Imprensa Nacional

\LDO LIMA FILHO
'lado Federal por Pernambuco)
l li l

B0023161

FUNDO MONETÁRIO
INTERNACIONAL
DLfcur.ro proferido da tribuna da
Câmara na sessão de 22-6-59
como Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro.

JTO DE IMPRENSA NACIONAL
Janeiro — Brasil — 1959

F 328.32
L732Í

OSWALDO LIMA FILHO
(Deputado Federal por

Pernambuco)

FUNDO MONETÁRIO
INTERNACIONAL
Discurso proferido da tribuna da
Câmara na sessão de 22-6-59
como Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
Elo de Janeiro — Brasil

NACIONAL
— 1959

O SK. OSWALDO LIMA f l L H O :

DATA

(Como líder de Partido) — Sr.
Presidente, Srs. Deputados, honrado
pela confiança do glorioso Partido
Trabalhista Brasileiro e pelo apoio
generoso do Partido Republicano, ao
assumir efetivamente, nesta tribuna,
a responsabilidade da liderança do
Bloco Parlamentar que une estes partidos, devo renovar as minhas homenagens ao Poder Legislativo, nesta
Casa representado pelos maiores valores a serviço da democracia
no
país. Antigo servidor das instituições
representativas, a que sirvo, com a
modéstia do meu esforço e sob a inspiração das tradições do meu Estado,
há mais de 12 anos, este preito exprime uma convicção serena.
O Sr. Arruda Câmara — Com o
brilhantismo da sua inteligêncib e
da sua cultura.
O SR. OSWALDO LIMA PILHO —
E' generosidade do ilustre companheiro de representação do Estado de
Pernambuco, cuja vida tem sido um
exemplo em que muitos de nós nos
devemos mirar.
Sr. Presidente, como o Bloco Parlamentar instituído no início desta
legislatura, em continuação ao já realizado na legislatura passada, se constituiu sob a inspiração de princípios
nacionalistas, seja-me permitido iniciar esta modesta oração respigando
num episódio atual que está provocando as atenções gerais do país: as
negociações entre o nosso governo e
o Fundo Monetário. Na sessão de
4 de maio já o plenário da XI Convenção Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, assim se definira:
"Considerando que, hoje, a incompreensível atitude de alguns
governos sul-ameriranos veio aumentar a pressão exercida sobre
os demais governos, inclusive sobre o do Brasil, pelos grupos
económicos internacionais e por
organismos colocados sob sua influência, como o Fundo Monetário

Internacional e o Banco Mundial,
exigindo das autoridades brasileiras uma resistência
inabalável
para a qual é indispensável o
apoio incondicional do povo;
Considerando que recrudescem
as ameaças contra a Petrobrás e
contra as demais conquistas do
nacionalismo económico, com perigo para a independência não só
económica mas política de nossa
terra"....
Meus Senhores, esta definição, devo salientar, não foi tomada sob inspiração de quaisquer sentimentos
mesquinhos de hostilidade à grande
nação norte-americana, da qual fomos aliados na última guerra mundial, e ainda o somos hoje, mas no
sentido daquela Política de Boa
Vizinhança que foi o apanágio do
governo democrático de Franklin DeTano Roosevelt, nos Estados Unidos e
de Getúlio Vargas, no Brasil. Os nossos adversários têm tentado fazer crer
que o nosso combate à atual política
do Fundo Monetário Internacional e
do Banco Mundial decorre de intuitos outros. Todavia, para acentuar o
contraste entre a exe-cução da política do Fundo Monetário Internacional, no passado, e a sua execução,
hoje perturbada pelo rumo excessivamente privatista que o Partido Republicano daquela nação vem conferindo a esses órgãos, desejava recordar à Casa e à opinião pública
aqueles nobres propósitos que, depois
da Conferência de Bretton Woods, em
1945, e da instalação do Banco Mundial e - d o Fundo Monetário, em 1946,
foram anunciados como orientadores
da ação desse organismos internacionais. Àquela época — março de 1946
— as nações participantes do Fundo
Monetário Internacional subscreveram, em consequência da Conferência Monetária de Bretton Woods, 16
bilhões de dólares de quotas, que foram equitativamente divididas entre
o Fundo Monetário e o Banco Mundial.

Decorridos, porém, 13 anos da instalação e do funcionamento daqueles institutos, indagamos nós agora
quais os benefícios que daí decorreram para as nações subdesenvolvidas,
para as nações latino-americanas, sicuadas abaixo do rio Grande. Organizados para promover o progresso
e o bem-estar das nações que lhes
fossem filiadas, para atender, como
deveriam, à situação econômico-íinanceira dos países sub-desenvolvidos,
vemos que a moeda dos países latinoamericanos marcha em contínua depreciação e, em muitos casos, em desvalorização oficial a assumir aspectos
verdadeiramente desoladores.
O preço dos produtos primários,
que constituem a parcela principal
cia exportação da América Central e
da América do Sul, entrou em colapso evidente, determinando consequências que estão à vista cie todos. Na
balança de pagamentos desses países...
O Sr. Alde Sampaio — V. Ex* me
permite um aparte?
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
Vou ouvir V. Exa. com o prazer de
sempre.
...os déficits se avolumam, a inflação se torna crónica, o aviltamento
da moeda acarreta um corte.ío de
inquietações e revoltas populares
a constituir ameaça ao desenvolvimento económico, à própria estabilidade da paz social em todo o continente americano.
Ouço com prazer o aparte do nobre deputado.
O Sr. Alde Sampaio — V. Ex»
atribui ao Fundo, a meu ver, um objetivo que realmente não está nele
— concorrer ou dedicar-se ao progresso, ao desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Quando foi
criado o Fundo, as nações todas estavam desarticuladas relativamente
ao seu meio circulante. Então, o
Fundo veio para substituir aquele
statu anterior da moeda-ouro dinu.dida por quase todos os países pm
boa situação universal. E o Fundo
tinha esse propósito de conseguir
uma moeda estável em arouiente internacional. Eu mesmo, na época,
fiz artigos, achando que a base cto
Fundo era falsa, e iue não ia 1ar o
resultado que se esperava, porque
os países pobres não por.eriam submeter sua situação monetária à situação internacional. Mas, realmen-

te, o objetivo, o interesse do Puiiflo
era profícuo aos países...
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Permita-me V. Ex*. Com o respeito que devoto ao ilustre representante de Pernambuco, sobretudo pelos seus altos conhecimentos em matéria econômico-financeira, devo lembrar a V. Ex» que entre aqueles nobres propósitos a que já me referi
eslava — verbis:
"Facilitar a expansão e o desenvolvimento harmonioso do comércio internacional e contribuir
para o estabelecimento e manutenção de um nível elevado de
emprego e renda real, assim
como para o desenvolvimento doo
recursos produtivos de todos os
Estados membros, escopo primordial da política económica".
Veja V. Ex? como era objetivo
primeiro do Banco a expansão da
economia desses povos.
O Sr. Alde Sampaio — Mas se
V. Ex» permite, a meu ver, foi consequência, ato reflexo.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— E' propósito expresso em uma
tias conclusões, aprovadas pelos Senhores Henry Morgenthau Júnior e
Harry White, representantes dos Estados Unidos na Conferência e na
organização do Banco e Lord Keynes,
pelo Reino Unido.
O Sr. Alde Sampaio — Eles ::on~
sideravam uma necessidade, não fator de atuação.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Pelo contrário, o Banco se propunha essas medidas, essas providências .
O SR. ALDE SAMPAIO — Mas
com o fim de manter a moeda
estável, no pressuposto de que ião
pode haver grande desenvolvimento,
de que os países não podem /ealmente prosperar senão em regime de
moeda estável.
O SR. OSWALDO LIMA 1'ILHO
— Quer V. Ex» um exemplo de jue
não era só um propósito, mas de
que, realmente, o Fundo Monetário
e o Banco Mundial ingressaram misses caminhos? Aqui o tem: o Plano
Marshall, com o auxílio de 33 bilhões
de dólares, para favorecer o desenvolvimento europeu; e, ainda, o Plano Colombo, adotado pouco depois,

que destinou e aplicou 7 bilhões de
dólares na promoção do desenvolvimento da Ásia Meridional.
Portanto, só a América Latina foi
excluída. Pretendo, entretanto, demonstrar, se a Casa me permitir, que
a América Latina, não só foi excluída dos benefícios do Fundo Monetário e do Banco Mundial, corno
ainda foi punida por ter ingressado
nesses organismos.
Esta a verdade alarmante que a
nação precisa conhecer: como resultado da ação do Fundo Monetário
Internacional e do Banco Mundial,
todas as economias latino-americanas estão em crise.
O Sr. Alãe Sampaio — Estou de
acordo com V. Ex* quanto ao Banco
Mundial, não quanto ao Fundo Monetário.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Mas V. Ex» sabe que o Banco
Mundial age sob inspiração e coordenação do Fundo Monetário. Criados na mesma época, sob inspiração
dos mesmos princípios, sob o mesmo
ordenamento jurídico, em consequência da C o n f e r ê n c i a de Bretton
Woods...
O Sr. Alde Sampaio — Mas com
finalidade diversa. Este o ponto que
desejo ressaltar.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— ...um subordinado ao outro, Vossa
Excelência não negará.
O Sr. Alãe Sampaio — O Fundo
Monetário Internacional, no caso de
empréstimo, tem ação indicativa. Indica em que situação está ou se se
encontra ou não em condições.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Vou chegar mais adiante.
O Sr. Alãe Sampaio — Concordo
com V. Ex* no exagero que houve
na exigência de se fazer empréstimo
através do Banco Mundial para a
Europa, no Plano Marshall, esquecendo-se a América Latina. Mas
quero ressalvar...
O SR. OSWALDÇ LIMA FILHO
— Punindo-se a América Latina, porque, enquanto o Banco Mundial promovia o reerguimento europeu e à
sombra do Plano Marshall se organizava a União Europeia de Pagamentos
e o Mercado Comum Europeu se estabelecia, por imposição do Fun-

