorrer agora, em que o presidente do Supremo faz declarações em 
relação à Presidência. É uma tentativa muitas vezes infrutífera, momentânea, 
e, às vezes, até tola de intromissão de um Poder no outro. 

Mas vejo com muita visão, com muita boa perspectiva de progresso do 
Poder Legislativo no Brasil.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Durante sua vida funcional, 
o Congresso foi fechado algumas vezes. Às vezes, pouco tempo, por três dias, 
como em 1964, e, às vezes, mais tempo.

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Em 1968 ele foi fechado.
A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em 1968 e na década de 70 
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também. O pacote de abril trouxe algumas coisas. Nesse período de fechamento 
do Congresso, como o senhor passou por isso?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Como não participávamos 
dessa estrutura militar dominante, àquela época, não tínhamos nenhuma 
importância sindical, continuamos trabalhando normalmente. Lembro-me 
de um fato de que o falecido e líder de partido, deputado Amaral Neto, se 
não me engano, logo após 1968 [esse fato ocorreu em 1966, após a invasão 
do Congresso pelos militares], em 3 de dezembro, foi o fechamento do 
Congresso, e ele, revoltado, à porta da Câmara dos Deputados, teria rasgado 
sua carteira de deputado federal. O Ivanir pode me ajudar nessa questão. 
Parece-me que ele, revoltado com os militares dominando, tanques, etc., 
num protesto natural, diante de sua postura política, revoltado com 
o fechamento do Congresso, com a ira dos militares, ele teria rasgado 
a carteira dele de deputado federal na porta. Mas nada de relevante em 
matéria de intromissão.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) –  E para os funcionários?
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Os funcionários continuaram 

na sua. Apenas aqueles que tinham vínculo com familiares militares talvez 
sofressem alguma represália. Fora disso, o mal fora para a nação, para os 
deputados, para o Congresso. Para os funcionários, tenho impressão de 
que não se mexeu, talvez nem no bolso, que é a principal parte do corpo 
onde a pessoa mais sente. Foi uma época de trabalho natural, mas houve 
evidentemente muito menos trabalho. O Congresso estava fechado, havia 
plantões, certas facilidades, mas não em matéria funcional.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não havia fiscalização 
“ideológica” em relação aos funcionários?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Creio que não. Se havia, talvez 
meio sub-reptícia, e, naturalmente, alguns que tinham liderança sociopolítica 
estudantil, acadêmica, de professores da UNB, que fossem colegas daqui, 
foram realmente perseguidos. Mas não me lembro de nenhum fato notório, e 
inclusive a imprensa era também perseguida naquele tempo e impossibilitada, 
dificultada, proibida mesmo de trazer muita coisa à baila. De modo que a 
coisa ficava num contexto mais misterioso, escondido.

A SRA. ENTREVISTADORA – Além do esporte, como os funcionários 
se divertiam?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Nas atividades diversas dos clubes. 
Lembro-me que muitos tinham canoas, naquele tempo já tinha surgido os 
caiaques, as pessoas iam para o lago remar, havia muita confraternização.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Muita festa?
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Sim. Cada vez mais a partir daquele 

tempo. Muitos reclamavam de ter saído do Rio  de Janeiro, então capital da 
República, uma das cidades mais bonitas, para vir trabalhar em Brasília, 
neste sertão. Cidade das onças, como Jânio Quadros dizia da estrada Belém-
Brasília, e também da capital. Ele que detestava isso aqui.  Mas, acredito que 
do funcionalismo, nunca vi reclamações preponderantes. “Ah, fulano foi tão 
revoltado com Brasília,” não me lembro disso. Aliás, era uma escolha, uma 
opção. Quem não gostava daqui podia perfeitamente se retirar, como quem, 
muitas vezes, faz quando não está feliz no seu casamento.  Hoje a lei permite 
uma série de motivos para ele sair dessa para outra. Os exemplos estão aí. 
De modo que não havia evidentemente clubes em profusão; não havia 
supermercados; não havia o shoppingg –  que eu não tolero visitar –, mas 
onde muita gente hoje adora passear, visitar, fazer programas. Naquele tempo 
não existiam os parkshoppings da vida. Mas muita gente veio e se fez aqui, 
gostou. Eu adorei Brasília – não gosto desse termo – eu amei Brasília, gosto 
de Brasília até hoje, todos os meus gostam de Brasília. Não acho que Brasília 
fez mal a ninguém, pelo contrário, trouxe muito progresso, não apenas para 
aquele funcionário que saiu do Rio, São Paulo, Piauí, Maranhão, Rio Grande 
do Sul, para vir para cá, como para o Brasil todo. Imagine hoje em dia se os 
transtornos sociopolíticos que tivemos fossem no Rio de Janeiro, teriam, talvez, 
sido muito mais graves que aqui.

