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Paulo de Tarso*

Celso Furtado não se convencera de que o problema do 
Nordeste era apenas acumulação de água, obras contra as 
secas; havia de se fazer um esforço de planejamento. Ao 
invés de cada estado ficar lutando por recursos, com os 
seus projetos específicos, nós venceríamos a região como 
um todo. Era melhor para o país o desenvolvimento da 
região como um todo do que a eterna “ajuda” por ocasião 
das secas. O relatório de Furtado mostrava que se houvesse 
uma ação articulada, uma ação coordenada, em que otimi-
zássemos a aplicação dos recursos, haveria de ser melhor. 
E esse relatório, praticamente, implicava na necessidade da 
criação de um órgão para implementar aquelas políticas, 
aqueles programas, aqueles objetivos. E esse órgão veio a 
ser a Sudene.
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* Entrevista realizada em 14/12/2014, no contexto das atividades do Procondel (Sudene 
- UFPE), por Angela Nascimento, mestre em Ciência da Informação, e Fernando 
Weller, cineasta, doutor em Comunicação pela UFPE, professor e Coordenador ad-
junto do Departamento de Comunicação da mesma universidade, e cedida aos orga-
nizadores da Trilogia Celso Furtado: a esperança militante.
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Os desafios da promoção do 
desenvolvimento do Nordeste

Paulo de Tarso de Moraes Souza é advogado e técnico em 
Desenvolvimento Econômico. Nascido no Piauí, formou-se em 

Direito pela Faculdade do Ceará no ano de 1962, mesmo ano em 
que ingressou na Sudene para participar de um curso (Técnico em 
Desenvolvimento Econômico), como parte do processo seletivo para 
trabalhar na Instituição. Aprovado, passou a integrar os quadros  téc-
nicos da Superintendência, onde trabalhou de 1963 a 2009, ocupando, 
inclusive, diversos cargos: foi chefe da Divisão de Coordenação de 
Incentivos Fiscais, Chefe do Departamento de Projetos Especiais, Chefe 
do Setor de Aplicação dos Artigos 34/18 e Assessor da Superintendência. 
Mesmo quando ficou à disposição do Governo do Piauí, na condição de 
Secretário da Fazenda, continuou a participar do Conselho da Sudene, 
como representante do seu Estado.

A entrevista com Paulo de Tarso ocorreu no dia 07 de novembro  
de 2013, na sede da Sudene em Recife (PE), no contexto das atividades 
do projeto Procondel - Projeto de Preservação e Disponibilização do 
Acervo do Conselho Deliberativo da Sudene (1959/2000), e foi condu-
zida pelos pesquisadores Angela Nascimento e Fernando Weller. Na 
oportunidade, foram  abordados temas como: memórias sobre o pri-
meiro contato do entrevistado com Celso Furtado e a Sudene; como 
foram os anos de funcionamento da instituição durante a ditadura mi-
litar, o processo de redemocratização e a extinção e recriação da nova 
Sudene.

Paulo de Tarso nos conta que o golpe militar de 1964 trouxe mu-
danças para a Sudene, sendo a principal delas a exoneração, cassação 
dos direitos políticos por 10 anos e exílio do seu superintendente, o eco-
nomista Celso Furtado. O advogado vê Furtado como um estadista, uma 
liderança que não tinha pequenez político-partidária, “não queria saber 
em quem fulano votava. A posição dele era de estadista, de ver à frente, 
administrador do mais alto quilate”, afirma. Na percepção de Paulo de 
Tarso, os técnicos  exerceram um papel fundamental para que o período 
de 1964 a 1985, na Sudene, não tenha sido só de fracassos.Paulo de Tarso 
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nos conta que o golpe militar de 1964 trouxe mudanças para a Sudene, 
sendo a principal delas a exoneração, cassação dos direitos políticos por 
10 anos e exílio do seu superintendente, o economista Celso Furtado. O 
advogado vê Furtado como um estadista, uma liderança que não tinha 
pequenez político-partidária, “não queria saber em quem fulano votava. 
A posição dele era de estadista, de ver a frente, administrador do mais 
alto quilate”, afirma. Na percepção de Tarso, os técnicos exerceram 
papel fundamental para que o período de 1964 a 1985, na Sudene, não 
tenha sido só de fracassos. 