do Monetário, por uma recomendação
expressa sua e do Banco Mundial, que
acontecia? As tarifas aduaneiras existentes na Europa caiam e os povos
que tem colónias na África passavam
a importar produtos primários, em
condições altamente vantajosas, com
grave ónus para o produtos primários da exportação latino americana.
Está em crise o cobre no Chile, está
em crise na Argentina o trigo, está
em crise no Brasil o café, ainda
devemos ter a coragem de salientar
o dumping realizado decidida e deliberadamente pela atual política económica do Partido Republicano.
O Sr. Alde Sampaio - - A í quero
salientar que o café nada tem com
isso.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Mas como não tem?! V. Ex», estudioso da matéria, reconhecerá: sempre que por recomendação do Fundo
Monetário Internacional os nossos órgãos reguladores da moeda e do crédito determinaram uma depreciação
de nossa moeda, imediatamente de forma fatal e inevitável se processava na
Bolsa de Nova York uma queda dos
nossos preços de café. Está aqui o
ilustre ex-Ministro da Fazenda...
O Sr. Alde Sampaio — Isso é fenómeno económico natural.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
... Sr. Josá Alkmin, que até bem pouco tempo teve a responsabilidade da
pasta da Fazenda. Sabe V. Ex» qus
o fato já foi denunciado à Nação, não
só por S. Ex* como também pelo Senhor Marcos de Souza Dantas, eminente economista brasileiro que toda a
nação admira e respeita, em conferência pronunciada na Confederação Nacional da Indústria. Quando se fez
a primeira depreciação da moeda b^asileira, por instrução da SUMOC, uma
semana depois, os preços do café caíram em 18 centavos na Bolsa de Nova
York. Mas a todas elas, sem falar
nenhuma, tem correspondido implacàvelmente uma queda dos preços de
café, que em alguns casos chegou a
cair de 28 centavos, numa semana.
Pergunto agora à Câmara e à Nação:
Será esta, a forma de tratar, não apenas um povo do hemisfério ocidental,
mas um povo que durante a última guerra sacrificou todos os
seus recursos em borracha, em xelita, ou tungsténio? A xelita ios pobres e miseráveis mineradores do Rio
Grande do Norte e do Nordeste, a bor-

racha que custou mais de mil vidas
de nordestinos, sacrificadas nas selvas, da Amazónia para assegurar o
fluxo dos produtos essenciais ao esforço de guerra das Nações Unidas,
como o manganês de Lafaiete, das
nossas minas, todos exportados apreço
vil. Para que, senhores? Como contribuição voluntária, heróica, generosa à
causa da democracia e da :ivilizaçao
ocidental. Mas hoje, quando todos se
empenham numa batalha pela elevação do nível de vida das massas obreiras da América Latina, todos js povos deste Continente e, em particular,
o Brasil, cujo processo de desenvolvimento é o mais rápido e é aquele dotado de melhores condições, são punidos por essa baixa forçada dos produtos de exportação V . Ex? e a 3asa
meditem. Há ama coincidência muito
estranha O Fundo Monetário Internacional exige, recomenda que se suprimam os subsídios cambiais estabelecidos para a importação do tri?j
para a importação do petróleo e medite bem o Sr. Deputado Alde Sampaio - para a importação0 dos fertilizantPs. Por uma pstpítnri '"••'"ríirlência, a supressão desses subsídios importaria numa elevação muito grave,
insuportável mpsmo aue ood°Hq lí>terminar revoltas populares, como já o
país vem sofrendo, e as consequências
de um novo e insuoortáve] agravamento do custo de vida.
Pois bem, essa agravaçâo de preços
interessa sobremodo aos trustes internacionais do petróleo e do trigo qut;
comandam a economia mundial 6
uma coincidência muito suspeita, é
uma coincidência a merecei o exame
da opinião mundial e que ixige, isto
sim. a união de todos os brasileiros,
patriotas e democratas, contra esse
novo processo de servidão económica
que se pretende impor ao País.
O Sr. Tristão da Cunha — V. EX?
permite um aparte?
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
Com muita honra para mim.
O Sr. Tristm ãa Cunha — A baixa dos nossos produtos de exportação
advém da industrialização forçada do
País. Quem não importa, não exporta. Cada vez que criamos uma indústria nova, fechamos o mercado
para os nossos produtos de exportação que, assim, por falta de mercado,
caem de preços. A culpa não é do
Fundo Monetário Internacional nem
de qualquer outro país; a culpa é

nossa, da nossa inépcia, da nossa incapacidade. Coonfessemos isso com
coragem.
O SR. OSWALDC LIMA FILHO —
Parece que V. Ex?, cujo livre cambismo respeito apenas em termos históricos, hoje inteiramente superados ...
O Sr. Tristáo da Cunha — Superados por V. Ex? e pela política reinante que está levando o país à miséria.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
Devo dizer, com todo o respeito que
tenho pela figura do eminente Professor de Economia, deputado Tristão da Cunha, cujos livros conservo
na minha cabeceira, que depois do
livre cambismo o mundo caminhou
um século e meio. O que vemos hoje
é o contrário do que S. Ex'> apregoa.
O Sr. Tristão da Cunha — O Mundo, depois do livre cambismo, caminhou para trás.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
V. Ex? vai permitir que responda
ao aparte. Assistimos hoje os Estados Unidos da América do Norte exportarem 21 bilhões e importarem
apenas 12 bilhões de dólares — últimos algarismos de 1S58. Disso resulta que o saldo da balança comercial americana de D bilhões de dólares representa a força esmagadora,
o rolo compressor que está sufocando a economia do continente sulamericano. E' esta concentração fabulosa de recursos, são 22 milhões de
dólares ou 20 mil toneladas de ouro,
acumuladas nos cofres norte-americanos que estão empobrecendo, fazendo definhar a economia mundial.
Só a Europa, aquela Europa que se
subordinou aos planos americanos e
que dividiu com os trustes daquele
pais 50% dos seus instrumentos de
produção e dos seus equipamentos tem
hoje condições para respirar e viver.
Ouço agora, com todo o prazer, o
nobre deputado por São Paulo.
O Sr. Salvador Losacco — Permita o nobre colega que discorde do
deputado Tristão da Cunha, quando S. Ex? afirmou que, para poder-

mos importar, devemos exportar. Em
que pese o brilhantismo das teorias
expostas pelo Professor Tristão da
Cunha, os fatos estão desmentindo
essas afirmativas.
O Brasil exportou, em 1954
2.750.COO toneladas e recebeu em pagamento desse volume físico de exportação a importância de l bilhão
e 350 milhões de dólares. Em 1958,
exportou 7.780.000 toneladas, portanto quatro vexes mais, e recebeu apenas, em divisas, l bilhão e duzentos
milhões de dólares. Aconteceu, pois,
o que V. Ex? apontou mui justamente: deseja-se liquidar com o ágio
favorecido para as importações fundamentais ao desenvolvimento económico do Brasil
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
Exatamente.
O Sr. Salvador Losacco — A propósito, citaria um caso interessante.
A borracha era importada pe!o Banco de Crédito da Amazónia com ágio
favorecido de CrS 45,00 por dólar.
Acabaram com o monopólio do seu
comércio, por interferência das firmas ligadas ao truste internacional
— Firestone, Good Year e Pirelli.
Hoje, o ágio para importação de borracha é de Cr$ 290,00 por dólar, com
grande peravamento do custo de vida
e consequências imprevisíveis para o
sistema de transporte do país, de maneira ta) que está provocando mesmo
o estrangulamento da nossa economia.
O SR- OSWALDO LIMA PILHO —
Agradecendo a sua valiosa contribuição, desejava salientar ao nobre
representante de São Paulo que, mais
de que nós, respondeu, no passado,
às teses do eminente Professor
e deputado por Minas Gerais a própria economia norte-americana, que
se equipou, que se engrandeceu à
sombra de um protecionismo tarifário insuportável, hostil, duro, impenitente. Com essa política foi construída a grandeza do parque industrial norte-americano.
O Sr. Tristão ãa Cunha — Nobre
orador, não é isso o que dizem os
economistas americanos. Afirmam eles
que o Estados Unidos progrediram a
despeito do intervencionismo.
O Sr. Alde Sampaio — Nobre orador, não queria retornar ao ponto

