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APRESENTAÇÃO

Há um grande debate universal sobre os sistema;, políticos elaborados ao longo dos séculos. Nunca se terá
escrito tanto, como em nosso tempo, a respeito dos problemas
que a organização e o bem-estar dos povos implicam. Em
toda parte, academias de ciências políticas e sociais corccentram estudos e pesquisas no trabalho de obter conhecimentos
que possibilitem o aperfeiçoamento das instituições nolíticas.
A tal ponto esse esforço se faz permanente, que o valor
político passou a dominar soberanamente todos os outros :
imensas multidões, em diferentes regiões do mundo, reagem
c condicionam o comportamento diante da vida em função
do político. E' que ao homem moderno repugna aceitar,
plàcidamente, em nome de princípios ou dogmas, a fatalidade
da ignorância, da miséria e do obscurantismo, que se abate,
ainda hoje, sobre milhões de seres.
l

Erros e defeitos teóricos ou de execução, a que se acham
sujeitos os regimes políticos, explicam esse estado de znsafwfação da grande maioria, e que alguns pretendem ardentemente
corrigir. Daí uma certa inquietude renovadora, que se traduz
em tantos protestos, em tantos e tão profundos movimentos
populares e que são a marca predominante do nosso tempo.
A democracia não pôde fugir a esse amplo debate da
consciência e da cultura universais. Ela, que deveria permanecer como o princípio absoluto, como o ideal conquistado
para todos, é hoje posta em dúvida não apenas por seus
opositores, mas até por seus adeptos fervorosos. Às causas
profundas dessa crise não são de todo estranhos os problemas

económicos da vida contemporânea nem os problemas que
se referem à escolha dos governantes.
E' um fato irrecusável, que alguns regimes democráticos
têm sobretudo destacado o valor jurídico das liberdades e
dos direitos do cidadão, em detrimento de suas necessidades
e aspirações económicas. A injusta concentração da riqueza
em mãos de uns poucos gerou, finalmente, o descontentamento
e o ceticismo que intranqúilizam o espírito democrático nos
dias que correm. Igualmente comprovado é o fato de que
a eleição de algumas elites incultas e egoísticas tem desvirtuado, na maior parte dos países, o ideal democrático de
fraternidade, de liberdade e de igualdade. Por diferentes
razões, a conduta de numerosos homens de poder vem comprometendo a ação construtiva da democracia no mundo.
Não deve ser, portanto, motivo de surpresa ou de pudor
o confessarmos vícios e defeitos da nossa incipiente democracia brasileira. Alguns, de natureza institucional; outros,
mera projeção de nossa imaturidade política, social e educacional. Particularmente delicada é, no entanto, a presença,
na gestão dos negócios públicos, de indivíduos pouco afeitos
ou categorizados para o exercício do poder, não apenas
legislativo, mas também executivo e judiciário. Diversos
fatôres poderão explicar esse aspecto fundamental de nossa
democracia — em boa hora sob a inspiração de líderes
avessos e opostos a ele. Pois à medida que extinguirmos
todas as suas manifestações — a demagogia, a rotina e o verbalismo inconsequente •—, estaremos renovando nossa democracia e devolvendo-lhe, ao mesmo tempo, o seu profundo
conteúdo ideológico e humano.
A atuação do Deputado HUMBERTO LUCENA no âmbito de suas atribuições legislativas e de sua vida pública pertence a esse momento de reflexão e reação que
vive o regime democrático. Os discursos que compõem o
presente volume são, pelo tipo de preocupação neles dominantes, um testemunho de um outro comportamento político
que começa a vigorar entre nós.

^4s indagações e sugestões aqui contidas, sejam políticas
(Parlamentarismo), económicas (Metas) ou de natureza
essencialmente regional (Nordeste), inscrevem-se na ordem
das coisas sérias, que a um representante do povo devem
preocupar.
Em nenhum instante, o autor transige com a discussão
fácil, leviana ou cómoda: ao contrário, os muitos apartes
que lhe são solicitados atestam o interesse e o entusiasmo
que a sua palavra comunica. Em nenhum instante, igm.lmente, deixa-se inibir por preconceitos doutrinários, políticos
ou filosóficos. Sua atitude é o diálogo aberto e franco de
quem procura auscultar e ouvir, para dizer e afirmar. Ê essa
atitude, aliás, que lhe assegura o equilíbrio d? opiniões e julgamentos, e lhe confere um caráter de acentuada austeridade.
Ao debater os temas do nordeste, não o faz para comover situações eleitorais. Põe o nordeste dentro da problemática brasileira. Político militante do partido que se encontra
com a responsabilidade do governo, não capitula pata recusar a validade de outras atitudes e posições. No discurso
sobre as Metas, não raro reconhece, em termos críticos, alguns
aspectos de solução mal definida ou encaminhada. Integrado
na vida política do seu Estado e da Nação, suas considerações sobre o Parlamentarismo denotam a intranquilidade dz
quem ainda se empolga pela causa pública e pelo progresso
do país.
Ao leitor destes discursos não escaparão, por certo, qualidades tão positivas. Ao publicá-los, moveu-nos o intuito
de registrar aspectos importantes do quadro político-administrativo do Brasil de hoje, que tem no autor um dos seus representantes mais atuantes.

METAS
RIO DE JANEIRO, 6 DK JUNHO DE 1959.
DISCURSO PRONUNCIADO NA CAMAH.-i
DOS DEPUTADOS, POR OCASIÃO DOS DEBATES EM TORNO DA MENSAGEM PRE8IDENCIAL.

O SR. HUMBERTO LUCENA — Senhor Presidente. Começo por agradecer à liderança da Maioria a oportunidade
que me dá de vir a esta tribuna tratar de assunto de magno
interesse público, idêntico, aliás, àquele ontem abordado tão
excelentemente pelo Deputado Pinheiro Chagas.
Senhor Presidente e senhores Deputados. No sistema
presidencial de governo democrático, — em face mesmo das
amplas atribuições que o texto constitucional dá ao Poder
Executivo — o Presidente da República, por sua própria
cor;dição de supremo mandatário da Nação, torna-se o alvo
mais visado pelas discussões parlamentares. E é assim que
se forma, de um lado, a oposição, que, na ânsia de abrir
caminho para o poder, deixa, às vezes, de ser construtiva,
!ançando~se a uma campanha sistemática, dentro e fora do
Parlamento, contra a ação governamental, procurando incompatibilizá-la com a opinião pública; de outro lado, aparece o
Governo, através dos representantes que o apoiam, trazendo
uma palavra de esclarecimento sobre as suas realizações
administrativas.
Por isso mesmo, cabe aos representantes do povo conhecer de perto quais os esforços do Executivo no sentido de
melhor executar sua árdua missão de presidir e dirigir os
destinos dos milhões de brasileiros que se espalham por toda
a nossa vastidão territorial.

Li, com a maior atenção e interesse, a Mensagem que
o Senhor Presidente da República encaminhou ao Congresso
Nacional, por ocasião da reabertura dos seus trabalhos.
Inicialmente, devo confessar que, bem ao contrário de
outros documentos da mesma natureza que nos chegam às
mãos, essa Mensagem, simples no estilo e objetiva acima de
tudo, prende agradavelmente o leitor ao seu texto, levando-o,
com dados e esclarecimentos os mais fiéis, a todos os setores
da atividade governamental, e dando-lhe, afinal, a ideia exata
da situação em que se acha o País. E o que mais impressiona,
nas suas páginas todas, é o otimismo presidencial, o incontido
e justificado entusiasmo no que diz respeito ao desenvolvimento nacional, cerne da política administrativa do atual
Governo.
Sem dúvida, parece-me natural esse estado de espírito
num governante que, ao final de seu mandato, tem um
saldo positivo a apresentar ao povo, no balanço das suas
realizações.
Em sua memorável campanha para ascender à presidência da República, o Senhor Juscelino Kubitschek teve
de vencer toda sorte de obstáculos que se levantavam no seu
caminho, c, mesmo depois de eleito, viu-se ainda ameaçado de
não tomar posse na suprema magistratura da Nação. Apesar,
porém, das injustiças de que foi vítima, e cuja origem bem
poderia identificar, Sua Excelência não levou para o poder
qualquer sentimento de vingança ou ressentimento. Bem
ao contrário, deu largas provas de liberalidade, que muitos
tomaram por tibieza, mas que, na verdade, representavam
apenas — como naquele caso da anistia concedida aos revoltosos de Jacareacanga — o seu patriótico propósito de desarmar os espíritos, em busca de um clima que lhe permitisse
executar seu vasto programa administrativo.
Se aludimos aos fatos que precederam à instalação do
atual governo, foi somente para acentuar que hoje, graças
a sua equilibrada atuação, podemos dizer que o regime
democrático está realmente consolidado em nosso País.

Tivesse o Presidente da República aderido ao expediente das
remoções de funcionários federais por mero interesse político;
tivesse Sua Excelência se mantido afastado dos governadores
adversários do seu partido — governadores aos quais vem
assistindo na solução dos problemas pertinentes à esfera
estadual — e talvez o país não desfrutasse, agora, desse
clima de tranquilidade política com o qual a próxima sucessão
presidencial, ao invés de gerar incidentes que ponham em
jogo a própria sorte das instituições democráticas, se encaminhará normalmente para um debate, em alto nível, dos
problemas nacionais que estão a interessar a opinião pública
brasileira.
E, para se aquilatar da procedência destas afirmações,
basta que se acentue a orientação que o Presidente da República adotou em face das últimas eleições. Apesar da sua
condição de pessedista e de aliado de outras agremiações
políticas, não perdeu a serenidade necessária no seu desejo
de aprimorar a prática do regime democrático. Não satisfeito com as exigências constitucionais referentes à desincompatibilização dos candidatos a postos eletivos, assinou Sua
Excelência circulares, recomendando que todos os candidatos
que exercessem funções de confiança no seu governo deixassem seus cargos três meses antes do pleito, a fim de que
não fossem beneficiados pela influência da máquina administrativa. E, além disso, baixou decreto, proibindo, até 4
de outubro, toda e qualquer admissão no serviço público
federal, medida que vem sendo observada até hoje, em face
também das dificuldades financeiras que atravessa o país.
Mas o que hoje desejamos comentar, e com a maior
ênfase, são as notáveis obras que o Governo Federal vem
realizando tão proficuamente.
E começaríamos por assinalar que o atual Presidente
da República imprimiu à sua administração um ritmo tão
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acelerado e vivo, que dificilmente o nosso povo se acostumará,
de futuro, com um governo que não siga esta linha, que se
feche no seu gabinete de trabalho, apenas a assinar papéis,
r,o resumido exercício das atribuições meramente burocráticas.
Este ato de presença, longe de ser um recurso meramente
demagógico, revela antes de tudo a necessidade de um melhor
e mais direto contacto entre governante e governados. Evidentemente, um país como o nosso, com sua imensa área territorial, está a pedir um dirigente que, além de procurar conhecer
de perto as peculiaridades e necessidades das mais diversas
regiões económicas nacionais, para elas encontre as soluções
mais recomendáveis.
Foi assim que, preocupado em dar uma sistematização
técnica ao seu programa, o Presidente da República criou o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Económico, que
elaborou as suas conhecidas e discutidas Metas Governamentais. Passou-se do regime da improvisação para o do
planejamento administrativo, sendo oportuno salientar que
essa orientação do governo central foi benéfica, inclusive, às
administrações estaduais, que, seguindo o exemplo de cima,
tomaram o mesmo caminho, através dos chamados Conselhos
Estaduais de Desenvolvimento Económico.
Estamos a menos de dois anos do término do atua!
quinquénio administrativo e podemos afirmar, com a máxima
segurança, que, em tão pouco tempo, nunca antes se fez tanto
entre nós.
País de economia primária, vivendo até há poucos anos
atrás quase que exclusivamente de sua produção agropastoril,
o Brasil só poderia melhorar as condições de vida do seu
povo e afirmar sua soberania no campo internacional através
de um arrojado plano de desenvolvimento económico. Arrojado e decidido.