Quando perguntado sobre a nova Sudene, destaca que atuou junto 
ao movimento para recriação do órgão, mas quando o projeto foi san-
cionado pelo Presidente da época (Luiz Inácio da Silva, em 2004), 
houve mudanças: foi criada uma nova instituição e não recriada  a que 
tinha sido extinta, como fora discutido e pactuado. Segundo ele, há um 
grande fosso entre a Sudene de Juscelino e a recriada por Lula.  A nova 
Sudene, na prática, não possui os meios e, sobretudo,  força política 
para promover o desenvolvimento do Nordeste.

(Andreza Dantas Albuquerque)1

Entrevista

– Eu quero começar perguntando ao senhor um pouco da sua 
origem antes de chegar à Sudene: como é que foi a sua forma-
ção? O senhor nasceu aonde?
Eu sou nascido numa cidade do Piauí chamada Parnaíba, que por 
muito tempo foi a cidade mais importante do estado, e fica no lito-
ral. O meu estudo foi no colégio particular chamado Ginásio São 
Luiz Gonzaga e, depois, meu pai que era maranhense, querendo 
me encaminhar para o mundo dos negócios, me estimulou a fazer 
o curso de técnico em contabilidade lá em São Luiz. Mas a minha 
vocação mesmo era para o Direito. Eu o convenci e à minha família 
para vir fazer aqui no Recife, no Colégio Salesiano, o curso cientí-
fico, que dava as condições para fazer o curso de Direito. Mas meu 

1 Jornalista, Doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade pala UFSCar, pesquisa-
dora vinculada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da 
Universidade Estadual da Paraíba na condição de estágio pós-doutorado.
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pai, que gostava muito de comércio, me colocou numa situação que 
para a idade, 16 anos, era duro. Morava em uma pensão em frente ao 
Colégio Salesiano e à noite dava continuidade ao curso de técnico 
em contabilidade, na Faculdade de Ciências Econômicas. Então, eu, 
um jovem do Piauí, vim para um centro mais adiantado do Nordeste, 
que era o Recife, em 1956, para fazer, ao mesmo tempo, um curso 
científico e o curso de técnico em contabilidade. Mas fiz e terminei 
em 1958. Quando fui passar as férias, concluído o curso de técnico 
comercial e sem concluir o curso científico, meu pai me animou para 
fazer vestibular lá no Piauí mesmo. Fui aprovado para Direito, se não 
me engano, em terceiro lugar. No ano seguinte, meu pai, que tinha 
sido militar, do Colégio Militar, me animou para ir servir o Exército 
como aluno de um curso que é preparado para universitários, cha-
mado CPOR - Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E eu fui 
para o Ceará estudar na Faculdade de Direito, onde vim a me formar 
em 1962. Em meados de junho desse ano, houve um processo seletivo 
para a Sudene, que, àquela época, já era o órgão mais importante da 
região. Criada em 1959, selecionava alunos de todas as faculdades de 
Engenharia, Agronomia, Direito, Economia. E eu vim, por felicidade 
ou sorte, não sei, a ser um dos raros escolhidos num concurso sele-
tivo para universitários de todo o Brasil. 

– Conte-nos como foi a seleção para a Sudene?
Naquele tempo, o processo para admissão no serviço público era 
uma seleção pública que convocava os estudantes, que estavam se 
formando, para fazerem o curso de Técnico em Desenvolvimento 
Econômico. O Celso Furtado tinha sido da CEPAL2 e trouxe essa 
ideia de lá. Nós fazíamos um curso em tempo integral, quatro, cinco 
meses, com estudantes de todo Brasil. Eu me recordo que teve um 
que veio do ITA3, Ulrich Hoffman. Outros vieram de Minas Gerais e 
alguns de vários estados do Nordeste. Eu tive a felicidade, pelo Ceará, 
de ser um dos aprovados. Do meu estado, o Piauí, foram aprovados 
dois grandes amigos, com os quais passei a morar juntos, no hotel 
Glória: Leonides Alves da Silva Filho4 e Delili Guerra Macedo. Duas 
raras inteligências desse país. O Delili foi secretário de Planejamento 

2 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe.
3 Instituto Tecnológico da Aeronáutica.
4 Vide entrevista nas páginas 201-223
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do Piauí, foi secretário no Amazonas, chegou a ser ministro adjunto 
da Previdência Social. E o Leonides foi presidente de uma empresa de 
planejamento, que era como se fosse a Secretaria de Planejamento, 
e, depois, diretor de Cooperação Internacional da Sudene. Também 
foi, e por muitos anos, superintendente adjunto de Planejamento da 
Sudene.