anterior do discurso de V. Ex*. Mas
aqui está o ex-Ministro Alkmim. para
dar o testemunho que V. Ex^ havia
invocado.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
Com muita honra para todos nós.
O Sr. Alãe Sampaio — Antes de
passar a palavra a S. Ex», porém,
quero externar minha opinião naquele ponto do café Não houve realmente depreciação brusca da moeda
no Brasil. A moeda se vem desvalorizando minuto a minuto.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
Mas a cada depreciação correspondeu uma baixa do café.
O Sr. Alãe Sam-paio — A depreciação é continua. Em verdade, o
que se dá é um fato inverso ao que
V. Ex* afirma. A própria queda de
preço do café no exterior é que faz
com que nossa taxa de câmbio forçosamente caia.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
A relação é inversa.
O Sr. Alde Sampaio — Peço ao
Ministro Alkmim que se manifeste
a respeito, atendendo à citação de
seu nome feita por V. Ex».
O Sr. José Alkmim - Quando V.
Ex», Deputado Oswaldo Lima estabeleceu como ponto fundamental de
sua argumentação que qualquer depreciação da nossa moeda importava
na queda dos preços dos nosso produtos nos mercados externos, fazia uma
afirmação que está ai hoje absolutamente insuscetivel de contestação.
Basta dizer que nas diversas depreciações da moeda, que foram cinco
ou seis nos últimos quatro anos, em
todas elas experimentamos uma queda violenta em todos os preços. O
fato não se dá apenas com o Brasil.
No irJcio do ano passado ou no fim
de 1957, o governo colombiano alterou o seu sistema de câmbio, e o
resultado foi aue, nos primeiros meses de 19? 8, não só houve uma queda violenta do preço do café colombiano, que nos mercados internacionais guarda uma diferença de 5 ou
6 cents por Jibra-peso em relação ao
café brasileiro, tanto que os preços
do produtn colombiano caíram ao nível do prppo do nosso Com isso. as
nossas exportações caíram sensivelmente.

E isso porque, em igualdade de con- ponto de vista cambial, os produtos
dições e de preço, evidentemente o de exportação, repito, estão em baixa
colombiano ê vendido em primeiro no mercado internacional, e o resullugar. Não ficou restrito apenas, ao tado é a descapitalização da América
caie o resultado dessas
aueraçoes Latina. (Palmas).
cambiais. Em todos os produtos priO Sr Tristão da Cunha — De quem
mários, experimentamos uma baixa de
preço que, ainda há poucos dias assi- é a culpa, senão do Governo brasileiro
nalamos nesta Casa, foi da ordem de que não sabe conduzir a sua economia?
O Sr. José Alkmim — Falo de to25%. Enquanto isto se dá, importamos
clos os governos, porque não há nequase todos os produtos por uma moeda que, também se desgastando, acar- nhum governo procedendo de forma
reta elevação dos preços de tudo o "diferente, inclusive o americano. (Palque estamos adquirindo. De modo que mas) .
o que precisamos è reconhecer — e
O SR. OSVALDO LIMA FiLHO —
neste sentido apelo para o nobre coNeste assunto é que o nobre deputado
lega Tristão da Cunha — que não ha por Minas Gerais esquece, como o faz
um só país do mundo neste momento em grande parte a Oposição que hoje
praticando o livre cambismo a QUC Sua combate tão rudemente o Presidente
Excelência tão reiteraclamente se re- da República, que esta luta é a cie
fere. As duas únicas nações que po- Davi contra Golias, que, com os rederiam ser apontadas neste caso se- cursos de que dispõem os grandes
riam os Estados Unidos e a Suíça.
a nossa posição se
Os Estados Unidos, por processos in- trustes mundiais,
a olhos vistos e só uma
ternos de compra dos produtos agrí- enfraquece
determinação rigorosa do país, por
colas, podem assegurar os preços no todos
os seus elementos esclarecidos,
mercado internacional, dele retirando
os excedentes da sua produção. Nada poderá enfrentar a crise.
mais í asem do que adotar medida adO SR. PRESIDENTE (Sérgio Magaministrativa com reflexo instantâneo lhães, 1° Vice) — Comunico ao eminos preços. De outra forma, como po- nente líder que o seu tempo está esderíamos explicar esse fato? A pro- (rotado. Logo após a votação das produção mundial dt petróleo é muito posições sob regime de urgência, se
superior ao consumo.
A produção V. Ex* desejar, poderá voltar à trimundial de algodão é superior ao con- buna, já agora como Líder de Bloco,
sumo. A produção mundial de trigo com direito a 90 minutos.
é superior ao consumo. Pois bem,
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
todos esses produtos, cujo volume ds
Sr. Presidente, tendo em vista o deprodução é superior ao consumo, estão em alta ou têm preços estáveis bate que a matéria provocou, volno mercado internacional. Entretanto, tarei à tribuna depois da votação, na
o café e todos os produtos de expor- forma indicada por Vossa Excelência.
tação dos países da América Latina,
(Muito bem; muito liem. Palmas. O
nações economicamente fracas do orador é cumprimentado).

O SR OSWALDO LIMA FILHO:
(Como Líder de Partido) — Sr.
Presidente, o debate que se estabeleceu há pouco impediu que concluísse o exame da conjuntura económica que vinha fazendo, como, de
resto, têm feito outros ilustres representantes do PTB, a exemplo do
nobre deputado Nelson Omegna,
bem assim outros ilustres colegas que
me deverão suceder nesta tribuna.
Desejo, também, pedir a atenção
da casa para um tema que vem
despertando um dissídio muito claro
na opinião pública brasileira. E' o
da chamada União Nacional.
A alguns poderá parecer que a matéria política não tenha propriedade
quando se faz o exame da conjuntura economico-financeira da Nação;
porém acredito que esta discussão é
oportuna, útil e, mesmo, imperiosa.
Devo salientar que para nós, do
Partido Trabalhista Brasileiro, a expressão "União Nacional" surge com
significado equívoco. A supressão da
controvérsia política nos parece profundamente perniciosa às instituições
democráticas. Há uma opção que o
povo brasileiro hoje é chamado a fazer
entre as teses de governo, entre a
política económica que os diversos
partidos recomendam como capaz de
promover o bem-estar social. As opiniões se dividem flagrantemente. Por
isso mesmo, a "União Nacional" importaria na exclusão da manifestação
popular e terminaria por evitar aquelas condições normais de opção entre
as ideias políticas que constituem o
salutar debate democrático.
De resto, Sr. Presidente, o meu
Partido não se recusaria a examinar
a, tese se ela fosse colocada, não no
plano dos entendimentos pessoais,
mas em torno de um programa _ de
reformas da nossa estrutura jurídico-social que tivesse o apoio consa-

grador da opinião pública. Assim a
reforma agrária, reivindicação popular de quase um século, através de
um plano orgânico que assegurasse
ao lavrador o acesso à terra; o crédito rural, a assistência técnica, o
combate à erosão, novas condições
de transportes e armazenamento dariam a este país o mercado interno
que a sua indústria já reclama. A excessiva concentração da riqueza, determinada pelo processo de industrialização, deveria, evidentemente, nesse
programa de reforma, ser corrigida
por uma legislação eficiente que proscrevesse a especulação e evitasse a
ação nefasta dos cartéis e monopólios
privados, permitindo a contenção do
custo da vida e. ao mesmo tempo, a
elevação do nível de vida das massas
trabalhadoras.
Esse programa amplo de medidas
legislativas e administrativas só poderá, porém, ser levado a efeito se,
em primeiro lugar, cuidarmos de estancar a sangria a que está submetida a economia nacional pela ação
criminosa dos trustes que, operando
em escala internacional, movimentam seus recursos para crescer verticalmente e se abastecer, eliminando
toda e qualquer concorrência incómoda. E' imperioso, por outro lado,
fundamentar o nosso desenvolvimento nos nossos próprios recursos e só
admitir auxílios externos na medida
exata em que não permitam seja Introduzida na economia brasileira a
cunha maléfica dos empreendimentos monopolistas internacionais.
Esse esforço grandioso pela emancipação e pela sobrevivência da nossa economia e contra aquela servidão
económica a que me referi anteriormente exigirá uma planificação
cuidadosa das atividades do pais, assegurando o máximo de rendimento
com o mínimo de desperdício de recursos.
Para essa cruzada pela grandeza da
economia brasileira, o nosso Partido
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de há muito convocou as forças políticas do país. Aí estão os projetos
de disciplina do capital estrangeiro,
do deputado Sérgio Magalhães,
de
números l, 9, 68 e 139, dispondo sobre a remessa de lucros e retorno de
capital estrangeiro, mandando liquidar no mercado de câmbio de taxa
oficial as divisas resultantes da exportação de mercadorias; transferindo operações de câmbio para o mercado da taxE, oficial e dispondo sobre o reinvestimento das empresas
de capital estrangeiro.
Ainda se impõe — e esta é, talvez,
das medidas mais importantes para
a defesa da nossa economia — a proibição do funcionamento das carteiras
de depósitos dos bancos estrangeiros
no Brasil, providência sem a qual será
impossível deter as fraudes cambiais,
pelo subfaturamento ou pelo superfaturamento, e a canalização da poupança nacional para empreendimentos subordinados à alta finança internacional.
sobre assunto idêntico, o
professor André Bisson, Procurador
da Corte de Contas da Franca, ao estudar a acão dos bancos suíços em
prejuízo da fconomia francesa salientava "Os bancos suíços têm sido
sempre n ésts respeito, um refúgio
inviolável oferecendo facilidades apreciávw e oponde um obstáculo intransponível
a todas as investigações
tendem e.1- a identificar os fraudadores"
vemos, o mal é comum a diversos povos e os Estados Unidos
enxergara ir. oem ao proibir internamente a acão desses bancos estrangeiros de depósito.
O •?; tfatnel Passos — V. Ex>
sabe que infelizmente, aqui na Câmara existem vários projetos de lei
tendeu; e- a pioibii o funcionamento
das carteiras de depósitos dos bancos
estrangeiros mas não se consegue que
nenhum deles tenha andamento. A
verdade P 5ue todos eles estão por aí,
parada em Diferentes Comissões e
não se tsm noticia de sua tramitação [nfe.izmente, esta é a verdade.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
V. Ex» tem toda razão em mostrar
a negiigf-jicia da Casa ao examinar
e dec~.dii matéria dessa relevância.
Quero salienwir porém, que em reu-