De modo que, apesar de não ter muita diversão, tinha muito trabalho a 
fazer porque era uma cidade nova, era um rompante com aquele status quo, 
com a mesmice da cidade do Rio de Janeiro, que continua sendo a cidade 
maravilhosa, mas Brasília também é uma cidade maravilhosa.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) 
– O senhor acha que a atividade legislativa do início de Brasília estava mais 
próxima, partidariamente falando, das propostas ideológicas dos partidos?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Sem dúvida nenhuma, é apenas 
uma opinião pessoal, porque essa questão deve ser mais para o sociólogo, 
para o político e o jornalista e outros que estão aí. Mas eu diria que sim, 
que a atividade naquela época tinha muito mais profundidade, muito mais 
razão de ser, muito mais pureza, muito mais honestidade, tinha mais boa-fé,  
digamos assim. Naquele tempo tínhamos alguns partidos políticos, que 
foram reduzidos a dois, na época da revolução – Arena e MDB – que depois 
se tornou PMDB. Mas eu diria que a atividade parlamentar, a logística, o 
trabalho do deputado e do servidor era muito mais ligado com os programas 
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partidários, digamos assim. Não os conheço, evidentemente, mas do pouco 
que conheci dos partidos onde trabalhei como servidor, lembro-me muito 
bem que havia muito mais contextura, muito mais razão de ser, muito mais 
ideologia, muito mais benquerença, muito mais vontade de acertar do que 
hoje, com essa profusão, essa Babel de partidos políticos, que não sabemos se 
tem 10, 20 ou 32.... Uma época, tivemos 10, 12, 20 candidatos à Presidência 
da República – um absurdo, isso aí. De modo que hoje em dia, nesse ponto, a 
tecnologia não atendeu ao chamado popular.

O SR. ENTREVISTADOR – Por conta disso, o servidor mais antigo se 
engajava mais na atividade?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Indubitavelmente, engajávamo-nos, 
genericamente falando, muito mais, queríamos trabalhar, queríamos participar, 
queríamos ajudar a fazer o projeto tornar-se uma lei, mais do que hoje, com 
mil combinações, gestões e acomodações, seja na base do que é dando que se 
recebe, ou não. Hoje não tem tanta participação, tanta euforia, tanto interesse. 
Eu acredito que naquela época o funcionário, junto com o deputado, batalhava, 
lutava e tinha muito mais interesse do que hoje com toda tecnologia. Basta você 
apertar o botão e muita coisa sai quase pronta. Naquele tempo havia trabalho 
físico, tinha de datilografar, levar, encaminhar, tinha de ser tudo na mão, na 
caneta “Bic”. Era muito mais charmoso, muito mais apaixonado do que hoje, 
em que o sujeito está aqui:  “ bom, eu sou assessor aqui.... eu estou fazendo 
um discurso...” – hoje é pró, amanhã é contra! Naquele tempo tinha muito 
mais paixão pelo serviço legislativo tanto do servidor quanto do deputado, no 
sentido de querer erguer a nação para aquilo que todos nós queremos até hoje. 
Tomara que a atual presidência, o atual PT faça isso.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E 
a opinião pública com relação a tudo isso? O que o senhor sente com relação 
ao antes e ao agora?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Com relação ao Poder Legislativo?
O SR. ENTREVISTADOR – Isso.
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Muitos deslizes aconteceram nesses 

anos e anteriormente, evidentemente não temos conhecimento histórico, e fez 
com que a opinião pública se desiludisse. Acredito que hoje a opinião pública 
está muito desiludida com o comportamento, com o não cumprimento das  
promessas programáticas dos partidos políticos. Hoje, mais do que nunca, a 
opinião pública está dividida. Não digo isso porque deu no Jornal Nacional, ou 
porque a Folha publicou, ou o Josias de Souza comentou, ou porque o Jornal 
do Brasil publicou, nada disso. Em termos de opinião pública, realmente, no 
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fundo, naquele tempo havia muito mais crença, muito mais boa fé, muito mais 
compromisso com o chamado serviço público; hoje, não o há. Há, mas muito 
menos do que naquele tempo. O mundo evoluiu para melhor em muita coisa 
e também piorou em muita coisa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Eu perguntei antes se o 
senhor achava que devia comentar algum tópico que não levantamos aqui.