– O senhor tinha alguma imagem da Sudene antes de ingressar 
no órgão? Ou o senhor veio a conhecer a Superintendência no 
momento em que participou da seleção?
Não, nós conhecíamos pela divulgação que era feito por Celso 
Furtado, pelas autoridades. Eu me recordo que ele, no processo de 
criação da Sudene, organizou, junto com a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), um encontro importantíssimo em Garanhuns5, 
ligando todas as Federações de Indústrias do Brasil. A CNI, com o 
pessoal da Sudene, juntaram empresários de todo o Brasil e foram 
para aquele hotel6 importante de Garanhuns, que ainda hoje existe, 
e o encontro foi tão, digamos, apaixonante, que a maior parte dos 
empresários passaram a ser defensores intransigentes da Sudene. 
Celso Furtado reuniu as equipes técnicas da Sudene e órgãos regio-
nais (DNOCS, Banco do Nordeste e tudo). Meu pai, que era ligado 
à Federação das Indústrias, também veio a esse encontro. Para a 
minha felicidade e honra, veio o nome dele nos anais como repre-
sentante do estado do Piauí. O meu tio era presidente da Federação 
das Indústrias, José de Morais Correa. Então eu tinha ligações com o 
setor empresarial, o setor industrial. 

– Das histórias vividas na Sudene, há alguma lembrança especial 
que queira nos contar? 
Eu já trabalhava na Sudene quando recebi a provocação de um 
deputado, político piauiense, amigo de Juscelino Kubitscheck, para 
que eu encontrasse o discurso que o presidente tinha feito aqui no 
Recife, justamente no Teatro Santa Isabel, criando o Conselho de 
Desenvolvimento do Nordeste, que foi criado antes do Conselho 
Deliberativo da Sudene. O presidente Juscelino estava escrevendo as 

5 http://procondel.sudene.gov.br/NoticiaDetalhes.aspx?id=1078
6 Sanatório Tavares Correia, hoje Hotel Tavares Correia o Seminário foi instalado na 

Difusora de Garanhuns

http://procondel.sudene.gov.br/NoticiaDetalhes.aspx?id=1078
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suas memórias. Apesar de toda a assessoria, de todos os amigos, ele 
não tinha o discurso na íntegra. Então, eu fui ao Instituto Histórico 
daqui, ao Arquivo Público7, dirigido pelo professor Potiguar Mattos, 
que tinha sido o meu professor de história no Colégio Salesiano. 
Então, eu tive facilidade em receber todos os jornais e consegui a 
íntegra do pronunciamento. Mandei para ele. Para minha surpresa, 
quando as memórias estavam publicadas, eu recebo em dois volumes 
com autógrafo do próprio presidente Juscelino. 

– Qual foi a importância desse discurso?
Eu acredito que ele lançou as bases para o desenvolvimento do 
Nordeste. Mostrou que queria mesmo já ao final do seu governo 
mudar a política que até então se seguia. Celso Furtado não se con-
vencera de que o problema do Nordeste era apenas acumulação de 
água, obras contra as secas. Havia de se fazer um esforço de planeja-
mento. Juscelino tinha instituído em 1956 um grupo de trabalho para 
o desenvolvimento do Nordeste. Celso Furtado pegou o material e, 
sozinho, praticamente, redigiu o que se chama relatório Furtado, ou 
relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. 
Ainda hoje tem aspectos atuais nesse documento, porque mostrava 
que o Nordeste precisava de uma ação integrada. Ao invés de cada 
estado ficar lutando com os seus recursos, com os seus projetos espe-
cíficos, nós venceríamos a região como um todo. Era melhor para o 
país o desenvolvimento da região do que a eterna “ajuda”, por ocasião 
das secas. O relatório de Furtado mostrava que se houvesse uma ação 
articulada, uma ação coordenada, em que otimizássemos a aplica-
ção dos recursos, haveria de ser melhor. Esse relatório, praticamente, 
implicava na necessidade da criação de um órgão para implementar 
aquelas políticas, aqueles programas, aqueles objetivos. E esse órgão 
veio a ser a Sudene, que, diga-se de passagem, tem o lado governa-
mental, público, de Juscelino, mas nós não podemos esquecer o lado 
da sociedade civil. Os encontros dos Bispos em 1956, na cidade de 
Campina Grande-PB, e, depois, em 1959, na cidade de Natal-RN, sob 
a liderança de Dom Helder Câmara e Dom Eugênio Salles, do Rio 