E não foi outra a diretriz do atual Presidente da República, desde os primeiros momentos de sua gestão. Se, por
um lado, o Governo se dispunha a investir "em campos que
não atraem o capital privado e nos que competem privativamente ao Estado", por outro lado, procurava estimular a
iniciativa privada "em empreendimentos relacionados com a
produção de determinados bens e serviços que interessavam
à política do desenvolvimento económico".
Conforme revela a Mensagem Presidencial, "apenas
40 % dos investimentos programados no período 1958-61
dependem do Orçamento da União, e mais da metade do
dispêndio se prende ou a Fundos Especiais com destinações
próprias, ou a recursos oriundos de vinculações constitucionais, tratando-se, portanto, de despesa com previsão
correspondente, na receita".
Nota-se, nesse particular, que a preocupação dominante do Governo foi sempre a de garantir os recursos
económicos e financeiros para a execução, em regime de
prioridade absoluta, do seu plano de metas, sem apelar para
o expediente das emissões que tanto vêm agravando a situação nacional. E tanto é assim que um dos pontos altos da
atual política económica do nosso Governo é o combate à
inflação, que tem desafiado a capacidade de eminentes técnicos e homens públicos brasileiros. Realmente, o Governo
tem procurado, através de rigorosas medidas, conter a expansão dos nossos meios de pagamento, de modo a impedir a
depreciação de nossa moeda, o que vem, inclusive, agravando
o problema do custo de vida, com sérios reflexos na ordem
política e social.
No exercício passado, de 1958, as emissões aumentaram,
não só em face de circunstâncias de ordem económica, como
também para possibilitar o financiamento dos créditos extraordinários e especiais, destinados, no segundo semestre, a
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atender na assistência aos nordestinos, duramente atingidos
pelo flagelo das secas.
Já no terreno das finanças públicas, a orientação, desde
o início do governo Juscelino Kubitschek, se fixou "em reduzir o déficit do Tesouro Nacional e obter recursos para financiar investimentos essenciais à expansão económica do pais".
Severas medidas, nesse sentido, foram recomendadas em
portarias, circulares e decretos governamentais, e seus resultados, se não foram de todo satisfatórios, pelo menos contribuíram para diminuir os deficits orçamentários da União.
Senão vejamos.
O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional
n Proposta Orçamentaria para 1958, prevendo um déficit de
nove bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros, já que estimava a receita em cento e onze bilhões e cem milhões de
cruzeiros e a despesa em cento e vinte bilhões e sete milhões
de cruzeiros. Esperava-se a incorporação à receita do produto da nova Tarifa Alfandegária, no decorrer do exercício,
de maneira a se corrigir aquele desequilíbrio financeiro.
Entretanto, após sofrer substanciais modificações no
Congresso, a Lei Orçamentaria de 1958 consignou a estimativa de receita em cento e trinta bilhões e dois milhões de
cruzeiros, enquanto que a receita da despesa ficava em cento
e quarenta bilhões e cinco milhões de cruzeiros, com um
déficit previsto, portanto, de dez bilhões e três milhões de
cruzeiros. No entanto, a perspectiva era bem mais sombria,
pois, conforme alude a Mensagem, "às autorizações consignadas no orçamento havia que adicionar os créditos especiais,
transferidos de 1957 para 1958, no montante de quatro bilhões
e trezentos milhões de cruzeiros; os créditos que seriam
abertos no decurso do exercício; as despesas sem crédito, de
caráter indispensável; as parcelas de gastos referentes às
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liquidações inadiáveis de Restos a Pagar e Fundos. Diante
dessa difícil conjuntura, o Governo, além de exigir maior
eficácia ao aparelho arrecadador, elaborou um plano de
economia que atingiu todos os Ministérios civis e militares,
restringindo os gastos às despesas de custeios e investimentos
inevitáveis e, finalmente, utilizando o máximo possível de
recursos, não inflacionários, para financiamento do déficit
residual".
Além do plano de economia, observado dentro dos limites possíveis, o Governo desenvolveu, também, notável
esforço no sentido de conter as despesas com o pessoal,
proibindo, através dos Decretos números 43.716 e 44.606,
de 1958, novas admissões no serviço público federal, e suprimindo milhares de cargos e funções vagos; disciplinou o
emprego das verbas orçamentarias de caráter global, cuja
aplicação ficou sujeita à prévia autorização do Presidente
da República, que chamou a si também a aprovação dos
projetos e orçamentos de novas obras, os quais só seriam
iniciados de acordo com as disponibilidades do Tesouro Nacional.
Com a adoção dessas providências na execução orçamentaria, foi possível, senão cobrir o déficit, pelo menos
reduzi-lo em mais de um terço. Assim, registramos que,
conforme o resultado financeiro de 1958, o Déficit Orçamentário de Caixa foi de nove bilhões e quatrocentos milhões
de cruzeiros; o Déficit Orçamentário Escriturado foi de trinta
bilhões e sete milhões de cruzeiros, e o Déficit Extraorçamentário, de dezesseis bilhões e dois milhões de cruzeiros.
O que importa dizer que o déficit geral de caixa do Tesouro,
que potencialmente era estimado em quarenta e cinco bilhões,
diminuiu para vinte e seis bilhões de cruzeiros em 1958.
Em relação ao exercício de 1959, o Poder Executivo
planejou a sua política financeira nos moldes estabelecidos
pelo seu programa de Estabilização Monetária, submetido
ao Congresso Nacional. No esquema apresentado, previa-se
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um Déficit de Caixa da ordem de dez bilhões de cruzeiros.
Em face, porém, de novos aumentos na despesa pública,
acolhidos pelo Congresso, agravou-se o desequilíbrio financeiro do atual exercício, cujo resultado ficou assim previsto:

-financeiro, passemos agora ao exame das grandes obras
realizadas no atual período presidencial, já que não teremos
tempo para nos determos na análise de outras fecundas
iniciativas do Poder Executivo, notadamente nos setores da
saúde pública, da educação e da previdência social.

Cr$ (bilhões]

Conforme salientamos inicialmente, o Senhor Juscelim.
Kubitschek desfraldou, no seu governo, a bandeira do desenvolvimento económico nacional. E, por isso mesmo, com
aquela mesma obstinação que o levou a vencer a batalha
eleitoral, entregou-se, desde os primeiros dias de sua administração, ao cumprimento fiel do seu programa de metas,
a cuja execução deu um caráter de verdadeira campanha em
prol da emancipação económica do país, como corolário de
sua emancipação política.

Despesa total
Orçamentaria
líxtraorçamento
Abono de Pessoal
Secas do Nordeste
Receita total
Previsão Orçamentaria Retificada
Aumento decorrido da reforma tributária e de outros reajustamentos
Déficit Potencial

195
156
15
18
6
147
135
12
48

O Sr. Dirno Pires — Vossa Excelência faz, em sua
exposição, justiça à grande obra que vem realizando o Presidente Juscelino Kubitschek, traduzindo-a em algo de palpável
e concreto. E fixa bem em números as realizações do
piograma de metas do Presidente da República: a verdade
nua e crua dos números exprime melhor que tudo o que se
vem executando neste período de Governo. Vossa Excelência faz-se oportuno em ressaltar estes fatos todos, pois
estamos acostumados a ouvir nesta Casa acusações vagas
sobre a paralisação de alguns serviços públicos, mas que não
podem de maneira alguma contrapor-se à objetividade cios
números que o nobre deputado apresenta no seu discurso.
Felicito a Vossa Excelência por isso.

Em virtude dessa grave situação financeira, o Poder
Executivo baixou o Decreto n9 45.363, de 29 de janeiro do
corrente ano, instituindo, em termos ainda mais rigorosos,
o Plano de Economia e o Fundo de Reserva, que restringiram
em trinta e cinco bilhões a despesa orçamentaria, e lançando
as bases do Sistema de Planejamento e Controle da Execução
Orçamentaria. Não poderia ser outra, aliás, a orientação
governamental, coerente com a sua política de combate à
inflação.
Não obstante isso, porém, ouvimos diariamente nesta
Casa acusações ao Governo, por haver cortado verbas destinadas à execução de obras e serviços. Para se defender
essa política de redução dos gastos públicos, basta que se
observe que já estamos no segundo trimestre do atual exercício financeiro e o Ministério da Fazenda, alegando falta
de disponibilidades, não distribuiu, até hoje^ às várias repartições dos Ministérios civis e militares, os saldos destinados
ao custeio das obras públicas.
Comentadas, em suas linhas gerais, as diretrizes básicas
que vêm orientando a ação do Governo no plano econômico-

•

O SR. HUMBERTO LUCENA -- Agradeço, senhor deputado, as suas palavras generosas.
As realizações governamentais nos setores de energia
e transporte constituíram preocupação fundamer.tr.! desce
novo planejamento administrativo, no intuito de abrir caminho
à expansão do nosso parque industrial e de criar um sistema
de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo, visando facilitar o escoamento de nossa produção para o mercado interno
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c externo, como extraordinário esforço para solucionar o
problema do abastecimento dos grandes centros populacionais.
No que se refere à energia elétrica, conforme esclarece
a Mensagem Presidencial, "o Governo não só tem fortalecido
a iniciativa privada, responsável por alguns empreendimentos
de vulto, como, ao mesmo tempo, chamou a si, corajosamente,
grandes projetos reclamados pelo nosso desenvolvimento".
Programou-se um acréscimo de mais de cinco milhões
de kW na produção de energia elétrica, até 1965, £stando
prevista a instalação, até 1960, de dois milhões de kW.
ficando os três milhões restantes para o período de 1961
a 1965. O potencial das nossas usinas foi aumentado, até
dezembro de 1958, em oitocentos mil kW, esperando-se, até
fins de 1960, um acréscimo da ordem de mil duzentos e
trinta kW, para atingir a meta governamental.

O SR. HUMBERTO LUCENA — Ouvi Vossa Excelência
com a atenção que me merecem os seus conceitos, e os aprovo
inteiramente.
Sem deixar de referir que entraram em atividade, no
ano passado, diversas usinas elétricas, em várias regiões do
País; que o Governo está desenvolvendo, através da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a ampliação da rede
de transmissão da Usina de Paulo Afonso ao Vale do São
Francisco e à região do Cariri; que a União vem ajudando
os governos estaduais no seu esforço de estender a eletrificação aos vários pontos do interior; que, por intermédio do
DNOCS, vem se fazendo um aproveitamento contínuo do
potencial de energia hidrelétrica de suas barragens, no Nordeste brasileiro, desejo mencionar, sobretudo, as notáveis
obras de Furnas e Três Marias, que por si só bastariam para
recomendar o Governo atual à admiração pública.
"A relevância destas duas últimas obras", salienta a
Mensagem, "não se mede apenas pela capacidade geradora
de energia, fixada para a produção de 1.620.000 kW, mas
também pelo impulso que, através da regularização dos cursos
dos rios Grande e São Francisco, dará à economia da extensa
região Centro-Sul do País. O desaparecimento dos danos
causados pelas enchentes, a irrigação das lavouras, o desenvolvimento da piscicultura, alinham-se entre os benefícios
que esses dois grandes lagos interiores trarão a extensas
regiões".