niões do Partido o assunto já foi
objeto de consideração
cuidadosa
e o projeto do ex-deputado Luthero
Vargai, ciereciac na legislatura passada, spra novamente trazido à discussão e já agora com o apoio total
de nossa Dançada e o compromisso da
sua liderança de sustentar aqueles
princípios.
O Sr. Vasconcelos Torres — Falo.
Sr. deputado, em meu nome próprio,
porque u nieu Partido terá que tomar urna diíetviz a respeito. Mas de
pronto, hipoiprc minha solidariedade
a v. 'J2"-9 E vou além: chego a impetrar o seii apoio a um projeto jã
elaborado para o qual colherei as assinatuiH, dos ilustres colegas, que visa
à nacionalização das companhias de
segur^ nc Brasú Porque vamos encontrar também grandes remessas de
capitais para o estrangeiro nesse setor, em ceuimento das companhias
de seguro nacional. Essas companhias
estrangeiras fazem uma concorrência
verdarteiramentt desleal às suas congéneres nacjonais.
O SR OSVALDO LIMA FILHO —
Tem V Ex. razão. Na verdade, todos os ^etores de nossa economia, salvo o sntor petrolífero que o Congresso
Nacional e o Governo do Presidente
Vargas, sabiamente, retiraram da órbita dos interesses dos trustes internacionais estão submetidos a esse processo de dí-scapitalizacão, de empobrecimento por força da acão da finança internacional.
O S' oacine'. passos — permita v.
Fx.* um aparto nc mesmo sentido do
que deu o nobre deputado Vasconcelos Torres. Na verdade, nobre deputado, ió ia Liga Nacionalista, não
somos propriamente pela nacionalização das companhias de seguro, mas
pela proibição do funcionamento, no
Brasil, de companhias de seguro estrangeiras, a não ser através do Instituto de Resseguros. Isto é, o resseguro só seria possível através desse
Instituto e não de companhia para
companhia Nâr é evidentemente, a
proibição do funcionamento de toda
e qualrii"» companhia estrangeira.
O S^ OSVALDO LIMA FILHO —
Creio mesmo que o nobre deputado
pelo Estado do Rio quis referir-se,
com o termo nacionalização, mais a
esse pruresso ..
O S'
Gafri-iei Passos — Processo
de pro.bição.
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O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
... do que a um processo de estatização que ainda não encontrou, talvez, condições na opinião nacional.
O S' Gabriel passos — Uma vez
que V Ex." está ferindo estes temas
possuímos também, outra modalidade
de especiiiação financeira, esta própria dos países supercapitalistas. São
as companhia;-- de investimento ou
em condomínio aberto, organismos
que desv.iam dos bancos os depósitos,
as nossas economias que ali deviam
estar porque a obrigação do banco
nacional é colocar suas economias,
seus depósitos em favor da produção e uu sf:u estímulo, portanto no
do nosso próprio desenvolvimento, ao
passo qup as companhias de investinheiro pr.ra operar, justamente, muitas vezes fora do país, por qualquer
maneira com um dinheiro muito alto
encarecendo nossa produção. Assim,
o únic< bom desígnio seria o de proibir as companhias estrangeiras de
investimentos de funcionarem no país
e regmai as atividades das companhias nacional? de investimentos.
O S:rt OSVALDO LIMA FILHO —
Acredito que na disciplina legal oferecida nos projetos do nobre deputado
Sérgio Magalhães, em nome do
Partido Trabalhista Brasileiro,
encontraremos meios seguros de obstar mais essa forma prejudicial
à economia do país, como V. Ex? salienta. Para essas medidas reclamei
a ateacâo desta casa do Congresso
Nacioriii Dentro de poucos dias, o
PTB oferecerá, com a segurança do
seu oeiíidc fie urgência, o projeto sobre a reavaliação do ativo das empresas ror cessionárias do serviço público. Na oportunidade, será conveniente tenhamos presente o fato de
que 80% da energia elétrica do Brasil
são vendidos por duas empresas apenas e duas empresas estrangeiras. A
existência de um só regime jurídico
para empresas estrangeiras e nacionais tem sido extremamente inconveniente para as últimas, pois esse regime
importa numa discriminação sensível
em favor das companhias estrangeiras.
Merece pspeosl reparo Que das duas
companhias aludidas,
a Brazilian
Traction com o capital de 11 bilhões
186 milhões de cruzeiros, apresentou
lucro de 17% em 1955 que vem mantendo nos últimos anos, lucro apurado na escrita cujas fraudes já levaram o então ministro Juarez Tá-