7 Certamente o entrevistado conseguiu o discurso do presidente Juscelino no acervo 
do Arquivo Público Estadual de Pernambuco Jordão Emerenciano, que possui a se-
gunda maior hemeroteca do país. Potiguar Figueiredo Matos (1921 -1996), foi diretor 
do órgão de 1991 a 1996.
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de Janeiro, conseguiram sensibilizar o presidente Kubitschek, que 
era um presidente democrata, um presidente aberto, e que via na 
crítica, nas observações, nas sugestões da Igreja católica uma saída 
para integrar órgãos do governo federal, que muitas vezes tinham 
aplicações inadequadas, ou desviavam-se dos seus objetivos maiores. 
Então, eu acredito que tanto o grupo de trabalho como a visão de 
estadista do presidente Kubitschek e o funcionamento da sociedade 
civil, igreja católica, sindicato, estudantes, a juventude, conclamavam 
para retirar do país aquilo que era considerado o maior problema: a 
distância gritante entre o sul desenvolvido, que alguns apelidavam 
de ‘Sul Maravilha’, a ilha de prosperidade, ao lado das ilhas de misé-
ria. Ao invés de ficarmos trabalhando e cultivando o antagonismo, 
o presidente Kubitschek, com base no relatório de Furtado e nessas 
reuniões da Confederação Nacional das Indústria e do trabalho do 
Codeno, preferiu formular uma proposta de uma nova política para a 
região e encaminhá-la ao Congresso Nacional.

– O ano de 1963, ano do seu ingresso na Sudene, era um período 
muito conturbado na política nacional. No ano seguinte teve o 
golpe militar. Como é que o senhor vê a Sudene dentro dessa 
história conturbada da política brasileira dos anos 1960 e 1970?
Na época do parlamentarismo, o presidente Goulart precisou da par-
ticipação do superintendente da Sudene e o convocou para formular 
o Plano Trienal, o Plano Nacional de Desenvolvimento, o plano de um 
país. Ficamos com o superintendente adjunto Francisco de Oliveira, 
que cumpriu o seu papel, deu seguimento ao trabalho de Furtado. 
Como era natural, depois de Celso Furtado ter criado e feito funcio-
nar o Ministério Extraordinário para o Planejamento, terminada a 
sua missão, e com o presidencialismo de volta por plebiscito, Celso 
retornou à Sudene. Voltou com autoridade, com seriedade, dedica-
ção, com o historicismo, com todo aquele carisma. Mesmo com toda 
essa força e esse prestígio, o órgão teve consequências, assim como 
o Brasil todo. Tivemos o confronto entre dois grupos. De um lado, 
um grupo que gostaria de implantar aqui algumas posições ou refor-
mas; e, de outro, a sociedade ainda conservadora, principalmente no 
centro sul, que não suportava mudanças. Mas a Sudene, em si, con-
tinuou cumprindo o seu papel, fazendo os seus esforços, fazendo os 
seus estudos, o que é mais importante, tentando dar continuidade na 
aplicação dos recursos públicos.
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– E o que mudou na Sudene depois do Golpe de 1964? 
O movimento ou o golpe militar de 1964 trouxe, é evidente, mudan-
ças, que eu chamaria a nível nacional, e mudanças que vieram a ter 
repercussão aqui (na Sudene). A sua pergunta deve ser mais espe-
cífica para nós. Nós perdemos um grande estadista, um grande 
dirigente, um grande líder, o homem que concebeu o nosso órgão, 
Celso Furtado. Como está explicado nas suas memórias, ele não acei-
tou a deposição de Arraes. Houve um encontro no Palácio do Campo 
das Princesas em que se tentou que Arraes aceitasse um papel de 
obediente, de comportado, de submisso às forças da revolução. E 
Miguel Arraes, Celso Furtado ao lado dele, em plena madrugada de 
31 de março, preferiu arrostar uma cassação e uma prisão, indo para 
Fernando de Noronha, do que manter-se no cargo sem as condi-
ções, sem aquela força outorgada pelo povo em voto legítimo. Então, 
a maior mudança que nós tivemos, a primeira grande mudança, 
foi a perda de um superintendente com a liderança, com o prestí-
gio, com a grandeza, com a competência de Celso Furtado, que não 
tinha pequenez político partidária, não queria saber em quem fulano 
votava. A posição dele era de estadista, de ver à frente, administrador 
do mais alto quilate. Outra mudança foi que logo depois, para aco-
modar um militar, o Marechal Cordeiro de Farias, pegaram órgãos 
que eram vinculados à Presidência da República, juntaram tudo e 
deram um nome: Ministério Extraordinário para a Coordenação dos 
Organismos Regionais. Com isso, esse ministério passou a ser o órgão 
a quem a Sudene se reportava. E o Marechal se reportava ao pre-
sidente. Essa alteração, provavelmente foi feita mais para articular 
um Ministério para o Marechal Cordeiro de Farias do que para reti-
rar força da Sudene. Mas eles talvez não tenham percebido, mas o 
certo é que perdeu a política de desenvolvimento regional, perdeu 
aquela ligação da Superintendência com a Presidência da República, 
que dava autoridade para que o órgão pudesse, sempre que tivesse 
necessidade, recorrer ao maior magistrado do país, o presidente da 
República. Como Celso Furtado fez nos governos de Juscelino, de 
Jânio Quadros e de João Goulart.