O Sr. Abelardo Jurema — Permite Vossa Excelência
um aparte ?
O SR. HUMBERTO LUCENA — Recebo com muito prazer o
aparte do ilustre deputado.
O Sr. Abelardo Jurema — Vossa Excelência, depois
de ter feito, com muita precisão, uma exposição dos problemas nacionais, entra agora na análise dos fatos. Cabe assinalar que o governo do eminente Presidente Juscelino
Kubitschek buscou sempre atender às necessidades do nosso
interior. Ninguém fez mais pelo interfor do País. Sua
Excelência está plantando, sem dúvida, as bases para o reajustamento das nossas fronteiras políticas às fronteiras
económicas. Sabe Vossa Excelência que há ainda grandes
áreas por conquistar economicamente: é para estas áreas,
para nelas fixar o nosso desenvolvimento, que se dirige o
governo do Presidente Kubitschek. Todas as obras de Sua
Excelência, enquadradas no plano de metas, revestem-se de
um grande, de um imenso alcance. Só a posteridade nos
permitirá julgar com maior precisão os grandes serviços que
Sua Excelência vem prestando à nação brasileira.

O Sr. Cid Carvalho — Permite Vossa Excelência um
aparte ?
O SR. HUMBERTO LUCENA — Com prazer.
O Sr. Cid Carvalho — Escutamos com a maior atenção
a brilhante exposição que Vossa Excelência faz sobre a
administração do Presidente Juscelino Kubitschek. Vossa
Excelência, senhor deputado, faz muito bem em referir-se
ao vulto desta administração e, no caso específico, a Três
Marias. Nós, do Nordeste, que há tanto tempo vimos
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lutando pela solução do grave problema do subdesenvolvimento da nossa região, dentro do quadro geral brasileiro
temos de considerar Três Marias um marco decisivo para
alcançarmos aquele objetivo. Assim, congratulo-me com
Vossa Excelência por esta lúcida exposição que estuda detaIhadamente um dos mais profícuos governos que já terá tido
o Brasil até a época presente.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Vossa Excelência, senhor
Deputado, é muito generoso com o orador que ocupa a
tribuna.
Quanto ao petróleo, todos são unânimes em reconhecer
o amparo que o governo vem dispensando à ação da Petrobrás, que a cada dia mais firma o seu prestígio no seio da
opinião pública nacional. E mais não precisaria dizer se
acrescentasse que a meta inicial de quarenta mil barris diários
já de há muito foi ultrapassada, esperando o Governo conseguir cem mil barris por dia em 1960 — o equivalente a
37 % das necessidades do consumo interno.

dente da República que a Petrobrás estendesse os seus estudos até aquela região. E o Coronel Janary Nunes tomou
a si esse problema, mediante orientação do Catete. Os
entendimentos não só foram iniciados de pronto, como prosseguem ainda. As possibilidades petrolíferas daquela região
são, inegavelmente, assombrosas. Tudo indica que naquela
área do País iremos ter, para a refinaria de Manaus, petróleo
abundante e de primeira qualidade. Trazemos a Vossa
Excelência o testemunho de quem, percorrendo aquela zona,
pôde verificar que, indiscutivelmente, a Petrobrás está desenvolvendo em nossa Pátria um trabalho eficiente e de grande
alcance.

O Sr. José Joffily — Permita-me, senhor deputado. A
confiança que inspiram as palavras de Vossa Excelência
coincide com o sentimento do povo brasileiro, que tanto
confia no seu próprio esforço, nas suas próprias energias. E
essa confiança está simbolizada exaíamente na Petrobrás,
Assim, a ação do Senhor Presidente da República vem de
encontro aos anseios do povo, à medida que a Petrobrás
se afirma como realização da capacidade de desenvolvimento
do nosso País.
O Sr. Valéria Magalhães — Ainda sobre o petróleo,
queremos também trazer um testemunho a Vossa Excelência.
Na administração do atual Presidente, esse problema empolgou até o extremo oeste de nossa Pátria: na fronteira do
Território do Acre com o Peru, a cerca de sessenta e poucos
quilómetros da linha divisória, o petróleo está sendo explorado pela Standard Oil. Quando estávamos no governo do
Território do Acre, solicitamos ao eminente Senhor Presi-

O SR. HUMBERTO LUCENA — O aparte de Vossa Excelência, senhor deputado, é bastante ilustrativo. Quanto à
Petrobrás, sou daqueles que acham devia ela ir além, até
atingir o distribuidor, mantendo postos nos mais distantes
pontos do território nacional. E, segundo me parece, dentro
em breve, efetivamente, alcançará a Petrobrás mais esse
patriótico objetivo.
O Sr. Dirno Ferreira •—- Lamento que o tempo esteja
prejudicando a exposição de Vossa Excelência. Rendo
minha homenagem ao nobre colega por situar o problema
dentro do espírito elevado que deve sempre presidir os
discursos nesta Câmara. Felicito-o pelos dados concludentes
que vem apresentando, mostrando ainda a necessidade que
temos de atender, neste instante sério da vida nacional, aos
nossos problemas básicos que estão a exigir continuidade de
orientação, fundamental para que não permaneçamos, ainda
uma vez mais, naquela prejudicial interrupção de programas.
Vossa Excelência traça com felicidade o aspecto positivo,
em todos os sentidos, que vem representando para o Brasil
o plano de metas do Presidente da República.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Depois de garantir o
financiamento dos seus programas, o Governo empenhou-se
a fundo no cumprimento de suas metas no setor de transporte.
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Os resultados financeiros, advindos da cobrança ad valorem
do imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos de
origem mineral, asseguraram ao Poder Executivo a ampliação do sistema rodoviário federal, a execução do seu plano
de pavimentação das estradas-troncos e, bem assim, o reapa-relhamento ferroviário, através da Rede Ferroviária Federal S. A., sociedade de economia mista que imprimiu um
sentido novo à exploração do tráfego de nossas ferrovias,
que há tanto tempo se debatiam com o grave problema dos
dcficits a serem cobertos, anualmente, pela União. Isso sem
falar na criação do Fundo Portuário e do Fundo da Marinha
Mercante.
No setor ferroviário, a orientação governamental se
fixou, de preferência, no reaparelhamento e modernização das
atuais estradas de ferro, de maneira a integrá-las realmente
nc processo de desenvolvimento económico do país. Foram
adquiridas 389 locomotivas Diesel elétricas para as nossas
estradas, número superior ao das locomotivas da mesma natureza que existiam em 1956 trafegando em ferrovias federais
e particulares, que era de 380. Compraram-se ainda 6.961
vagões de carga, — quase todos de fabricação nacional —
480 carros de passageiros e 283.376 toneladas de trilhos para
melhoramentos nas vias permanentes de tráfego ferroviário.
O Governo estimara, no plano rodoviário, a construção,
durante o seu quinquénio, de 10.500 quilómetros de estradas
de rodagem e a pavimentação de 3.500 quilómetros. Já
agora,, animado com o crescimento da receita vinculada a
essas realizações, pode anunciar que espera atingir, em 1960,
cerca de 13.000 quilómetros de construção e retificação, e
aproximadamente 5.800 quilómetros de pavimentação.
Além de lembrar que o atual Governo já pavimentou
mais de dois mil quilómetros de estradas de rodagem e
construiu e melhorou perto de dez mil quilómetros, desejo
chamar a atenção dos senhores deputados para as grandes
obras de penetração encetadas em nosso interior através da
construção das rodovias Belém-Brasília, numa extensão de

2.198 quilómetros, e da rodovia Fortaleza-Brasília, com
l . 709 quilómetros, atravessando o Ceará, o Piauí e a Bahia.
Em relação ao plano de melhoramentos dos nossos
portos — compreendendo ampliação de cais, dragagem,
extensão da rede de armazéns e o plano da Marinha Mercante
— somente este ano, conseguidos os recursos necessários, é
que o Governo vai executá-los, apesar de que já se realizam,
em vários pontos do País, obras da maior importância.
Urge, agora, quando a administração federal cumpriu
grande parte de suas tarefas adstritas ao Ministério da Viação,
que o Governo se volte para o sério problema de nossas
comunicações, concretizando, a partir deste ano, a reorganização e reaparelhamento, em termos modernos, do Departamento de Correios e Telégrafos, criando até, se possível,
um fundo próprio para custeio desse novo programa.
Senhor Presidente, não poderia deixar de fazer, após
estas considerações sobre a atividade governamental na
esfera dos problemas de viação, uma especial menção ao
Almirante Lúcio Meira, titular daquela Pasta, que, silenciosamente, mas com rara capacidade de trabalho e notável
descortínio, vem realizando uma grande administração, eficientíssima sob todos os aspectos, e abarcando o problema
nc sentido de atender indiscriminadamente a todas as regiões
do País.
O Sr. Vasconcelos Torres — Permite um aparte ?
O SR. HUMBERTO LUCENA — Com muito prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres — Serei breve. Quero
apenas fixar um ponto de vista que não é meu somente, mas
que será de todos aqueles que acompanham de perto a
administração brasileira. O Ministro Lúcio Meira é, sem
favor, o melhor ministro que tem o Presidente Juscelino
Kubitschek e, certamente, um dos melhores ministros da
Viação que o Brasil tem tido nestes últimos tempos. Por
isso, associo-me ao louvor expresso por Vossa Excelência,
senhor deputado.
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O SR. HUMBERTO LUCENA — Obrigado a Vossa Excelência.
Traço predominante na formulação da atual política
administrativa do Pais é o incentivo dispensado pelo Governo
ao processo de industrialização nacional, que se desenvolve
aceleradamente, provocando verdadeira revolução nas estruturas básicas da velha economia brasileira. Conforme alude
a Mensagem, "o Governo tem canalizado importantes investimentos públicos e particulares para as tarefas mais urgentes
e de mais largo alcance, no combate ao subdesenvolvimento
nacional". O desenvolvimento da indústria automobilística
foi de tal ordem, que já nos podemos situar, atualmente,
entre os mais ativos produtores mundiais. Nota-se, igualmente, a expansão de nossa siderurgia e a ampliação progressiva da produção de alumínio, cobre, níquel e zinco; é
grande o incremento à indústria do cimento, da celulose e
do papel, sem esquecer uma referência especial "à implantação da nossa indústria de construção naval que, já em 1960,
deverá fornecer as primeiras unidades à nossa Marinha
Mercante".
E agora mesmo, depois de estudos técnicos acurados, o
Governo, interessado em reparar as distorções de ordem
económica ocasionadas pela profunda diferença de níveis de
renda entre o Nordeste e o Centro-Sul do País, procura,
dentro do plano da Operação Nordeste (a ser executado
através da SUDENE), além de amparar de forma efetiva
sua produção agropecuária, cumprir naquela região um programa de industrialização, visando combater seu pauperismo
económico e social, criando, assim, novas condições de vida
para a população urbana e rural. E o Banco de Desenvolvimento Económico, em colaboração com o Banco do Nordeste, já começou a operar neste sentido.
Partindo do pressuposto económico de que a agricultura
é o mercado da indústria, o Governo deve — como, aliás, se
tem dito seguidamente nesta Casa — dispensar-lhe maior
assistência financeira e técnica.