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Eu me lembro bem, achei maravilhoso 
o contato com vocês, creio que falei demais, depois, evidentemente, não digo 
a censura, mas tem as correções, vamos corrigir os erros de português e 
outros. Não me lembro de nada especial. Repito que sempre foi um prazer 
muito grande não apenas trabalhar como divulgar a Câmara e o Senado, 
apesar das misérias e os erros que temos aqui, e todo mundo tem, só Deus é 
quem não os tem.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quais são as misérias?
O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – As mazelas todos nós as conhecemos, 

não preciso nem citar no depoimento porque os jornais históricos da Câmara 
estão aí para mostrar. Mas eu quero repetir que sempre foi uma alegria muito 
grande, até hoje eu divulgo a Câmara dos Deputados. Quando a pessoa 
pergunta como faz para entrar para ser desse time de primeira grandeza, de 
escol, que nos fins de semana toma Skol? Eu digo que basta querer que você 
realiza tudo que quiser, pode ser jornalista, arquiteto, engenheiro e pode ser 
servidor da Câmara dos Deputados por mais de trinta anos, como nós fomos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Agradecemos ao senhor 
a participação no projeto. Esses depoimentos todos serão transformados em 
livro e vamos fazer exposição com fotos da época. E por falar em foto, o senhor 
tem alguma, em determinada solenidade interna, ou durante uma votação, ou 
no seu gabinete?

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Creio que tenho alguma e trarei 
oportunamente.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O Carlos Henrique está 
escaneando e reproduzindo esse material.

O SR. VICTOR HUGO DA COSTA – Trarei com todo prazer e quero 
agradecer a vocês. Amor com amor se paga. Retribuo essa gentileza, essa  
amizade, essa benquerença. Além de vocês, com o Carlos Henrique. Fiquei 
muito feliz e emocionado. Agradeço a vocês a paciência e a tolerância. Espero 
que aproveitem alguma coisa das bobagens que eu disse. Muito obrigado.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nós que agradecemos. 
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Construção do Palácio do Congresso Nacional.

Construção do Palácio do Congresso Nacional e candangos. 
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Construção da cúpula que abriga o plenário da Câmara dos Deputados.

Vista da Esplanada dos Ministérios com o Palácio do Congresso Nacional ao fundo nos 
primórdios de Brasília.



305

Contos da Câmara

305

O diretor-geral da Câmara dos Deputados, Dr. Luciano Brandão, e auxiliares 
nas obras de reforma das dependências da Câmara dos Deputados.

Plenário da Câmara dos Deputados.
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Manifestação em frente ao Palácio do Congresso Nacional.
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Manifestação popular em frente ao Palácio do Congresso Nacional.

Reunião com o presidente da Câmara, deputado Flávio Marcílio, e outras personalidades.
Na esquerda, os Srs. Hélio Dutra e Luciano Brandão. No canto à direira, o Sr. Daniel 
Machado da Costa e Silva.  
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Sra. Marialba Mesquita sendo cumprimentada pelo diretor-geral, Adelmar Silveira Sabino, ao 
tomar posse na diretoria da Coordenação de Seleção e Treinamento.

Posse do Sr. Antônio Neuber Ribas (assinando o livro), com a presença dos Srs. Adelmar Silveira 
Sabino, Jorge dos Anjos, Anderson Braga Horta, Alteredo de Jesus Barros e outros convidados.
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Da direita para a esquerda: Sr. Paulo Afonso, secretário-geral da Mesa, deputado Marco 
Maciel, presidente da Câmara, e Dr. Luciano Brandão (de óculos, à esquerda), em reunião 
com outras personalidades.

No primeiro plano, da esquerda para a direita: os Srs. Reinaldo Carvalho Brandão, Oscar 
Niemeyer, senador Antônio Carlos Magalhães, Adelmar Silveira Sabino, Maria Paula de Oliveira 
Porto e Fernando Mesquita na rampa do Congresso Nacional.
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Reunião de trabalho com a presença dos Srs. Luciano Brandão, Oscar Niemayer e o Dep. José 
Bonifácio, Presidente da Câmara dos Deputados.

Dep. Flávio Marcílio, Presidente da Câmara dos Deputados,  com os Srs. Oscar Niemayer 
e Reynaldo Carvalho Brandão. 
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entrevistadores

carLos HEnriquE dE oLivEira porto FiLHo

Graduado em Licenciatura Plena em Artes Plásticas. Em 1977 entrou para o 
quadro dos servidores da Câmara dos Deputados. 

carLos robErto MaranHão coiMbra

Graduado em Administração de Empresas. Tem pós-graduação em 
Desenvolvimento Gerencial, pela Universidade de Brasília. É servidor da 
Câmara dos Deputados desde 1979. 

casiMiro pEdro da siLva nEto

Pedagogo, historiador, poeta e escritor. Especialista em Instituições e Processos 
Políticos do Legislativo. Entrou para o quadro dos servidores da Câmara dos 
Deputados em junho de 1994. 