vora a afirmar certa vez que a
Light não tinha duas escritas, porque possuía três e condenar com essa
marca, com esse estigma, a acão dessas companhia F estrangeiras concessionárias do serviço público. Hoje,
por motivo que ignoro e que atribuo
a um desconhecimento da matéria
se transforma S. Ex' num campeão
da colaboração desse mesmo capital
para o desenvolvimento do país.
O Sr- Alde Sampaio — Quero ressalvar a atitude do General Juarez
Távora. Sabe V. Ex^ que ele é um
homem acima de qualquer suspeita.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
Exatameiite, tenho o mesmo julgamento.
O Sr. Alãe Sampaio — ... e, ao
mesmo tempo, sempre coerente.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
Coerente não, perdoe-me Vossa Excelência. Coerente ele não é, porque
quem afirmava que a maior companhia concessionária do serviço público
tinha, neste país, três escritas não é
coerente, quando defende que entreguemos a essas companhias e a esses
trustes o desenvolvimento nacional.
O Sr. Alãe Sampaio — Quero explicar a atitude do General Juarez
Távora. Sua Excelência sempre defendeu, com um processo especial, a
aplicação de capitais estrangeiros na
descoberta de petróleo no Brasil.
Nunca renegou essas ideias. Ele se
adaptou às condições impostas pelo
país depois do monopólio estatal, mas
continuou a mante-las. O que Vossa
Excelência declara, agora, relativamente ao capital estrangeiro, não
quer dizer que ele condene, se deva
entregar, sem modificações ou sem
novos critérios, a exploração de energia elétrica no Brasil. Ele declara
que precisamos de capitais estrangeiros para nos desenvolver. Quero
somente fazer aqui a ressalva dessas
opiniões do General Juarez! Távora,
que. como disse a V. Ex. >. conheço de muitos anos e verifiquei serem
coerentes em conversações continuadas que com S. Ex.? mantive.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
Coerentes, concedo, mas ingénuas e
prejudiciais ao país.
O Sr. Noiva Moreira — Permita
V. Ex.? um aparte?
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
Vou concluir apenas este período,
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O Sr. Neiva Moreira — Exatamente.
para ouvir V. Ex.^ com o grande
V. Ex», dizia eu, neste memorável
prazer de sempre.
discurso, harmoniza ás maneira realAcresce que uma dessas compa- mente positiva e objetiva as tradições,
nhias — a Brazilian Traction — obos ideais do programa desse grande
teve um empréstimo, no Export and
Partido brasileiro, com a sua ação
Import Bank, de 90 milhões de dó- parlamentar que conflui para a lidelares, sob garantia de nossas reserrança da sua prestigiosa bancada
vas no Fundo Monetário Internacionesta Casa. Quero acentuar a V. Ex*
nal. Não hou-'e reclamos, não houve que
dou tal importância ao pronunciaexigências, não houve imposição al- mento
neste momento, se faz peia
guma do Fundo Monetário ao pais, palavraque,
e pelo vigoroso ideaquando se tratava de empréstimo, lismo dehonrada
V. Ex?, que, ouso dizer, pogarantido pelas nossas reservas, a derá ele marcar
realmente nesta Casa
esta companhia estrangeira. Mas o
uma fase nova, não apenas nos achaque a Casa não sabe, o que grande tes,
mas, sobretudo, nas definições
parte da nação ignora é uma espo- ideológicas
que poderão indicar deciliação muito mais grave: — a masivamente
os rumos da legislação que
triz da Brazilian Traction, em Totodos
temos
o dever de cuidar.
ronto, no Canadá, conseguiu esse
empréstimo a juros de 4 % e reemO SR. OSWALDO LIMA FILHO —
prestou os 90 milhões de dólares à Registrando o aparte cuja genesubsidiária brasileira desse "holding" rosidade será desnecessário frisar
B Juros de 8 %. São, portanto, ....
por ser característica do brilhante esUSS 3.600.000,00 anuais escamoteapírito de V. Ex», devo dizer que nedos à economia nacional, por um
nhuma ação individual poderá ter
processo indigno, por um processo
esse mérito.
nocivo, extremamente nocivo aos
O fato é que estamos chegando, no
nossos interesses, sobretudo porque
Brasil, ao momento de definições de
esse serviço de juros de 3 milhões e
600 mil dólares passa a ser capitali- rumos ideológicos. Este país, cujo
processo de desenvolvimento económizado anualmente e vai aumentando
co, deflagrado em 1930, pasou a ter
cada vez mais nossa dívida em recaracterísticas definidas, atuais, imlação àquele capital entrado no país.
periosas, não pode continuar na
Passo a ouvir o nobre deputado inctefiniçãq de rumos de há bem pouN7eiva Moreira.
co. As próprias contradições do nosO Sr. N eiva Moreira - Queria so processo histórico impõem uma definição: e é este impacto que está diapenas manifestar a V. Ex.* o nosso
vidindo os rumos e apontando o caentusiasmo de companheiros nacionalistas apelo brilhante discurso que minho aos bons brasileiros, aos patriotas sinceros, aos democratas, àqueles
V Ex. está proferindo neste momento. Parece que V. Ex.», com as que se interessam pelo progresso dèate
País,
pelo aproveitamento do seu
altas prerrogativas de Líder da banimenso potencial económico. Só pocada do Partido Trabalhista Brasileiderão marchar junto conosco nesta
ro, está realmente colocando esse
luta para enfrentar o desafio, porque
Partido e essa bancada dentro das
o desafio que nos oferecem — já sasuas verdadeiras diretrizes,
lientei — é o da servidão económica,
que o nosso brio, a nossa dignidade, a
O SR. OSVALDO LIMA FILKO —
Não — V. Ex.s me perdoe. O Par- nossa capacidade repelem, não aceitido Trabalhista Brasileiro tem nas tam e vão enfrentar decisivamente.
suas mãos a bandeira histórica do
O Sr. José Joffily — Essa definição
nacionalismo brasileiro. Esse rumo
lhe foi indicado pelo seu fundador, de rumos e de atitudes está-se operando com maior presteza e 'naior
pelo seu Presidente de honra, o inesprofundidade, exatamente de acordo
quecível Presidente Vargas, em cujo
com as bases de nosso Partido. Agora
testamento político esse rumo, essa
mesmo,
estamos tomando conhecimenideia, essa diretriz nos foram aponto de que em quase todas as Assemtadas e vêm sendo seguidas com deEstaduais surgiram moções de
votamento e dedicação. Apenas trago bleias
aplausos, de solidariedade ao Governo
a minha modesta contribuição pessoal por
sua atitude no episódio do Fundo
de companheiro de ideias nacionalisMonetário Internacional.
tas, como V. ExA ao esforço e à dedicação do Partido Trabalhista BraO SR. OSWALDO LIMA FILHO —
sileiro.
Saliente mesmo V. Ex? o número de
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congratulações recebidas Dor s. Ex?
cios mais longínquos recantos do país.
Nem mesmo nas regiões mais atrasadas, onde poderiam acreditar nesãa
tese sub-reptícia da colaboração do
capital estrangeiro, manto de fwiíeiro
sob o qual se esconde o lobo dos
frustes internacionais, nem nessas
zonas mais empobrecidas do Brasil,
onde chegou até o aceno de arna contribuição decisiva desse capital, nem
mesmo aí, surge uma voz em defesa
dessa causa ingrata. O Sr. Presidente
da República está sendo homenageado
em todos os recantos do país, que se
levanta, numa só voz, em defesa da
atitude digna e corajosa de S. Ex?.
Só fazemos votos para que o Presidente Juscelino Kubitschek não titubeie, não pare, não ouça os maus conselheiros, mas assuma em suas mãos
as rédeas do comando económico
deste país e lhe dê o rumo da emancipação económica, que o Brasil inteiro deseja e pela qual lutará.
O Sr. José Jofilly — Entre esses pronunciamentos, registo com especial
satisfação o da Assembleia Legislativa do meu Estado, a Paraíba, onde
se viu o Líder da UDN, Joacil Pereira, tomar a iniciativa de aplaudir
a atitude do Presidente da República
frente ao episódio com o Fundo Monetário Internacional.
O SR. OSWALDO LIMA FTLHO —
A esses pronunciamentos extremamente valiosos que o nobre deputado
pela Paraíba salienta, devsmos acrescentar a corajosa e altiva manifestação de ilustres e dignos representantes
da UDN, que constituem, na sua oancada, valores exponenciais, oela cultura, pela dignidade, pela honradez,
como o nobre deputado Gabriel Pastos...
O Sr. Gabriel Passos — Obrigado a
V. Ex*.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO —
E' justiça que o país inteiro faz a
V. Ex*."
. . . e o nobre deputado Adahil Barreto, que já se pronunciaram, em
torno desse triste episódio cJas imposições do Fundo Monetário Internacional, em defesa da linha nacionalista, em defesa da atitude tomada peias
autoridades brasileiras.
Confiamos, dizia, em que o Presidente da República, que se recusou
patriòticamente a subordinar o nosso