— 23 —

vSabemos todos que, além de fornecer alimentos e matérias primas, é da produção agrícola, e também da pecuária,
que nos vêm 90 % das nossas divisas. Em face disso, deveriam os nossos produtores agropecuários receber maiores
recompensas dentro do nosso sistema cambial. Não só se
tomariam providências no sentido de baratear o custo de
importação de máquinas agrícolas — ainda sem similares na
indústria nacional —, como também se poderia incrementar,
de forma mais positiva e eficiente, através sobretudo do
combate ao regime de burocratização que o entrava, o crédito
rural, para que ele chegasse a tempo de socorrer os nossos
agricultores e criadores nas épocas próprias.
Alegou-se aqui que a nossa produção agrícola em 1958
foi inferior à de 1957, em volume de produção e em área
cultivada. A área diminuiu, mas a produção aumentou.
Acredito que a causa preponderante da diminuição da área
cultivada foi a seca do Nordeste, região cuja renda depende,
quase que exclusivamente, do setor agropastoril.
O atual Governo lançou um magnífico plano de armazéns e silos, através da constituição da sociedade de economia
mista, financiados pelo BNDE. Destina-se essa rede a garantir a guarda de géneros de subsistência. Não há dúvida
de que, se essa medida vier a se concretizar em todos os
Estados, será a população beneficiada com o estoque de
alimentos armazenados para o suprimento do mercado consumidor nas entre-safras, quando mais se eleva o custo dos
géneros de primeira necessidade.
Cumprindo, neste fim de período governamental, esse
plano de armazenamento — além de facilitar aos nossos agricultores o crédito rural em bases mais amplas e acessíveis, de
prestigiar, através do Ministério da Agricultura, a racionalização da nossa produção rural, através ainda das Diretorias
de Fomento, com seus postos disseminados pelo interior do
País em condições de assistir os nossos agricultores, mediante
distribuição e revenda de sementes, no empréstimo e revenda
de máquinas agrícolas, no combate às pragas de lavoura, no

incentivo à adubação racional do solo —, o Governo terá
realizado muito no sentido de solucionar o problema fundamental da atualidade brasileira que é, inegavelmente, o abastecimento da população afligida pelo aumento crescente do
custo de vida.
Senhor Presidente, senhores deputados. Antes de terminar estas considerações, peço a atenção do plenário para
uma passagem deveras importante da Mensagem presidencial,
quando o Chefe do Executivo, referindo-se ao desequilíbrio
que reconhece existir entre o amparo ao desenvolvimento
industrial e agrícola, solicita:
"Cumpre, todavia, não esquecer que muitos dos problemas atuais de nossa agricultura são de caráter estrutural.
Para a solução de alguns deles confia o Governo em que o
Congresso dê à Nação uma lei agrária apta a propiciar a
melhoria do nível de vida das populações rurais, com a
consequente ampliação do mercado interno, e a incrementar a
produção de alimentos. O desenvolvimento do País está a
pedir, simultaneamente com o progresso industrial, e como
contrapartida dele, uma legislação que facilite ao maior niímero de brasileiros o acesso à terra, confira ao uso desta um
sentido verdadeiramente social, e estimule a renovação tecnológica dos procedimentos da produção agropecuária. Acham -se, no Congresso, diversas proposições tendentes a esse
objetivo. Por sua vez, o Governo examina, no momento, os
diferentes aspectos da questão, habilitando-se a oferecer,
oportunamente, ao Legislativo os frutos de seus estudos".
Tivemos, assim, uma visão de conjunto da obra administrativa do Presidente Juscelino Kubitschek, cuja repercussão somente se fará sentir no seio da opinião pública
nacional daqui a cinco ou dez anos, quando muitas de suas
iniciativas, hoje tão combatidas e acusadas, no fogo das
paixões políticas e pessoais .começarão a produzir e a fazer
sentir seus efeitos verdadeiros e altamente benéficos. (Muito
bem, muito bem. Palmas).

PARLAMENTARISMO
RIO DE JANEIRO, 1.» DE SETEMBRO DE 1959.
DISCURSO PROFERIDO NA CAMARÁ DOS
DEPUTADOS QUANDO ERA VOTADA
A
EMENDA PARLAMENTARISTA.

O SR. HUMBERTO LUCENA — Senhor Presidente e
senhores Deputados. Achava-me entregue a um estudo mais
profundo sobre a emenda que visa alterar a Constituição,
instalando em nosso País o sistema parlamentarista de governo democrático, quando na tarde de hoje, ao chegar a
esta Casa, recebi apelo no sentido de, desde logo, pronunciar-me a respeito. Não quero, pois, adiar minha tomada
de posição ante o momentoso assunto, tema de apaixonadas
discussões não só no Parlamento Nacional, como também
no seio da opinião pública em geral.
Não poderia, entretanto, inicial quaisquer considerações
sobre tão importante matéria sem uma referência à figura
notável de idealista brasileiro que é o deputado Raul Pilla.
Acostumei-me, ainda quando simples deputado estadual, na
Assembleia Legislativa da Paraíba, a admirar a conduta reta
e honrada desse ilustre parlamentar, e esta admiração só se
tem acentuado com o passar do tempo e o contacto diário.
O Sr. Raul Pilla — Obrigado a Vossa Excelência.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Ainda há poucos dias,
esta Casa encerrava, altas horas da noite, a discussão da
chamada emenda dos Conselheiros da República, assunto
que me pareceu controvertido não só no plano político, como
no plano jurídico. Tanto foi assim, que aquela batalha parlamentar terminou numa conciliação de todos os partidos para
c;ue se levantasse a obstrução nesta Casa, a fim de prosseguir
a Câmara dos Deputados na sua missão precípua de discutir
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e votar projetos de interesse realmente nacional. Com a
presente questão da emenda parlamentarista, porém, ocorre
algo bem diferente. Se não há um grande interesse popular
pela sua discussão, ncta-se, pelo menos, certa receptividade
por parte da opinião pública.
E' que o povo respeita o origem da emenda, presume o
seu alcance e significado, e procura saber, através de seus
representantes nesta Casa, se ela constitui realmente a fórmula
salvadora, a solução para os seus magnos problemas. Alegam
muitos que não seria este o momento propício para trazermos
a debate uma emenda que altere profundamente o sistema
constitucional de governo democrático vigente em nosso País.
O Sr, Dyrno Pires — Estou ouvindo com o maior
interesse o discurso de Vossa Excelência. Tocou o nobre
colega no ponto que me parece o mais importante da questão.
A emenda parlamentarista, conquanto venha empolgando a
maioria desta Casa — e eu me filio àqueles que se batem
pela sua adoção em nosso País —, tem sido prejudicada pela
inoportunidade de sua apresentação, o que torna impossível o
apoio integral da Câmara à matéria.
O Sr. Seixas Dória — Senhor deputado, agradeço
inicialmente a Vossa Excelência a atenção com que recebeu
o meu apelo para, assim de improviso, vir à tribuna opinar
sobre a matéria. Se o fiz, foi porque confiava, como confio,
no brilho e na inteligência do nobre deputado. Discordando
do meu antecessor, quero dizer-lhe que considero a emenda
oportuna e momentosa, por uma razão lógica e até primária.
A crise econômico-social que domina e avassala o Brasil
inteiro decorre, sem dúvida, da centralização do Poder Executivo. A federação, senhor deputado, é mera ficção jurídica;
na realidade não funciona. A autonomia política não pode
existir, evidentemente, sem a autonomia económica; e os
estados membros da federação cada dia têm menos autonomia
económica e, conseqiientemente, menos autonomia política.
Como sabe Vossa Excelência, a lei orçamentaria, por exemplo, é meramente autorizada, e perdeu praticamente sua

— 27 —
função no sistema presidencialista de governo. Votamos
aqui, damos as nossas cotas, telegrafamos aos nossos municípios, mas ninguém acredita sejam as verbas pagas, porque
caem fatalmente no Plano de Economia, e o Governo da
República, que detém em suas mãos um imenso poder, passa
a liberar as verbas em bases muitas vezes políticas. Acho,
senhor deputado, que se faz mister, urgente, necessário, inadiável mesmo, caminhar para o sistema parlamentarista de
governo, no sentido de diminuir o poder do Executivo. Há
necessidade de que as forças centrípetas deste País cedam
lugar às forças centrífugas, pois a imensa extensão territorial
do Brasil, sua diversificada configuração geográfica, a complexidade de sua economia, que varia de Estado para Estado,
as modificações que observamos sob todos os aspectos, em
todas as partes deste País, tudo isso não pode ser vigorosamente administrado, como seria desejável, estando a autoridade suprema em mãos do Presidente da República. Por
isto, quando se proclamou a República, estabeleceu-se entre
nós o princípio federativo de Governo, diferentemente do
que ocorreu nos Estados Unidos da América do Norte. Mas,
na realidade, a federação não tem funcionado no Brasil,
exatamente pela hipertrofia do Poder Executivo sobre os
outros poderes e, mais particularmente, sobre os poderes
constituídos nos Estados membros.
Vejo com satisfação que Vossa Excelência ,nobre colega,
se sai brilhantemente neste preâmbulo com que inicia seu
discurso.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Agradeço suas palavras.
O depoimento de Vossa Excelência atesta suas qualidades
de deputado atuante e possuidor da melhor experiência
parlamentar.
O Sr. Celso Brant — Permita-me. Falou-se aqui,
senhor deputado, sobre o problema da oportunidade da emenda parlamentarista. No meu entender, esta é realmente a
oportunidade para a sua discussão, este é o momento de
definição neste País. Como Vossa Excelência sabe, estamos
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vivendo uma crise, e existe crise quando os fatos vão adiante
das ideias, quando os homens são incapazes de prever os
acontecimentos, para lhes dar a solução devida. Von Ihering
definiu a lei como "a reunião dos homens de bom senso
contra aqueles que nada sabem prever". A lei resolve antes
que o fato se concretize; antes que se crie uma crise, a lei
dá solução ao problema. Vossa Excelência sabe que no
Brasil de hoje — e hoje mais do que nunca — há homens
com capacidade para resolver as questões nacionais, mas
estamos sempre procurando adiar indefinidamente a solução
desses problemas. Somos, senhor deputado, a favor de medidas radicais, de modificações de base na nossa estrutura
político-econômica. Achamos que só com medidas realmente
fundamentais podemos fazer o nosso País caminhar para
melhores dias. Dentro da organização burocrática, dessa
organização sem ideias novas, sem doutrinas novas, sem
sentido ideológico, é impossível ao País encontrar solução
para a sua crise.
Acredito que é chegado o momento para uma definição.
Nesta hora em que se discute a emenda parlamentarista,
devíamos lembrar que o que cumpre ao Congresso não é
fechar os olhos ao problema, mas senti-lo em toda a sua
intensidade e dar-lhe soluções que sejam brasileiras, que
tenham o reflexo da nossa experiência como povo, e que
representem exatamente as aspirações de nossa gente. Não
se admite é que consideremos indefinidamente inoportuno o
momento de discutir e resolver os problemas, quando eles
assumem o caráter de crise, quer dizer, quando pressionam
o homem público, quando arrastam multidões, quando levam
o País a uma solução que talvez não seja a desejada. Nós,
os legisladores, devemos antecipar a solução das crises antes
que elas se apresentem.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Vossa Excelência, homem
inteligente e conhecedor profundo da realidade política brasileira, acaba de proferir palavras que devem ser meditadas
devidamente pela Câmara dos Deputados.