GLória Maria varELa

Graduada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. Trabalha na TV Câmara desde agosto de 2001. 

ivanir GEraLdo vianna

Formou-se na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde fez o 
curso de pintura. Bacharel em Direito. Trabalhou até 2006 na Coordenação de 
Preservação de Bens Culturais da Câmara dos Deputados.

pEdro ivan pELLEGrini

Graduado com Licenciatura Plena em Matemática. Tem pós-graduação em 
Análise de Sistemas, pela Universidade Católica de Brasília e pós-graduação 
em Desenvolvimento Gerencial, pela Universidade de Brasília. É servidor da 
Câmara dos Deputados desde março de 1977. 
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Memória do Servidor

Depoimentos de Servidores nos 180 Anos do Legislativo
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Esta publicação reúne de-
poimentos de servidores da 
Câmara dos Deputados, co-
letados durante as comemo-
rações dos 180 anos do Poder 
Legislativo, em 2003. 

Os textos oferecem leitura 
leve e agradável, na linguagem 
coloquial, característica ine-
rente às entrevistas realizadas 
sem a preocupação do espaço 
exíguo e do tempo determi-
nado. As falas retratam mui-
tas vezes a dura realidade dos 
primeiros anos vividos no Pla-
nalto Central: a carência de in-
fra-estrutura, a falta de opção 
de atividades de lazer e o pro-
fundo sentimento de saudade 
da Cidade Maravilhosa, antiga 
capital da República. Mas tam-
bém levam a reminiscências de 
momentos divertidos, curiosi-
dades e reflexões animadas e 
esperançosas sobre a mudança 
da capital para Brasília.

O ponto alto, entretanto, 
são as experiências vivencia-
das nos prédios do Congres-
so Nacional, a lembrança dos 
amigos, dos colegas e, especial-
mente, dos fatos marcantes, 
que sublinham as significati-
vas mudanças nas rotinas de 
trabalho da Instituição para se 
adequar à modernização e às 
novas exigências da sociedade, 
no contexto de acontecimentos 
políticos que modificaram se-
guidas vezes o cenário do país.

“A construção da nossa 
democracia foi árdua e com 
muitas interrupções. Por isso, 
sem o resgate da história da 
nossa instituição, como te-
remos contato com o nosso 
passado, com o conhecimento 
do que se construiu e do que 
se fez por este imenso Brasil? 
Como haveremos de receber, 
com orgulho, a herança das 
conquistas acumuladas pelas 
gerações anteriores? Sem isso, 
como valorizar a instituição 
da qual fazemos parte?

Destarte, através da leitura 
desses depoimentos, é possí-
vel acompanhar as grandes 
realizações da Câmara dos 
Deputados, recuperando-se, 
desta forma, uma parte pre-
ciosa da memória legislativa. 
Memória merecedora de ser 
destacada em homenagem 
àqueles que dedicaram gran-
de parte de suas vidas ao Par-
lamento brasileiro.”

Casimiro Neto

A Série Memória do Servidor foi criada por sugestão do Conselho 
Editorial, em 2005. 

O primeiro título, O Congresso em Meio Século, decorreu de 
extensa entrevista concedida pelo saudoso ex-Secretário-Geral da 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, Paulo Affonso Martins de 
Oliveira, ao renomado jornalista Tarcísio Holanda. 

Este segundo título reúne 11 entrevistas preparadas pelo Núcleo 
de História Oral, criado pelo Ato da Mesa nº 149, de 17/08/89, com 
o objetivo de complementar os acervos arquivísticos da Câmara dos 
Deputados por meio dos recursos da História Oral. A diversidade 
dos depoimentos permite o resgate de episódios não registrados de 
outro modo, a partir de contrastes e similaridades e pela revelação de 
acontecimentos curiosos. 

Memória do Servidor vai se tornando mais uma significativa 
contribuição para a pesquisa histórica sobre a atuação da Câmara dos 
Deputados e do Congresso Nacional.

Câmara dos
Deputados

Brasília – 2007
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Este trabalho foi iniciado pela Portaria nº 63, de 12/06/2003, que 
constituiu o “Grupo de Trabalho para coordenar e elaborar propostas 
de atividades e eventos relativos à participação do servidor na história 
da Câmara dos Deputados”.

Integrantes do grupo:

Coordenadora
Nelda Mendonça Raulino

Membros
Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho 
Gracinda Assucena de Vasconcellos 
Carlos Roberto Maranhão Coimbra 
Reinaldo Carvalho Brandão 
José Ricardo Oriá Fernandes 
Mauro Cunha Batista de Deus 
André de Borba Amaro 
Pedro Ivan Pellegrini 
Alexandra Zaban Bittencourt 
Wamberto Castro Noronha 
Deborah da Silva Achcar

Informamos que o servidor Wamberto Castro Noronha foi substituído 
pela Jornalista Glória Maria Varela. 
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