progresso às imposições da finança
internacional, complete sua nobre tareis despedindo os técnicos brasileiros cuia ingenuidade permitiu a manutenção ou o estabelecimento daquelas providências legais e administrar,) vás que, ora agravando a sangria da economia nacional, ora permitindo a descapitalização do país
através dos privilégios escandalosos
conferidos ao capital estrangeiro
conduziram o país à grave crise
cambial que hoje atravessa. Não souberam interromper esse processo de
descapitalização, porque não enxergaram o perigo para a economia nacional
que era a manutenção desse sistema
antibrasileiro, antinacional, antidesenvolvimentista e antiprogressista .
Seja dito em louvor do Sr. Presidente
da República que S. Ex? herdou esses
técnicos de governos passados, a
maior parte deles com orientação
econômico-financeira filiada ao pensamento do eminente Professor Eugênio Gudin, todos eles crentes fervorosos u,- uvre carnbismo — e até acrescento que poderiam ter como modelo
o nobre deputado por Minas Gerais,
Professor Tristão da Cunha — pois
acreditam piedosamente que a grandeza nacional será antes alcançada
peln incremento das exportações de
ma*-prin-Drima do que pela diversificação de nossa produção interna
para substituição de nossa ps,uta de
p
i
'iipo! ados. E sustentam
come artigo de fé que a escolha de
uma política cambial dócil às imposições do Fundo Monetário asseguraria a hoa vontade do Banco Mundial
para a concessão dos financiamentos
necessários ao desenvolvimento do
Brasil Sr. Presidente e Senhores
deputados, não enxergam esses técnicos. na sua cegueira, que se os
frustes internacionais recuaram do
seu rirnnrtsftn rte converter este País
numa plantation, como algumas repúblicas da América Central, subme''
'
tidas ao guante da ''United
recuaram com o claro obielivo a
apmpriar-se cia nossa indústria
e.
nonseatientemente, das nossas riquezas O processo hoje é outro, é o da
internacionalização
da indústria brasileira Q"R desamparada de crédito.
pnstn em condições desvantajosas de
competência, por força de Instri
coe"' altamente nocivas aos interesses
nacionais, como aquela famigerada
Instrução 113, vai sendo obrigada a
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entregar parcelas e muitas vezes a
maioria do seu capital a estes trusies internacionais. A depreciação monetária latino-americana, que tanto
apavora os técnicos do Fundo Monetário, é devida — e já o demonstrei
aqu' no debate — à redução dos preços de exportação das matériasprimas que produzimos, em consequência da manipulação dos grandes
munopólios internacionais e do ãumying de excedentes agrícolas que a
política do Partido Republicano dos
Estados Unidos es'á jogando na balança de comércio internacional arruinando o Egito e o Brasil com o
algodão vendido abaixo da paridade
internacional, arruinando a Argentina
P n Uruguai com os excedent.es de
trigo vendido também abaixo dessa
cotação, através convénios internacionais que têm enredado a falta de
malícia, a boa fé, a ingenuidade de
muitos dos nossos pseudo-técnicos em
economia e finanças.
d Sr. Tristáo da Cunha — Na Idade Média havia uma entidade chamada Demónio, que explicava tudo.
Quando o individuo ficava doido, erg
o demónio que lhe tinha entrado no
corpo; quando havia peste, era o demónio que estava solto. Nos tempos
modernos, na economia moderna de
V Kx? apareceu uma outra entidade -- o truste — que ninguém vê,
que ninguém sabe o que faz, e contra
o aual aqui todos vivem gritando. O
truste, Sr. deputado, é o demónio da
Idade Média.
O SR. OSWALDO LIMA PILHO
— Só V. EX* nesta Casa, no país e
talvez no mundo tem a coragem de
fazer afirmação dessa natureza, porque contra essa figura imaterial, contra essa figura de fantasia
como
quer o nobre deputado por Minas
Gerais, a nação Norte-Americana,
através da •Shprmann-Law, de uma
legislação específica enorme, tem deciáidamen^e colocado a forca do seu
Governo. E' preciso salientar que a
ae&c maléfica dos frustes internacionai.<! não se realiza em grande parte
dentro das fronteiras dos Estados
Unidos, mas fora do país. Façamos a
justiça de reconhecer que os homens
públicos norte-americanos. quando se
trata do interesse do seu país, se
opõem, muitas vezes, a esses frustes
denunciados por Alfred Lewis na sua
propaganda presidencial, denunciados
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por Woodrow Wilson numa campanha que abalou toda a nação noríeamericana. denunciados no governo
dp Franklin Delano Roosevelt e que
só são ignorados por esta sancta itm1)licit.as em que recai o espírito brilhante do nobre professor e deputado por Minas Gerais.
n Sr. Ney Braga — Estou ouvindo
com atenção o discurso de vossa Excelência. Concordo plenamente im as
ideias nacionalistas de Vossa Excelência e com a existência dos trustes. K'
impossível negá-los, em que pese a
opinião do deputado Tristáo da
Cunha.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO
— E' bastante que se consulte o
"Diário Oficial" para se verificar
os dumping os — pool — que se realizam no mundo inteiro,...
O Sr. Ney Braga — Só quero descer um pouco...
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
... eliminando a concorrência, dividindo os mercados.
O Sr. Ney Braga — ... esses
truftes internacionais existem, todos
nós os conhecemos, creio mesmo que
V. Ex? não precisaria perder tanto
tempo para dizer isso, pois além dos
trustes internacionais, há os trustes
nacionais.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO
— De pleno acordo.
O Sr. Ney Braga — Entre eles,
descendo um pouco do alto do discurso de V. Ex.9, e peço perdão por
Isso . . .
O SR. OSVALDO LIMA FILHO
— Que é um discurso muito humilde.
O Sr. Ney Braga — ... quero dizer que no meu Estado, por exemplo, há grupos de grileiros de terra.
São grupos pequenos e tanto o Governo do Estado como o da União
podia resolver o problema, enfrentando-os, pois eles nada representam.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO
— É engano de V. Ex.».
O Sr. Ney Braga — Como podemos crer que o Governo quer enfrentar esses poderosos e nefastos
grupos internacionais, quando nem
sequer se preocupa com os que aqui
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estão, açambarcando as terras do pobre colono que as cultiva com sangue, suor e sacrifício, no interior do
Estado do Paraná. Ainda mais, ao
Partido de V. Ex.* e ao Partido Social Democrático, que constituem a
Maioria nesta Casa, faço apelo no
sentido de que tirem das Comissões
onde se encontram os projetos que
concedem nnistia aos homens que,
num movimento compreensivo, se rebelaram contra a injustiça de um
governo no sudoeste do Paraná, e
que estão sofrendo agruras. Muitos
foram condenados por participação
na revolta, outros se encontram roragidos, condenados pela Justiça. É
o pedido que formulo a V . Ex.», que
ss mostra hoje grande Líder do
P. T. B., e defensor das classes
pobres.
(Multo bem; muito bem;
palmas).
O Sr. Abelardo Jurema — V . Ex.'
permite uma observação a respeito
dessa última parte.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO
— Ouvirei V. Ex.*. Desejo, antes,
oferecer resposta ao ilustre representante do Partido Democrata Cristão do Paraná.
Nesta Casa, nobre colega, ninguém
mais do que o orador está autorizado
a argumentar com V. Ex*. Fui, casualmente, relator da Comissão de
Orçamento . . .
O Sr. Ney Braga — Conheço a
opinião de V. Ex.* e louvo-a.
O ER. OSVALDO LIMA FILHO
— ... do projeto aprovado pela Câmara, com apoio maciço do PSD e
cio PTB, no sentido de que a decisão do Tribunal de Contas sobre a
aquisição da Companhia de Terrenos
do Paraná, a que V. Ex* se refere
fosse julgada nula, por inconstitucional. Cheguei a considerá-la, naquela ocasião, como dos maiores latrocínios — o termo aqui vai no vernáculo . . .
O Sr. Ney Braga — É exato o
termo.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO
— . . . na sua afirmação primeva.
O termo cabe, porque aquela companhia se apoderou de 420.OCO hectares de terras pertencentes à União.
O Sr. Ney Braga — É um grande
grupo: um truste.

O SR. OSVALDO LIMA FILHO
— Não há, pois, responsabilidade
nossa, porque já votamos a matéria
e estamos com v. Ex.*.
Quanto ao projeto de anistia, saba
V. Ex.» que ele é de autoria de
nosso eminente colega deputado Jorge de Lima, da representação do
Partido Trabalhista Brasileiro no
Paraná. Sobre o assunto, estou empenhado em nome da liderança e
já sobre a matéria conversei com o
ilustre Relator Sr. Pimenta da Veiga e com o nobre Líder da Maioria,
para apressar a tramitação do projeto. Antes, porém, devo dizer que
meu Partido estava e está comprometido em assegurar urgência para o
projeto sobre a reavaliação do ativo
das empresas concessionárias de serviços públicos, matéria de primacial
importância.
Ouvirei, agora, o nobre Líder da
Maioria.
O Sr. Ney Braga — Muito obrigado. Não esperava outra coisa da
parte de V. Ex.?.
O Sr. Abelardo Jurema — Respondendo ao nobre aparteante de V.
Ex*, deputado Ney Braga, esclareço que o projeto que concede anistia
aos paranaenses, sobretudo aos grileiros foi relatado pelo Sr. deputado Pimenta da Veiga na Comissão
de Justiça. Dnânimemente, esse órgão técnico deliberou unia diligência
no sentido de serem apuradas devidamente as ocorrências, a fim de não
se misturarem crimes de ação pública com crimes comuns. Esse o
esclarecimento que desejava dar a
V. Ex*, ao nobre orador e ao ilustre representante paranaense.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO
— Conheço bem a matéria e acredito que o projeto, aliás, se destina
exatamente a anistiar aqueles colonos, aqueles lavradores que, tangidos
de suas terras psla espoliação dessa
companhia, se rebelaram e, de armas na mão. reclamaram a posss
da terra que haviam enriquecido com
seu suor e trabalho. Mas 'são é
apenas um episódio do vasto drama
rural que está exigindo uma reforma
agrária pela qual o Partido FrabaIhista se bate e que está sendo objeto primordial do nosso estudo. As
conclusões a que chegamos já íoram
levadas ao exame do Partido Social
Democrático. Trata-se de trabalho
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exaustivo que, acredito, oferecerá
condições para uma elaboração legislativa de grande porte.
O Sr. Mário Martins — Registro,
com certa surpresa, a declaração de
V. Ex.? com relação ao Partido Trabalhista Brasileiro e ao Partido Social Democrático, porque, recentemente, quando se falou na marcha
dos homens da lavoura com destino
ao Rio de Janeiro, vimos que quern
a ela se opôs, passando por cima da
Constituição, foi precisamente o cidadão que esses dois Partidos pretendem agora indicar para candidatar-se à Presidência da República,
O!, seja, o Marechal Teixeira Lott.
O SR. OSVALDO LIMA PILHO
— Há engano da parte do ilustre
representante do Distrito Federal.
Não devemos confundir reforma
agraria, como faz V. Ex.* agora,
com extinção do confisco cambial,
providência diversa, medida completamente estranha à primeira, que
viria beneficiar muito mais os senhores da terra do que os camponeses e lavradores. (.Palmas).
O Sr. Mário Martins — V. Exa. sabe que os lavradores pretendiam vir
ao Rio de Janeiro trazer pessoalmente suas reivindicações ao Predente da República e foram impedidos pelo Ministro da Guerra, pelo candidato à Presidência da República de V. Exa. e do partido de
V. Exa. O Marechal Teixeira Lott
mandou colocar oficiais e soldados
do Exército nas estradas para impedir o direito constitucional de um
lavrador, em companhia de seus colegas, vir à Capital Federal pedir
providências junto ao Presidente da
República.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
A intriga que V. Exa. pretende fazer ...
p Sr. Mário Martins — Não é intriga; é fato concreto.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— ... entre lavradores e o Marechal
Teixeira Lott não colhe efeito. Vossa Excelêncm verá que os produtores neste país estão muito mais cônscios do interesse nacional do que
essa atoarda que se faz em torno do
confisco cambial.
O Sr. Mário Martins — V. Exa. está fugindo.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Se cancelássemos ex abrupto o
que se chama confisco cambial...
O Sr. Mário Martins — Não estou
falancu ne sã matéria. De acordo
com a Constituição, todo cidadão tem
direito de se locomover.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
- V. Exa. permite ou não que eu
conclua a resposta ao seu aparte?
O Sr. Mário Martins — Pois não.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
Terei muito prazer em ouvir, depois,
outros apartes de V. Exa.
O Sr. Mário Martins — V. Exa. é
o dono do discurso.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— ... como sempre feliz, mas, devo
dizer, algo desordenado.
A extinção do confisco pretendida
pela tal marcha a que V. Exa. alude,
importaria na deflagração de novo
processo inflacionário cobre o já existente. Se os preros de café fossem
conduzidos às alturas que alguns
desses mal-avisados líderes da produção pretendem — aliados ao nobre
financista Sr. José Maria Whitaker
— então os preços neste país levariam a Nação a uma revolução completa, à desordem, ao caos.
O Sr. Salvador Losacco — Queria
completar as declarações de V. Excelência, princicalmente em face do
aparte do nobre deputado Mário
Martins, que quis historiar aqui a
malograda marcha da produção. Afirii] i >u S Exa. que o Exército havia
ob«tndo aquele movimento. Tenho a
satisfação de declarar que não foi
apenas o Exército: os trabalhadores
de São Paulo e de todo o Brasil se
colocaram frontalmente contra a marcha da produção.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Há até uma semelhança muito merecedora de reparo na ocasião atual.
Esses movimentos começaram com
a marcha de Mussolini sôbrt Roma.
O Sr. Mário Martins - - Não vá
V. Exa. tão longe.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Há um sentido muito semelhante
entre esse tipo reacionário de marcha que se quer fazer e aquele outro
do passado. V. Exa. ponha as barbas
de molho em face dessas tentativas.