Sobre a atualidade da discussão da emenda parlamentarista, se houvesse a apontar algum inconveniente, eu só veria
aquele de estarmos às vésperas de um pleito eleitoral em
1960, com candidatos já praticamente lançados à sucessão do
Senhor Juscelino Kubitschek. Isso poderia significar, perante
a opinião pública, uma certa indecisão por parte dos partidos
políticos não só quanto à pessoa dos seus candidatos, como
também quanto à própria realização das eleições.
Superado este argumento, que realmente não é daqueles
que pudessem invalidar, desde logo, a emenda parlamentarista, passemos a estudar alguns dos seus aspectos para opinar
sobre a sua adoção no Brasil.
O Sr. Celso Brant — Uma das melhores provas de que
o presidencialismo não funciona eficientemente em nosso País
está na grande antecedência com que são lançadas as candidaturas à presidência da República, com profundas perturbações na vida deste povo. Nunca, em toda a história do
nosso presidencialismo, se viu coisa semelhante: dois anos
antes do término do mandato do atual Presidente da República, já se apresentavam candidatos à sua sucessão, fato
ainda mais espantoso quando sabemos que nos Estados
Unidos da América — país da previsão — as candidaturas
são lançadas com apenas três meses de antecedência, prazo
perfeitamente suficiente para que os candidatos apresentem
ao povo sua plataforma de governo. E' evidentemente um
contra-senso que num país como o nosso, com problemas
seríssimos, a sucessão presidencial venha a ocupar a atenção
dos homens públicos com tamanha antecedência e em caráter
de prioridade, enquanto assuntos fundamentais ficam relegados a segundo plano. O parlamentarismo viria resolver
ainda mais este problema.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Agradeço-lhe o aparte,
mas devo dizer-lhe, senhor deputado, que não concordo inteiramente com a argumentação de Vossa Excelência.
Mas, senhor Presidente, a Emenda n9 3-A-1956, de
autoria do nobre deputado Raul Pilla e outros, que agora
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volta ao exame da Câmara dos Deputados, recebeu uni
extenso parecer na Comissão Especial, o qual conclui por
aconselhar a sua desaprovação.
Não me vou ater às várias considerações do parecer.
Desejo apenas chamar a atenção da Casa para a preliminar
que condena a emenda, que afirma seria ela atentatória ao
regime federativo estabelecido na Constituição da República.
O parecer da Comissão Especial, pelo menos neste ponto,
fez justiça à proposição do deputado Raul Pilla. O seu
relator diz mesmo que não entende como possa haver qualquer
choque entre a adoção do sistema parlamentar de governo
e o regime federativo em que vivemos. Pelo contrário, —
como bem salientou o nobre deputado Seixas Dória, em aparte
ao meu discurso — o parlamentarismo prestigiará muito mais
o regime federativo do que vem acontecendo no momento,
quando ele se encontra como que atrofiado por essa excessiva
centralização do Poder Executivo nas mãos do Presidente da
República.
O Sr. Tristão da Cunha — Vejo, com grande satisfação,
que os representantes do Norte estão se aliando em torno da
emenda parlamentarista. Vossa Excelência feriu agora um
ponto de muita importância.
Dizer que a Federação é incompatível com o regime
parlamentar revela desconhecimento do assunto, porque vários são os países do mundo em que esse regime funciona
perfeitamente com a Federação. O Canadá, a Austrália, a
índia, a Alemanha e vários outros países possuem regime
federalista e são parlamentaristas.
• O Nordeste precisa alinhar-se todo ele em torno dessa
emenda, porque o regime presidencial no Brasil baniu praticamente os representantes do Norte da direção política do
País, o que fere inteiramente o regime federativo. Os nortistas estão, de fato, afastados do governo do Brasil desde
c;ue se proclamou o regime presidencial nesta Pátria.
O SR. HUMBERTO LUCENA — O aparte de Vossa Excelência vem de encontro ao meu ponto de vista. Mais adiante,

chegarei justamente a esse particular. Na verdade, o parlamentarismo talvez seja o regime em que os interesses do
Nordeste encontrem melhor e mais adequada proteção.
O Sr. Tristão da Cunha — Que regime federativo é
este em que a maioria dos Estados está praticamente afastada do governo do País ? Aparece de quando em vez um
Ministro, mas o governo propriamente dito está fora da
direção da maioria dos Estados brasileiros, que são os menores política e economicamente. Só os grandes Estados
podem dar Presidente da República nesse regime federativo
em que vivemos.
O SR. HUMBERTO LUCENA — E' valiosa a opinião de
Vossa Excelência, senhor deputado. Mas, senhor Presidente,
ainda não posso afirmar, a esta altura, que esteja inteiramente
concorde com a emenda parlamentarista do deputado Raul
Pilla; sinto-me, no entanto, inclinado a adotá-la, tendo por
base os estudos preliminares que fiz até agora sobre a matéria.
Tais estudos não chegaram ainda ao âmago da questão, que
é vasta.
O Sr. Raul Pilla — E' altamente louvável a atitude que
Vossa Excelência está tomando — demonstra, antes de tudo,
interesse por um grande problema nacional, aquele que eu
considero fundamental, que é o problema do governo. Tanto
mais louvável a atitude de Vossa Excelência, quando por
parte de outros representantes do povo há não só desconhecimento, mas desinteresse pelo estudo da matéria.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Agradeço as palavras de
Vossa Excelência. Dizia eu que me encontrava nos estudos
preliminares da questão, que por ser vasta exige tempo bastante para que se possa compreendê-la em toda a sua extensão.
E essa falta de tempo talvez decorra dos próprios vícios do
presidencialismo, que prende os deputados aos Ministérios,
às repartições públicas, nos seus programas de assistência à
unidade da Federação que representam nesta Câmara. . .
Senhor Presidente. Analisando o sistema presidencialista de governo democrático, podemos sentir, como bem
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acentuaram vários dos senhores deputados que me apartearam, que uma série de vícios está corroendo os seus alicerces.
Não nos faltam argumentos para ilustrar esta tese. Chamaríamos apenas a atenção para o caráter essencialmente personalista do presidencialismo. Na verdade, a política, neste
sistema de governo, centraliza-se, por excelência, na pessoa
do Presidente da República que, além das atribuições que
lhe são conferidas pela Constituição, avoca a si, através de decretos e circulares, atribuições que bem poderiam tocar a
outras autoridades. E assim o emaranhado burocrático da
administração torna cada vez mais complicada a resolução
dos problemas ligados ao Governo Federal.
Por outro lado, não se pode negar que no regime parlamentarista maior se torna o prestígio da Câmara, e maior
e mais importante é a atuação do deputado no Parlamento.
Tudo, em última análise, depende do seu pronunciamento, e
ele passa a ser um elemento positivo e atuante na solução dos
problemas nacionais.
O Sr. Celso Braní — De fato, o Presidente da República no sistema presidencialista é um monarca. Apenas não
é um monarca hereditário; mas os seus poderes, pela sua
plenitude, pela sua extensão, são poderes de um monarca.
Temos, pois, senhor deputado, que considerar também o
caráter mais democrático da representação parlamentar. A
mim me parece ser esse um dos fundamentos para darmos o
nosso apoio pessoal à emenda, que permitirá ao Brasil uma
experiência nova, embora ele já tenha passado por uma
experiência deste tipo, também com sucesso.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Agradeço o aparte de
Vossa Excelência, que ilustra bem a discussão da matéria.
Tem-se alegado em detrimento da emenda parlamentarista que a instabilidade política reinante em nosso País
concorreria muito para a constante queda do Conselho de
Ministros, a exemplo do que ocorre em alguns países que
adotam este sistema. Mas esta volubilidade política — devida
sobretudo à falta de conteúdo ideológico da nossa política

partidária
deputado
controlar
alinhadas

— foi prevista na redação da emenda pelo senhor
Raul Pilla. Assim é que, no sentido de evitar e
as quedas dos Conselhos de Ministros, foram
nos artigos 17 e 18 as seguintes disposições :
"Art. 17. A moção de desconfiança ou de
censura contra o Ministro poderá ser apresentada
por 25 deputados, no mínimo, discutida e votada,
salvo circunstância excepcional, cinco dias depois
de proposta, dependendo a sua aprovação do voto
da maioria absoluta dos membros da Câmara dos
Deputados.
Parágrafo único — A moção de confiança,
pedida pelo Conselho, poderá ser votada imediatamente c se considerará aprovada por simples
maioria.

Art. 18. Verificada a impossibilidade de constituir-se o Conselho de Ministros, por falta de apoio
parlamentar, comprovada em sucessivas moções de
desconfiança opostas pelo menos a três Conselhos
nomeados, o Presidente da República, com o fim de
apelar para o pronunciamento da Nação, poderá
dissolver a Câmara dos Deputados."
O Sr. Raul Pilla — Peço licença para prestar uns esclarecimentos. Essa emenda é de minha iniciativa; foi, em
grande parte, redigida por mim. Não é, porém, obra individual, mas o resultado de um acordo, de uma transigência. Por
mim — e quero que isto fique bem claro —, se dependesse de
mim, eu poria em prática o sistema parlamentar clássico, sem
essas limitações referidas agora por Vossa Excelência. Mas
tive de transigir com os temores de vários colegas, temores
naturais porquanto estamos todos acostumados e só conhecemos o sistema presidencialista, com todos os seus vícios e
mazelas. No sistema parlamentar outra é a ideia que se deve
fazer do Presidente da República; ele não é o homem todo
poderoso, o homem envolvido cotidianamente na administra-
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cão e na política do país. E' apenas um alto magistrado.
Eu não teria, portanto, nenhum receio de aplicar o sistema
parlamentar clássico entre nós sem as correções a que Vossa
Excelência acaba de se referir. Faço estas declarações para
ressalvar a minha verdadeira posição no assunto.

O SR. HUMBERTO LUCENA — Vossa Excelência tem
razão, senhor deputado. Continuo argumentando que o fator
que mais pesa contra a adoção do parlamentarismo no Brasil
é instabilidade política. ..

O SR. HUMBERTO LUCENA — Percebo pelo aparte de
Vossa Excelência até onde vai o seu idealismo, mas creio
que, pelo menos em caráter transitório, este seria um modo
de evitarmos crises que decorreriam fatalmente da instabilidade política brasileira.
O Sr. Coelho de Souza — Como Vossa Excelência
acaba de ouvir, tal receio foi conjurado através desse dispositivo, embora se pudesse dizer, como um dos nossos publicistas filiado à orientação parlamentarista, que a instabilidade
não constitui nenhum perigo porque não deve haver estabilidade para o que é mau. Não há, porém, nobre colega,
maior mentira política do que a chamada estabilidade governamental do sistema presidencialista brasileiro. De 91 para
cá, se Vossa Excelência consultar uma obra da nossa bibliografia política que contenha a relação dos Ministros do Governo da República, ficará surpreendido ao verificar que o
Presidente da República que completou o primeiro período
presidencial, o Marechal Floriano Peixoto •—- que foi o consolidador do regime presidencialista — teve um número espantoso de ministros: chegou a ter nove numa só pasta. Não
houve um só Presidente da República que terminasse seu
quatriênio com os mesmos Ministros com que o iniciou. E,
independente de qualquer consulta, por estar presente no espírito de todos, vimos, ainda no último período, que pelo Ministério da Fazenda passaram quatro titulares, cada um aplicando uma política financeira própria. Portanto, falar em
estabilidade, em continuidade administrativa no regime presidencial brasileiro é utilizar apenas uma frase feita, na falta
de coragem para reconhecer a debilidade do regime vigente
e marchar resolutamente ao encontro de uma reforma.

O Sr. Raul Pilla — Especialmente a instabilidade francesa. Todo mundo tem diante dos olhos o exemplo da
França e desconhece, assim, que em dezenas de outros paises
parlamentaristas tal instabilidade não se verifica.
O SR. HUMBERTO LUCENA •— É bem verdade, senhor
deputado. O que mais impressiona aos brasileiros é a instabilidade política que tem caracterizado o parlamentarismo
francês.
Mas se a instabilidade política brasileira pode funcionar
mal no parlamentarismo, ela não funciona bem no presidencialismo. Esta é uma verdade irrefutável. São dos mais
graves os efeitos decorrentes das constantes reformas ministeriais efetuadas pelos Presidentes da República, pois tais
reformas atingem a vida do País não só política como
economicamente, obrigando a uma reorganização que muitas
vezes nem termina por se efetuar, pois outra reforma já se
vislumbra. . .
O Sr. Geraldo Guedes — Estou acompanhando com
grande interesse a sua exposição, senhor deputado. Mas
quero insistir num ponto a que Vossa Excelência já fez
menção, sem que tivesse nele se detido. Trata-se dos problemas do Nordeste em face do presidencialismo. Já não
tenho dúvida de que a falta de assistência e a falta de coordenação do sistema presidencialista têm prejudicado sensivelmente a solução e atenuação desses problemas. Num regime
parlamentar tais fatos não ocorrerão porque os representantes
dos partidos acompanharão de perto os esforços desenvolvidos
no sentido da sua resolução pronta.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Fico agradecido a Vossa
Excelência pelo seu aparte. Não há dúvida de que, visto
por este ângulo, o parlamentarismo só pode trazer ao país
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uma era de maior rendimento administrativo, libertando-nos
das peias dessa burocracia que tanto complica a solução dos
nossos grandes problemas, principalmente com relação às
regiões subdesenvolvidas.

cjuia. Depois, na República, nunca mais apareceram na
chefia do Governo.

Além do mais, no sistema parlamentarista a responsabilidade administrativa fica muito mais dividida — e, portanto,
melhor distribuída —, cabendo esta responsabilidade não só
aos membros do Conselho de Ministros, como também aos
membros da Câmara dos Deputados.
O Sr. Seixas Dória — Fala-se na inoportunidade da
emenda. Mas, quando há poucos dias o Governo alterou
seu Ministério, foi péssima a repercussão não só nesta Casa,
como no meio popular. No regime parlamentarista os partidos políticos procurariam conciliar seus pontos de vista no
sentido de uma escolha que representasse mais exatamente
o desejo popular. À emenda do eminente deputado Raul
Pilla tornou-se, no meu entender, uma necessidade inadiável,
inclusive para uma experiência, a fim de que a Nação pudesse
ver se realmente o parlamentarismo iria trazer maiores possibilidades para o nosso desenvolvimento e prestígio de todos
os Estados membros da Federação.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Estou de pleno acordo
com Vossa Excelência, senhor deputado. Além do mais,
vale ressaltar que o parlamentarismo é o terreno mais propício
para o aparecimento de valores. Os líderes se evidenciam
melhor na disputa das posições políticas que lhe poderão
caber na composição do Governo.
O Sr. Raul Pilla — Não sei se foi aqui lembrado, a
propósito do Nordeste e dos pequenos e grandes Estados, o
seguinte fato: na monarquia, isto é, sob o regime parlamentarista, Alagoas deu um grande Chefe de Governo, Sinimbu,
homem saído de um pequeno Estado.
O Sr. Tristão da Cunha — Pernambuco e Bahia quase
monopolizaram a presidência do Conselho durante a monar-

O SR. HUMBERTO LUCENA — Todos esses apartes se
alinham dentro da argumentação que aqui desenvolvo ao
defender a tese de que uma região subdesenvolvida, como
o Nordeste, deve inclinar-se pela adoção do parlamentarismo.
Temos, agora mesmo, em começo de execução, a chamada
Operação Nordeste, lançada em boa hora pelo Presidente
Juscelino Kubitschek, resultado de estudo aprofundado dos
técnicos que compõem o Conselho de Desenvolvimento Eco.nômico do Nordeste. Sabemos todos, representantes dos vários Estados daquela região, que apesar dos ingentes esforços
do Senhor Presidente da República, da sua boa vontade e
interesse na solução dos problemas nordestinos, é esta uma
obra titânica, gigantesca, e que para ser levada a cabo esbarra
em vários obstáculos de ordem burocrática e política, oriundos
do atual sistema presidencial de governo.
Para terminar estas considerações em torno da emenda
parlamentarista, devo acentuar que nesse novo sistema de
governo democrático os partidos tenderão a adquirir con*
teúdo ideológico, e a política nacional se definirá em termos
mais altos, mais fecundos e mais patrióticos, tendo por base
programas que consubstanciem as tendências e aspirações
populares. Dou a palavra ao deputado Raul. Pilla, cujo
aparte será o fecho do meu discurso.
O Sr. Raul Pilla —• Uma das objeções que tenho frequentemente ouvido ao sistema parlamentar é a de que o
funcionamento do sistema exige a existência de verdadeiros
partidos, de grandes partidos. E eu contesto tal objeção,
respondendo com o seguinte : se queremos ter grandes partidos, devemos começar por instituir o sistema parlamentar,
porque só ele cria condições para que os partidos se concretizem e possam se desenvolver. A existência de partidos no
sistema presidencial é aparência meramente eleitoral, cuja
finalidade única é a de eleger um candidato, sem nenhuma
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preocupação ideológica. Não temos partidos porque o sistema não o permite. Mas, uma vez adotado o sistema parlamentar, os partidos se desenvolverão, natural e necessariamente, porque o regime assim o exige.
O SR. HUMBERTO LUCENA — A argumentação de Vossa
Excelência é absolutamente procedente. E eu vou além, para
encerrar. Acredito que só com o advento do parlamentarismo
teremos, no bom e amplo sentido, verdadeiros partidos e verdadeiros e atuantes políticos. (Muito bem, muito bem.
Palmas).

NORDESTE
RIO DE JANEIRO, 9 DE OUTUBRO DE 1959.
DISCURSO PRONUNCIADO NA CAMARÁ
DOS DEPUTADOS, EM TORNO DOS PROBLEMAS DO NORDESTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA — Senhor Presidente e senhores deputados. O Nordeste foi o tema principal dos oradores
que ocuparam a tribuna durante a semana que está a terminar. Ainda há poucos dias, o nobre deputado Fernando
Ferrari, candidato à Vice-Presidência da República, depois
de uma visita à região nordestina, trouxe-nos também as suas
impressões, salientando aspectos importantes da situação
sócio-econômica daquela vastíssima zona brasileira.
Hoje, irá falar-lhes um deputado nordestino, que traz
por escrito seu discurso, com receio de que os apartes possam
desviá-lo do curso de suas considerações, que ele deseja
tenham essencialmente o caráter de um depoimento: depoimento de quem conhece e vive as agruras de seus problemas,
das suas necessidades.
Senhor Presidente, senhores deputados. E' sobejamente
conhecido o papel proeminente e marcante que o homem nordestino sempre desempenhou na luta em prol da nossa emancipação política, e em todos os momentos em que a soberania
nacional se viu ameaçada. No desprendimento de seus heróis
e no sacrifício de seus mártires, o Nordeste exprimiu bem o
sentimento nativista que havia de impulsionar nosso povo na
conquista efetiva deste imenso território e na concretização do
sonho maior — a nossa independência política.
E se assim foi no passado, não se tornou menos ardente
a contribuição e a presença nordestinas nos dias atuais,
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quando o Brasil se empenha, com todas as suas forças, no
sentido de conseguir agora e finalmente a sua independência
económica, visando não só garantir um melhor padrão de
vida para seu povo, como também assegurar-se um lugar de
destaque no plano internacional.
Mas esta presença e atuação do Nordeste só se poderão
tornar niais e mais efetivas quando o grande problema daquela
região — a seca impiedosa — encontrar, por fim, uma solução
capaz de suprimir o verdadeiro caráter de calamidade que
atinge todas as vezes que se abate sobre o Nordeste.
Em verdade, desde os distantes tempos do Império, as
secas periódicas que ocorrem naquela zona, causando sérios
prejuízos à sua economia, essencialmente baseada na atividade
agropasíoril, preocuparam sempre o Governo Federal. O
quadro desolador, a paisagem nua, o êxodo das populações
já foram sobejamente descritos e estudados, quando então
se pode dizer que a realidade ultrapassa de muito a mais
fértil imaginação. Tal é a extensão do flagelo.
O ano de bom inverno é uma exceção. A regra, quando
não se dá a completa estiagem, é a irregularidade nas precipitações pluviométricas, cujos efeitos são tão extensos quanto
os resultantes da calamidade das secas.
Daí porque, desde o início, o Governo preocupou-se em
coordenar suas providências, procurando solucionar o problema da falta dágua com a construção de grandes e médias
barragens, as quais permitiriam, inclusive, a criação dos sisíemas de irrigação como obras complementares indispensáveis.
Assim é que o artigo primeiro do Regulamento para a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, baixado pelo
Decreto n' 19.726, de 20 de fevereiro de 1931, estabeleceu:
a) a construção de açudes c canais de irrigação;
b) a perfuração de poços; e
c) a execução de quaisquer serviços que tenham por
fim atenuar os efeitos do regime irregular dos cursos
dágua, etc.

Seguida essa orientação administrativa, acumularam-se,
na região, milhões e milhões de metros cúbicos de água, que
não só permitiram a construção dos primeiros canais de
irrigação, como asseguraram o incentivo à piscicultura e,
hoje, a instalação de várias centrais de energia hidrelétrica.
tendo tudo isso transformado de maneira extraordinária a
paisagem social e económica da região nordestina.
E, nesse ponto, c de inteira justiça salientar que, se o
vulto dessas realizações coube ao esforço patriótico de Epítácio Pessoa, de Getúlio Vargas, de Eurico Dutra, de Juscelino Kubitschek, também muito se deve à dedicação e ao
espírito público dos engenheiros e funcionários da antiga
IFOCS, hoje transformada no Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas. Esses servidores federais, admitidos
na categoria de simples diaristas de obras, realizaram seguramente um trabalho pioneiro, embrenhando-se pelos sertões
nordestinos adentro, no afã de criar novas condições de vida
para aquela gente sofredora.
Iniciado o atual período governamental, o Senhor Juscelino Kubitschek tratou de reformular, à luz dos modernos
ensinamentos de política económica, o planejamento da administração federal. E, em relação ao Nordeste, criou, pilo
Decreto n9 40.554, de 14 de dezembro de 1956, o Grupo de
Trabalho para o desenvolvimento do Nordeste, cujas principais atribuições ficaram assim determinadas :
— análise da estrutura e do funcionamento da
economia do Nordeste;
— definição das dificuldades que se opõem à
ativação do processo de crescimento económico da
região; e
— sugestão ao Poder Executivo, após o balanço das necessidades e recursos de providências
destinadas a fomentar o desenvolvimento da área,
dentro de um programa constante de projetos concretos interdependentes, com fixação de metas e
previsão de prazos.