O Sr. Salvador Losacco — Vê Vossa Excelência me permitisse concluir
o aparte, queria dizer dos motivos por
que os trabalhadores se colocaram
contra a marcha da produção. Verificamos que naquele movimento,
que era especificamente, eminentemente dos lavradores de café, houve
toda uma trama para envolver os
trabalhadores rurais. As colunas que
sairiam das cidades de Marília, Maringá, Jaú, etc., procurariam arrebanhar no caminho os trabalhadores
rurais para a marcha sobre o Rio de
Janeiro, marcha que trazia atrás de
si o golpe. Por isso, as autoridades,
em defesa das liberdades democráticas, em defesa das instituições, do
regime, se colocaram contra a marcha da produção.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
- V. Exa. dá resposta cabal ao nobre colega.
O Sr. Mário Martins -- Essa resposta não corresponde absolutamente à verdade, porque seria insultuosa aos trabalhadores brasileiros.
A Constituição concede o direito de
locomoção a qualquer cidadão brasileiro. Lavradores de diferentes
cidades resolveram vir à Capital da
República para ter um entendimento
com o Sr. Presidente da República.
E qual a resposta que receberam? O
Governo, por intermédio do Marechal
Lott, manda colocar soldados nas
estradas para impedir, contra a Constituição, que brasileiros venham à
Capital se entender com o Sr. Presidente da República.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
- Não posso entender mais a União
Democrática Nacional. Quando os
trabalhadores de Niterói vem às ruas
nara reclamar contra a elevação extorsiva, contra o locJcout de empresas concessionárias do serviço público, e daí surge uma revolta popular, o Governador do Estado do Rio
é apontado como omisso, como responsável, porque não impediu essa
atitude dos trabalhadores.
O Sr. Mário Martins — Ao contrário, foi considerado responsável
pela intervenção armada federal no
Estado do Rio.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
Tenho ouvido V. Ex?, mas agora
exijo que permita pelo menos ao orador responda seu aparte.

Quando se pretende, num movimento altamente comprometido com
forças reasionàrias, envolver os trabalhadores para deflagrar um movimento suspeitíssimo, então se critica
o Ministro da Guerra, porque impediu
esse processo de convulsão nacional.
Preso por ter cão e preso por não
ter cão.
O Sr. Mário Martins — V.Exa. só
considera manifestações populares
aquelas promovidas pelo PTB, empresadas pelos pelegos. V.Exa., fora
disso, considera sempre movimento
reacionário.
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
Registo o aparte, porque V. Ex*
considera pelegos os estudantes mortos em Niterói nesses conflitos.
O Sr. Mário Martins — Essa é uma
intriga que não corresponde à inteligência de V.Exa. Não é a primeira
vez que o Partido de V.Exa., apoiado
por pelegos, promove manifestações
desse caráter. E' manobra tipicamente
peronista. Desde que não sejam íeitos
sob a direção do Partido de V.Exa.,
esses movimentos são ilegais e reacionârios. Vai a tal ponto essa atitude
do Partido Trabalhista, que vemos o
seu líder colocar-se contra os agricultores do Brasil, os mais espoliados
neste Governo, que os impede de exercer o direito constitucional de sair de
suas cidades e vir à Capital da República pedir contas ao Chefe do Governo. Indagamos: que espécie de
trabalhismo é esse que nega um direito constitucional e procura infamar
trabalhadores de mãos calosas como
se fossem reacionáríos?
O SR. OSVALDO LIMA FILHO —
Vou responder a V.Exa. Permita-me
apenas restringir os apartes, tal a
desordem que V.Exa. pretende estabelecer no debate. Devo salientar que
ninguém nos leva a palma, neste país,
na defesa das reivindicações populares O Partido Trabalhalista Brasileiro tem estado vigilante na defesa
dos interesses dos trabalhadores, em
todas as ocasiões e por todos os modos Até quando o nosso Partido proclama a necessidade do aumento do
salário-mínimo — o que corresponda
a uma minguada redistribuição da
renda nacional acrescida pela inflação, V. Ex»s. atribuem ao Partido intuitos demagógicos, quando, ao con-
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trário, estamos evitando que o processo inflacionário se agrave, promovendo uma distribuição de rendas,
reconhecendo embora que essa distribuição é insuficiente, feita através
da elevação de salários, o que é sempre obstado pelos patrões, pelos Industriais e pelos comerciantes, os
grandes beneficiários desse imposto
indireto que é a emissão sem lastro.
Pois bem, V.Exas. nos acusam, mas
quando as grandes reformas de base
são apresentadas, aquelas reformas
que permitiriam o estabelecimento < o
bem estar-social e assegurariam uos
trabalhadores rurais e urbanos um
estado social de justiça, de contenção do custo de a vida, e progresso,
aí, então, V. Ex nos
acoimam de
eleitoralistas. V. Exas. criticam com
facilidade, mas não apresentam aos
problemas nacionais, qualquer solução construtiva. O que V.Exas. fizeram foi levar o país, no 24 de agosto,
ao caos, à desordem; foi convocar o
país para a revolta, foi levar à morte
o Presidente da República que estava
decididamente empenhado num programa de desenvolvimento nacional
No momento, porém, em que essas
reformas capazes de vencer a crise sã-j
apresentadas, V. Exas., salvo nobres,
raras e honrosas exceções que devo
registar e que se encontram nas fileiras do honrado Partido que ê a
Uniã.o Democrática Nacional, e que,
por isso mesmo, merecem o nosso respeito mais comovido...
O Sr. Carlos Lacerda — Creio que
V.Exa. começa mal se começa levando o debate para o terreno, digamos, de ciúme...
O SR. OSVALDO LIMA PILHO —
Lamento contrariar, mas não fui eu,
foi um liderado de V.Exa, quem
o fez.
O Sr. Carlos Lacerda
Ouça V Exa.
o aparte. V. ,Exa não sabe ainda porque começou mal.
O SR. OSVALDO LIMA PILHO —
V.Exa. não me faz justiça...
O Sr. Carlos Lacerda — Tenha V.
Exa. paciência, já que me concedeu
a hon-a, de ouvir TIPU aparte até o
fim. Entendo, caro amigo e nobre colega, que V.Exa. começa mal se quer
ressuscitar a atmosfera de 1954, 1955
e 1956 que está fora de moda, não se
usa mais.

O Sr. Mário Martins — S.Exa. 6
cristão novo.
O Sr. Carlos Lacerda — Agora,
compreendo esse ímpeto, porque
louvo no Partido Trabalhista Brasileiro, partido que por todos os títulos é digno do nosso respeito, a qualidade realmente singular, a sua total ausência de preconceitos.
tão
completa, tão absoluta, Sr.
deputado, que quando precisa de um líder
vai buscá-io no partido Social Progressista.
O SR. OSWALDO LIMA PILHO
— V. Exa não faz jus, com seu aparte, àquela inteligência que lhe ,:oncedem generosamente os seus mais
rancorosos adversários...
O Sr. Carlos Lacerda
grato.

—

Muito

O SR. OSWALDO LIMA PILHO
— ... nem usa os processos — e aí
vai o meu reparo — que deveriam
caber a um lider da estatura
moral
e intelectual
de V . Exa. Quando V .
a
Ex diz- que começo mal, deve ter
notado como coloquei o debate em
termos altos e vinha discutindo à luz
de dados econômico-financeiros, de fatos e algarismos incontroversos e qiie
não podem ser negados Quem procurou introduzir no debate um tom
extremamente polémico foi o ilustre
liderado de V Exa, o Vice-Líder Sr.
deputado Mário Martins.
Mas devo
salientar a V. Exa que, novo embora
no
Partido Trabalhistaa
Brasileiro,
me encontrarão V. Ex s. na defesa
deste Partido e destes ideais, no
campo a que for conduzido. V. Exas
conhecem a minha pugnacidade e
muito mais do que muitos, nesta
Casa, V Exa, que me viu • •
iiito.r
ao seu lado, na defesa de seu mandato, quando, pela paixão política,
pela exacerbação dos ânimos, pareceu que o país ia cometer um erro
tremendo — o de negar o mandato
a V. Ex a . V. Exa me viu. nesta
mesma tribuna, lembrar à Maioria os
seus compromissos com o
regime,
com as instituições e o país. E, aconsiderando que a crítica de V. Ex era
extremamente perniciosa ao país, à
democracia e às instituições nacionais, tive a coragem — que, modéstia
à parte, devo lembrar a V.
Exa, porque parece tê-la esquecido
— de lutar por um mandato que
contrariava nossos interesses, mas

que representava o legítimo direito
de uma parcela do eleitorado brasileiro .
O Sr. Carlos Lacerda — V. Ex'
me concede um aparte?
O SR. OSWALDO LIMA PILHO
— Não quero atribuir responsa hJlidades e, de resto, seria pueril que
um modesto representante poi Pernambuco, iniciando a sua lide aqui,
como representante do Bloco Parlamentar
do Partido
Trabalhista
Brasileiro e do Partido Republicano,
tentasse, como uma andorinha f-ó,
trazer, não o verão, mas o inverno
das borrascas tribunlcias e das borrascas de opinião, quando evidentemente, o país já superoua aquele clima passional que V. Ex sim. criou
neste país pela ação de cada dia numa inquietação muito respeitável, com
o brilho de sua inteligência, mas, inegavelmente, em prejuízo do país, porque, ao mesmo ternpo que oferecia
essa crítica fervorosa, ao mesmo tempo que anunciava os seus propósitos,
que agravava os problemas com o
brilho fulgurante da sua inteligência, repito, V. Exa não apresentava
- perdoe-rne dizê-lo — qualquer solução na bass da qual erigisse essa
crítica destruidora, implacável.
O Sr. Vitimo Carvalho — Pem;:'ta-me um aparte, com vistas ao emi-a
nente Líder Carlos Lacerda. V. Ex
é um líder popular; em qualquer
partido que esteja, sua liderança será
um fato natural, porque aquele que
pode liderar as ideias do povo, como
V. Exa, está em condições de liderar
qualquer partido que se represente
nesta Casa, (Palmas).
O SR. OSWALDO LIMA PILHO
— Acho excessivamente generosas as
palavras do ilustre representante por
Minas Gerais, mas reconheço que S.
Exa apenas quis manifestar a sinceridade de propósitos que une a
todos nós, a S. Exa e a mim, na
luta por essas ideias, que são as da
grande maioria do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Magalhães, l? Vice) -- Desejo comunicar ao nobre orador que dispõe apenas de quatro minutos para terminar o discurso.
O SR. OSWALDO LIMA PILHO
Agradeço a V. Exa, Sr. presidente,
a comunicação.
O Sr. Carlos Lacerda — Meu
aparte é muito breve. Não quero que

V. Exa termine seu discurso deixando em branco a injustiça que cometeu contra si mesmo e contra seu
colega. Não me esqueço, Sr. deputado, de sua atuação na defesa, não
de meu mandato, mas da própria
sobrevivência desta Câmara.
Compreendo o sacríficio que V. Exa
fez...
O SR OSWALDO LIMA PILHO
— Não fiz sacrifício algum, cumpri
meu dever.
O Sr. Carlos Lacerda — ... os riscos a que se expôs, V. Exa. acaba de
mencioná-los, porque, realmente, sob
este Governo, um deputado da maioria defender a liberdade, defender
com honradez, com independência a
integridade do mandato de um seu
colega é realmente um ato de coragem cívica. V. Exa. fez muito bem
em recordá-lo, porque só por isto,
não fossem outras as razões, V. Exa.
teria conquistado o direito ao nosso
respeito e à nossa admiração. V. Exa.
resistiu à pressão do Catete.
O SR. OSWALDO LIMA PILHO
- Devo salientar a V. Exa., já que
quase se começa a fazer história do
episódio, que não recebi a menor
pressão. O clima não é tanto o que
V. Exa. salientou, pois, tendo exercido essas ideias e professado essas
convicções, elas não me incapacitaram para representar, como líder, um
partido que está apoiando o atuai
Governo. Vê V. Exa. que não há
o clima que V. Exa. imagina.
Sr. Presidente, vou concluir, inclusive pm obediência à sua advertência, sem transmitir, em virtude da
discussão havida, todos os dados, o
que, evidentemente, agora, seria tedioso e do que a Casa terá ciência
oportunamente.
Entretanto, é necessário que o Congresso Nacional tome conhecimento,
não apenas das criticas que _ tenho
feito a certa orientação econômicofinanceira, mas também das providências que, ao rematar este discurso, tento oferecer, embora pressionado pelo tempo, providências que se
me afiguram necessárias e recomendáveis ao restabelecimento do ritmo
de progresso da economia nacional
e à diminuição do fardo representado
pela inflação para as classes trabalhadoras, para o povo em geral.
Para execução dessa política de
defesa da economia nacional, julgo
oportuno sugerir ao Congresso Na-
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cional, ao Sr. Presidente da República e à opinião pública seja fixada
uma política económica compreendendo as reformas de base que
nosso Partido defende e as seguintes
medidas de emergência: supressão,
por cinco anos, da remessa de lucros,
royalties, dividendos e pagamentos de
assistência técnica; proibição de importações supérfluas; liquidação, na
categoria geral, das divisas resultantes da exportação de mercadorias;
manutenção daqueles subsídios que
os reclamos de nosso desenvolvimento
económico determinam em favor da
importação de combustíveis líquidos,
do petróleo e do trigo.
O Sr. Ronãon Pacheco — Permiteme V. Exa. um aparte?
O SR. OSWALDO LIMA PILHO
— Perdoe-me V. Exa. Teria o máximo prazer em ouvi-lo ...
O SR. PRESIDENTE — Atenção!
O nobre orador está com seu tempo
esgotado. Pediria não fossem dados
mais apartes.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO
— Estou concluindo meu discurso, e
não desejaria desobedecer à Mesa.
O Sr. Rondon Pacheco — Queria
apenas lembrar a V. Exa. pequena
reforma cambial que fez o Governo,
nestes dias, sobre a borracha, com
grande elevação do preço doa pneumáticos e o consequente agravamento do custo de vida.
O SR. OSWALDO LIMA PILHO
- Já salientei que os técnicos que
servem ao Governo acreditaram por
ingenuidade, que a docilidade às
recomendações do Fundo Monetário
constituísse um título para obter tratamento condigno, compatível com
o potencial económico do Brasil.
Concluo, Sr. Presidente, lembrando
a necessidade de racionamento do
consumo de gasolina; do incremento
da mistura do álcool àquele combustível; do estudo das providências tendentes ao estabelecimento do mercacado comum latino-americano; da
defesa dos preços dos nossos produtos de exportação, sobretudo do café
e do cacau; da adoção de medidas
que assegurem a melhor comercialização do nosso café; da manutenção
do atual sistema cambial, suprimindo-se, porém, qualquer subsídio que
não se destine à aquisição de petróleo e de trigo.

Essas medidas, conjugadas à melhor disciplina do ingresso e remuneração do capital estrangeiro, na
conformidade dos projetos, já referidos, do deputado Sérgio Magalhães,
de ns. l, 9, 68 e 139, e a nacionalização das' carteiras de depósitos dos
bancos estrangeiros, permitirão ao
Brasil alcançar o equilíbrio do seu
jalanço de pagamentos.
No plano interno, será imperioso
que se adote um empréstimo compulsório sobre a renda, medida clássica reclamada pela atual situação
inflacionária, e que será urgente adotar, principalmente sobre aquela renda anormal dos que lucram com a
inflação que deve ser o primeiro alvo
do Fisco, na batalha contra a elevação dos preços, como bem sustenta
o insuspeitíssimo professor e nosso
antigo e ilustre companheiro, deputado Aliomar Baleeiro. Esta providência deve ser aliada a medidas legais e administrativas que suprimam
a especulação comercial sobre os géneros alimentícios, intento que o nosso Partido julga Seva ser alcançado
através de um instituto de abastecimento com os mais amplos poderes,
na forma, aliás, sugerida pelos estudos aqui trazidos pelo ilustre representante de Pernambuco, Sr. deputado Josué de Castro. E' evidente
aue todas estas regras só terão eficácia, se forem coroadas por uma legislação corajosa, capaz de corrigir
os abusas do poder económico, a ação
nociva dos trustes, dos cartéis profissionais que sempre encontram um
meio de fazer prevalecer seus interesses hostis à livre concorrência
e à abundância dos produtos. Não
é menos verdade que todas estas
normas só terão garantia de aplicação permanente, se estabelecidas sobre uma nova estrutura jurídico-social como a que reivindica o Partido
Trabalhista Brasileiro.
Sr. Presidente, na meditação desses problemas que estão sendo repetidamente trazidos ao debate nesta
Casa, através das vozes mais autorizadas do Congresso e dispersas pelos
vários partidos em que se divide a
representação nacional, é que temos
de nos unir, aí sim, em torno de
ideias e programas que informam o
pensamento da grande maioria do
povo brasileiro. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado) .
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