Nomeados os componentes deste Grupo de Trabalho,
realizaram eles um estudo sério e acurado, cujos resultados
aparecem consubstanciados num Plano de Ação que se resume
nas seguintes diretrizes básicas:
a) intensificação dos investimentos industriais, visando
criar no Nordeste um centro autónomo de expansão manufatureira;
b) transformação da economia agrícola da faixa úmida,
com vistas a proporcionar uma oferta de alimentos nos centros urbanos, cuja industrialização deverá ser intensificada;
c) transformação progressiva da economia das zonas
semi-áridas no sentido de elevar sua produtividade e torná-la
mais resistente ao impacto das secas; e
d) deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste,
visando incorporar à economia da região as terras úmidas
do hinterland maranhense, que estão em condições de receber
os excedentes populacionais criados pela reorganização da
economia da faixa semi-árida.
Eis, em síntese, a proposição que o Grupo de Trabalho
enviou ao Presidente da República, que, impressionado com
a extensão da seca de 1958, não hesitou em aprová-la, encaminhando ao Congresso Nacional mensagem para a criação
de um novo órgão, a Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste, que passará a se encarregar do planejamento e
da supervisão dessa nova política administrativa no Nordeste.
Evidentemente, os técnicos que se dedicaram a esta
tarefa, recrutados nos setores mais ligados à economia nordestina, familiarizados com os seus problemas, elaboraram um
plano objetivo, cuja execução integrará definitivamente o
Nordeste no processo de desenvolvimento nacional.
Partindo das "causas profundas que respondem pela
tendência secular e o atraso da economia nordestina —
escassez relativa de terras aráveis, inadequada precipitação
pluviométrica, extensa concentração da renda na economia
açucareira, predominância do setor de subsistência na pecuá-
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ria do hinterland semi-árido" —, o Grupo de Trabalho para
o Desenvolvimento do Nordeste, tendo à frente o economista
Celso Furtado, em seu magnífico estudo passa a examinar o
crescente desequilíbrio entre a economia da região Centro-Sul e a da região Nordeste, seriamente agravado, nos últimos
anos, em face do surto industrial do país.
Estaria, assim, superada a orientação administrativa que
tradicionalmente restringia a ação do Governo Federal, no
Nordeste, à construção de açudes, à perfuração de poços e
à abertura de estradas, nas épocas normais, e à assistência
em caráter de socorro às populações flageladas nos períodos
de estiagem.
Não quer isto dizer, absolutamente, que o Governo deva
agora descurar da continuidade dos planos elaborados e
aprovados pelo Departamento de Obras Contra as Secas,
especificamente encarregado da execução das obras de açudagem e irrigação, mas que, pelo contrário, obedecendo a
critérios normativos de seleção, tenderão a ganhar maior
ênfase, prestigiadas pela supervisão técnica de um novo órgão,
cuja atribuição predominante será a de coordenar a ação a
ser desenvolvida na região pelas diversas repartições federais
que ali operam.
Mas o que antes de tudo se faz necessário é o planejamento e a execução da reestruturação económica do Nordeste,
de maneira a garantir à sua sofredora população um nível de
vida mais favorável, tanto nos campos como nas cidades,
evitando-se não somente os constantes movimentos migratórios dos "paus-de-arara" para o sul do país, numa triste
procissão de frustrados, como principalmente que a ocorrência
de novas secas não assuma a cada ano as trágicas características de calamidade pública.
Essa, Senhor Presidente, senhores deputados, terá de
ser a política administrativa de um país civilizado, em busca
de um integral e harmónico desenvolvimento económico.
E a prova evidente do que afirmo é que, apesar dos
bilhões de cruzeiros até hoje investidos nas obras do Nordeste,
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sobretudo em épocas de secas, e não obstante as grandes
realizações concretizadas, ainda não se conseguiu diminuir a
extensão dos efeitos de uma prolongada estiagem, que desorganiza inteiramente a economia, deixando à sua passagem
um rastro desolador, com prejuízo parcial ou completo das
lavouras, a redução substancial ou a perda total dos rebanhos,
tudo isso gerando consequências desastrosas, como a insolvência dos fazendeiros e criadores e a falência de pequenos e
médios comerciantes.

assistência técnica às obras iniciais, que, por sua vez, não
são na sua grande maioria projetadas.

E, o mais grave: a seca, fenómeno normal no Nordeste,
surpreende sempre os homens do Governo.
O Sr. Expedito Machado — Vossa Excelência diz bem
que os anos de precipitação pluviométrica regular no Nordeste
brasileiro são exceção. O que acontece quase permanentemente são anos de estiagem, de seca completa. E, por mais
incrível que pareça, desde quando se trata deste problema
até nossos dias, ele não foi ainda equacionado de modo a
permitir que, na época da calamidade, as populações atingidas sejam assistidas dentro de um plano bem sistemático
e imediato.
O SR. HUMBERTO LUCENA — O depoimento de Vossa
Excelência é valioso. Representante do Ceará, conhece bem
o quadro que se cria naquela região na ocasião das secas.
E o resultado é que a máquina administrativa — inclusive os órgãos para isto especializados — na hora de amparar
as populações flageladas, nunca se encontra em condições
de atuar imediata e eficientemente. Começam então os pedidos de socorro e abrem-se os créditos extraordinários.
Ordena-se o alistamento de pessoal para o ataque às obras
de emergência.
O Tesouro, porém, não dispõe de recursos para acompanhar o ritmo da despesa que cresce dia a dia. As repartições encarregadas das obras não possuem as ferramentas
necessárias para atender à mão-de-obra de milhares e milhares de operários, nem têm engenheiros suficientes para dar

O Sr. Jacob Frantz — A respeito da escassez de engenheiros, devo acrescentar, à guisa de esclarecimento, que eles
não recebem remuneração à altura do árduo trabalho que
realizam.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Realmente, e a prova é que,
embora o Senhor Presidente da República tivesse autorizado
o DNOCS a contratar engenheiros e agrónomos para os
serviços a seu cargo no Nordeste, não houve um só técnico
que se apresentasse, em face dos modestos salários oferecidos
pelo Governo.
O Sr. Arno Arnt — Nobre deputado, a não destinação
de recursos para o Norte e o Nordeste, sob a alegação de
ser aflitiva a situação do Tesouro, é uma desculpa que há
muitos anos se ouve no Brasil. O lamentável é que esta
Câmara não tome providências e aceite estas escusas. Agora,
porém, com o projeto Ruy Ramos, que reserva 10 % da
renda tributária da União para o Ministério da Agricultura,
talvez se possa fazer alguma coisa por aquelas regiões, amparando sua agricultura e assistindo o homem daquela zona,
até hoje relegado ao esquecimento.
O Sr. Expedito Machado — Estou inteiramente de
acordo com o aparte do nobre deputado Arno Arnt, no
que concerne ao projeto que destinará ao Ministério da Agricultura 10 % da renda tributária nacional. Mas, no que
diz respeito à distribuição de verbas para o Nordeste, sinto
não concordar com Sua Excelência. Se o nobre deputado
procurar saber qual a maior fonte de renda da Nação hoje
em dia, verá que é aquela proveniente do fundo dos ágios
e do Fundo de Eletrificação. E se quiser se dar ao trabalho,
há de verificar que a totalidade desta renda é destinada aos
Estados do Centro-Sul do Brasil, quase nada restando para
o Nordeste.
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O SR. HUMBERTO LUCENA — Mais adiante, no decorrer
do meu discurso, abordarei este ponto, quando então farei
referência à emenda aprovada pela Câmara ao projeto que
cria a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
destinando 50 % do produto dos ágios arrecadados. . .

com sua contabilidade e com sua tesouraria, teria ao seu
dispor, em depósito no Banco do Brasil, os recursos necessários para enfrentar, com eficiência e rapidez, a grave situação. E com profunda tristeza revelo a Vossa Excelência que
não encontrei apoio para aquele meu projeto por parte da
representação nordestina com assento no Senado e na Câmara.
Completo ainda minhas considerações. Quando vim para esta
casa, há oito anos, aqui encontrei um ex-oficial do meu gabinete, Joaquim Viegas, eleito por Alagoas, e entusiasmei-o pela
causa, convidei-o a insistir e sugeri que tomasse a iniciativa
de apresentar um projeto no sentido de transformar o
DNOCS em autarquia. Até hoje, porém, o projeto dorme
esquecido numa das nossas Comissões.

O Sc. Expedito Machado — O que constitui quase um
orçamento paralelo.
O SR. HUMBERTO LUCENA — ...àquela região, para
custeio das obras a cargo da SUDENE.
O Sr. Clóvis Pestana — Devo dizer ao nobre aparteante
que me antecedeu que o Nordeste é a única região do Brasil
onde há excesso de energia elétrica, a única região do Brasil
onde existe uma obra realmente monumental, que se deve ao
governo do eminente Presidente Eurico Gaspar Dutra. Não
há nenhuma realização federal no Rio Grande do Sul, no
Paraná, em Santa Catarina ou em São Paulo que possa de
longe ser comparada a Paulo Afonso. No sul do Brasil não
há nada. Invejamos a sorte e a felicidade dos nordestinos,
que possuem uma Cachoeira de Paulo Afonso, cuja usina
produz cento e oitenta mil quilowatts instalados, e está em
vésperas de os aumentar, quando o consumo nem ultrapassa
ainda os oitenta mil quilowatts. A única região privilegiada
no Brasil, no que se refere à energia elétrica, é o Nordeste.
Nobre colega, desejo ainda apresentar uma colaboração ao discurso de Vossa Excelência. Quando me encontrava à frente do Ministério da Viação e Obras Públicas,
impressionado com o problema das obras contra as secas,
mandei que se procedesse a um estudo detalhado e cheguei
à conclusão de que a única solução razoável era transformar-se o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
numa autarquia, a fim de se obrigar o Ministério da Fazenda
a recolher ao Banco do Brasil não só os 2 % destinados à
aplicação em obras, em tempos normais, como também aquele
l %, para resolver os problemas na época de calamidade.
Assim, quando esta surgisse, um departamento autónomo,

O SR. HUMBERTO LUCENA — O aparte de Vossa Excelência constitui, sem dúvida, uma magnífica contribuição ao
meu discurso sobre o problema das secas nordestinas.
O Sr. Jacob Frantz — Permita-me um aparte. Com
referência à intervenção brilhante do nobre deputado pelo
Rio Grande do Sul, desejo adiantar que nós, nordestinos,
damos o devido apreço a essa monumental obra que é a
Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso. Lamentamos, entretanto, seja tão pequena a demanda no sentido de aplicar esta
energia, não por falta de tentativas, mas porque sua distribuição ainda não atingiu todas as regiões do Nordeste.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Quero, entretanto, pedir
a atenção de todos para os comentários aqui feitos recentemente pelo deputado Fernando Ferrari, acerca da energia
hidrelétrica produzida pela notável usina da Cachoeira de
Paulo Afonso, de que realmente nos ufanamos todos. Sucede,
porém, que o preço da energia é altíssimo, como bem acentuou
aquele deputado, por causa dos intermediários. Em algumas
cidades a distribuição de energia está entregue a subsidiários
de organizações estrangeiras, que operam no mercado de
energia elétrica em nosso País, como em Salvador e no
Recife.

O Sr. Clóvis Pestana — Senhor deputado, quero aparteá-lo agora como engenheiro, como técnico. Nesta qualidade, devo dizer a Vossa Excelência, talvez para grande
surpresa desta Casa, que o preço da energia elétrica não tem
sentido na industrialização de uma região. Excetuados a
siderurgia elétrica, o aproveitamento do hidrogénio do ar
para fabricação de adubos, e uma meia dúzia de indústrias,
a influência do custo da energia elétrica no valor de um produto acabado — e os estudos feitos nos Estados Unidos são
exaustivos — é questão de l %. Em geral, as despesas de
embalagem com os produtos acabados pesam mais do que o
custo da energia. O fundamental para uma energia elétrica
abundante e tecnicamente boa é que não haja alteração de
voltagem, que não provoque estragos ou destruição de máquinas e motores. Sob o ponto de vista da industrialização,
repito, o preço da energia elétrica não tem sentido.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Senhor deputado Clóvis
Pestana. No momento, a energia elétrica de Paulo Afonso
ilumina apenas as cidades e aciona as máquinas das indústrias
urbanas.
O Sr. Expedito Machado — Da Paraíba para o sul,
porque no Ceará e no Rio Grande do Norte ainda não se
verificou isso. E, não obstante a afirmativa do nobre deputado Clóvis Pestana, e apesar da Hidrelétrica do São Francisco, o Ceará e o Rio Grande do Norte desconhecem os
benefícios da energia elétrica.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Realmente, a energia
gerada pela Hidrelétrica do São Francisco ainda não penetrou
em todo o interior nordestino. Somente agora, com a criação
da CODENO, e através de estudos técnicos que permitiram
a apresentação de um Plano de Eletrificação do Nordeste,
é que se cogita estender a energia elétrica de Paulo Afonso
ao Rio Grande do Norte e ao Cariri, no Ceará, segundo
depoimento do economista Celso Furtado, prestado ontem
à Comissão do Polígono das Secas.

l
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O Sr. Milton Brandão — O nobre deputado Clóvis
Pestana, em aparte anterior, reportou-se à situação do
DNOCS, ou seja, a sua transformação em autarquia, como
única solução para a reorganização daquele Departamento.
Quero ressalvar, na qualidade de deputado nordestino e de
representante do Piauí, a minha posição. Na Comissão de
Finanças, tive oportunidade de ser o relator da matéria.
Reuni vários processos de assunto correlato, todos referentes
à situação do DNOCS e à sua transformação em autarquia.
O meu substitutivo foi aprovado por aquele órgão e, posteriormente, encaminhado à Comissão de Transportes. Acompanhei até o fim da legislatura passada o processo, não
sabendo, porém, onde tramita atualmente. E' oportuno
lembrar a Vossa Excelência e aos representantes do Nordeste
nesta Casa a necessidade do desarquivamento da matéria,
para que volte ao plenário e seja mais uma vez estudada.
A transformação do Departamento em autarquia é a única
solução para torná-lo flexível, e por isso mesmo mais capaz
de solucionar os assuntos relacionados com sua esfera de
atividade. Trata-se, portanto, de medida da maior importância, que me merece o maior apoio.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Vossa Excelência acaba
de prestar uma valiosa e oportuna informação, que certamente
irá merecer todo o interesse não só da bancada nordestina,
mas também de todos aqueles que querem ver o Nordeste
integrado na unidade brasileira.
O Sr. José Sarney — Senhor deputado, quero também
prestar o meu depoimento, fazendo um pequeno retrospecto
desse grave problema, e assim externar meu ponto de vista.
Realmente, a crise do Nordeste está estruturada e, hoje em
dia, esquematizada aos olhos da Nação de maneira inteiramente diferente. Pouco nos adianta, para .nós nordestinos,
saber que aquela região do Brasil é um manancial de grandes
riquezas minerais, com um imenso potencial hidrelétrico.
Apesar do que se tem feito e dito, pouco ou quase nada se
alterou no Nordeste, nestes longos anos a fora. O problema
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do Nordeste, como nós hoje o compreendemos e apontamos
à Nação, prende-se mais ao fato de termos atualmente no
Brasil duas economias autónomas, profundamente distintas:
uma, a economia Centro-Sul, em processo de expansão crescente, de concentração de riqueza; e outra, a economia Norte-Nordeste, inteiramente deficitária, de transferência de recursos e empobrecida. O que o desenvolvimento tem causado
é o aumento diametralmente oposto dessas duas economias :
desenvolve-se a riqueza no Sul, cresce a miséria no Norte.
Encaramos a situação do Nordeste como problema de ordem
económica da maior gravidade, e isto é que queremos seja
solucionado. A Operação Nordeste, nos seus primeiros estudos, na maneira como foi enquadrada, é um primeiro passo
para a ambicionada solução do problema, mas, infelizmente,
até hoje, um ano depois de lançada, não tem passado de
meros expedientes administrativos, sem que nada de efetivamente positivo tenha sido empreendido em favor do Nordeste.
Esse atraso não se justifica, ainda mais quando sabemos que
pelo sistema de prioridade, de urgência, o Governo tem podido
construir institutos em Brasília em três e quatro meses, deixando de parte as obras necessárias, imediatas, de industrialização do Nordeste. Enquanto não se der ao problema
nordestino a atenção que ele nos merece, não estaremos
trabalhando pela unidade do Brasil, nem por sua real unificação e integração.

aparecem então os fornecedores e executam-se, em propriedades particulares, obras de serventia pública. Conhecendo,
como conheço, de perto essa realidade, sou daqueles que
consideram natural a ocorrência dessas circunstâncias. Ou
os departamentos federais distribuem os vales que circulam
entre os operários e o fornecedor, ou a fome se alastra por
toda parte, pois falta o dinheiro para o pagamento semanal.
Os pobres operários, porém, não podem ver reduzidos em
vinte por cento seus modestos salários. O Governo começa,
então, a abastecer diretamente, através de órgãos próprios, as
populações afligidas, vendendo-lhes a preço razoável os géneros alimentícios comprados no sul do país.
Essa tem sido, em linhas gerais, a história das obras de
emergência que se tentaram realizar no Nordeste, em todos
os governos.
Mas os efeitos das secas não se restringem à área
flagelada, nem compreendem apenas o ano de sua ocorrência:
desorganizam a vida de todos os Estados situados no Polígono e repercutem intensa e desfavoravelmente na situação
econômico-financeira do País.
Como ponto de referência, vejamos em ligeiro resumo, os
efeitos da seca de 1958 na economia agropecuária do Nordeste. Conforme informação da Revista do Conselho Nacional de Economia, "os cálculos indicam que o déficit proveniente da seca de 1958 situa-se por volta de trezentas mil
toneladas de carne e provavelmente cento e cinquenta mil
toneladas de leite. O saldo negativo referente à lavoura
deve orçar em cerca de setecentas mil toneladas de culturas
de subsistência (feijão, milho, banana). Em termos de preço
por atacado, nos mercados centrais do Nordeste, em janeiro
de 1959, essas perdas, conquanto compensadas, em parte,
pelo aumento dos preços, situaram-se, no setor agropecuário,
entre quinze a vinte bilhões de cruzeiros".
Estes números por si só estão a indicar o vulto do
prejuízo sofrido pelo Tesouro, na esfera estadual e federal, e
fazem-nos pensar no extraordinário esforço que terão de

O SR. HUMBERTO LUCENA — Filio-me inteiramente à
tese esposada por Vossa Excelência em relação ao Nordeste.
Divirjo, radicalmente, porém, da parte final de seu aparte,
que envolve crítica à orientação do Governo Federal, e
lamento não dispor de tempo para debater este ponto de
vista com Vossa Excelência.
Senhor Presidente, Detinha-me eu na apreciação do
que ocorre no Nordeste por ocasião das secas, e dizia que,
diante de tais circunstâncias, conhecidas por todos os senhores
deputados, quando faltam o dinheiro, os técnicos, as ferramentas para o andamento normal das obras de emergência,
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dispender proprietários e fazendeiros para se recuperarem
economicamente deste golpe.
Justamente em face do estado de coisas que se criou no
Nordeste após a estiagem de 1958, o deputado Anísio Alves,
profundo conhecedor da situação local, apresentou projeto
instituindo o crédito de emergência aos agricultores e criadores do Polígono das Secas. Essa proposição do eminente
deputado pelo Rio Grande do Norte convcrteu-se na Lei
n" 3.471, de 28 de novembro de 1958, regulamentada pelo
Decreto n9 45.401, de 6 de fevereiro de 1959, cuja execução,
porém, ainda não se concretizou em face de decisão do Tribunal de Contas, denegatória do registro do convénio assinado entre o Banco do Nordeste e o Governo Federal, a ser
submetido, agora, ao exame da Câmara dos Deputados.
E, enquanto tudo isso se verifica no Nordeste, a Região
Centro-Sul se desenvolve aceleradamente, sobretudo no
setor industrial, à custa não só das divisas fornecidas ao país
pelas exportações nordestinas, como até dos recursos que
lhe são transferidos pelos particulares daquela região, que
procuram desta forma melhor campo para a aplicação do
seu capital.
O SV. Arno Arnt — Vossa Excelência começa agora a
estabelecer o paralelo. E' oportuno lembrar que vai realizar-se
no Recife um Congresso de Municípios. Quiséramos nós,
do sul do Brasil, que o homem do município do norte começasse a se capacitar da responsabilidade que lhe cabe e do
valor que o município tem na solução de todos esses problemas, desde os que vão do incremento à produção até os que
tratam da energia elétrica.
O SR. HUMBERTO LUCENA — Afirmo-lhe, nobre deputado, que estarei atento à realização do Congresso de Municípios.
Mas, Senhor Presidente, a respeito da transferência de
recursos particulares para o Centro-Sul, acentuou o
economista Celso Furtado : <:O Governo Federal despende, na região, uma soma de recursos muito superior ao

— 53 —

que ali arrecada. Essas transferências provocadas pelo setor
público compensam, formalmente, a saída dos capitais do
setor privado. Mas não se pode elidir o fato que os recursos
transferidos pelo setor privado são capitais em busca de
melhores oportunidades e, se invertidos na região, criariam
oportunidades de emprego permanente para a população, ao
passo que as transferências do Governo Federal têm, em
grande parte, o caráter de simples gastos assistenciais. Estas
transferências se avolumam nos anos secos; as do setor privado ganham maior expressão nos anos bons".
Estas afirmações equacionam excelentemente o problema
do Nordeste, pois aludem também à ocorrência frequente de
desempregados, que é incalculável. Além das atividades
agrícolas e das poucas indústrias instaladas, há apenas um
comércio geralmente pouco desenvolvido, de forma que se
torna cada vez maior a afluência no setor público, sobrecarregando, por isso mesmo, os orçamentos municipais e estaduais, quando não federais.
De tudo isso ressalta que, além da reorganização da
economia agrícola em bases racionais, há a imperiosa necessidade de industrializarmos a região nordestina, que dispõe
hoje do notável potencial de energia hidrelétrica de Paulo
Afonso.
Não é outro o pensamento de Pimentel Gomes, técnico
cem por cento identificado com o Nordeste. Em recente
colaboração publicada no Correio da Manhã, afirmava ele :
"O Nordeste precisa industrializar-se intensamente. Não pode
continuar como mero exportador de matérias primas e alimentos. Esta economia colonial empobrece-o cada vez mais.
O Nordeste necessita industrializar grande parte de suas
matérias primas."
Foi com esta finalidade, entre as outras que estão delineadas no Plano de Ação do Grupo de Trabalho para o
Desenvolvimento do Nordeste, que o Presidente Juscelino
Kubitschek, cujos serviços já prestados à região são inestimáveis, lançou a Operação Nordeste, que terá de ser movi-
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mentada através das várias repartições federais que ali atuam,
supervisionadas, porém, pela orientação e assistência técnica
de um órgão de cúpula que será a Superintendência do Desenvolvimento Económico do Nordeste.
Prestigiemos essa iniciativa oficial, na certeza de que,
finalmente agora, o Governo Federal vai assumindo sua
verdadeira posição em face dos problemas nordestinos.
Mas, para que sejam atingidos os objetivos colimados,
faz-se mister garantir uma nova fonte de recursos para o
custeio desses investimentos, pois os três por cento reservados
pela Constituição já têm a sua destinação legal específica.
A Câmara dos Deputados adotou a emenda do Deputado
Janduí Carneiro, destinando 50 % dos ágios decorrentes do
leilão das divisas fornecidas pela exportação nordestina à
execução dos planos da SUDENO, dispositivo cuja sanção
esperamos seja assegurada pelo Senhor Presidente da República, para que possamos, em verdade, nos orgulhar de que,
sob o seu governo, o Nordeste encontrou, por fim, os caminhos de sua redenção. (Muito bem, muito bem. Palmas).
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