– E na redemocratização, como é que o senhor vê?
Nós estamos dando um pulo com a sua pergunta da fase militar, 
do autoritarismo para a fase da abertura. Eu apenas diria que a fase 
militar não foi só de fracassos, não foi só de fraquezas, foi de lutas 
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permanentes. Mesmo que aqui viesse a ser dirigido por militares e 
eles chegassem com ideias concentracionistas, ou ideias vinculadas 
ao Estado, mas eles eram convencidos pelos técnicos, pelo pessoal 
que aqui estava e passavam a ser defensores da região. Então, eu 
aproveito e peço desculpas por não ter dado o passo adiante logo 
para a redemocratização para dizer que os anos de 1964 a 1985, ou 
seja, do regime militar, não foram só de fracassos, não foram só de 
esvaziamento, não foram só de pontos negativos, como muitas vezes 
a academia, a imprensa, alguns políticos, alguns técnicos dizem. Pelo 
contrário, houve momentos áureos aqui dentro, com posições de 
crescimento da Sudene. 

– O senhor não acha que isso se deve ao fato de que aqui, pela 
influência que o doutor Celso Furtado exercia nos seus qua-
dros, com qualidade, e com os planos diretores tão bem 
amarrados, os militares não tinham como mudar isso? E eles 
seguiram porque era muito consistente o que estava estabele-
cido na região? O senhor não acha que isso tem a ver com esse 
passado, independente do regime de exceção ou não?
Acredito. Você está dando a explicação. Eu acho que era consistente. 
Você está dizendo os planos, e eu dizia, e o pessoal também. Apesar de 
termos tido uma mudança muito grande, nós que estávamos jovens, 
como você, entrando nos quadros, tivemos ascensão em função das 
substituições. Então, a sua colocação foi muito inteligente. Ela coloca 
que [o sucesso da Sudene também pós golpe] deve-se a, digamos, a 
programação, a lógica, a racionalidade da coisa, e, sobretudo, eu tam-
bém digo, ao pessoal preparado, que não dependia de partido político, 
não dependia de pistolão e de quem indica. A conjugação desses fato-
res fez com que houvesse um momento de luta, de resistência. Agora, 
essa resistência ocorreu de várias formas. É evidente que vinculados 
a um Ministério, e eles lá formulavam a política econômica direta-
mente junto à Presidência da República, nós fomos, muitas vezes, 
apunhalados! O termo é esse e eu não retiro: apunhalados por deci-
sões de política econômica contrária aos interesses do Nordeste. Eu 
tive ocasião de escrever, de falar e de chamar a atenção. Vou dizer que 
o Brasil não estudou, suficientemente [a Sudene]. Nossa academia... 
Qualquer dia desse eu vou escrever uma série de temas para ela [aca-
demia] refletir. Quando houve o Ato Institucional número 5 - esse sim 
foi o golpe dentro do golpe. [Até então] o movimento militar era como 
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muitos deles se justificavam: apenas 
um processo até a eleição de 1965, 
que tinha sido prometida por Castelo 
Branco, e que não foi cumprida. O 
próprio Juscelino Kubitscheck, que 
era um candidato para 1965, concor-
dava e admitia. Em 1968, exatamente 
no dia 13 de dezembro, surgiu o Ato 
Institucional Número 5. Ele surgiu 
porque havia dentro do Exército um movimento nacionalista ligado ao 
general que era o nosso Ministro, Albuquerque Lima, e que confron-
tou com um outro grupo do Exército. E o confronto foi de, digamos 
assim, total extermínio do grupo do general Albuquerque Lima e do 
general Euler Bentes. Ocorreu no dia 13. O negócio foi uma operação 
e foi contada pelos próprios generais para a gente. Eles quiseram con-
frontar com o governo central. O governo central deu o troco. Baixou 
o AI5, um ato que era de maior força da revolução. Era a revolução 
sobre a revolução: mais força ainda! E o ministro da Fazenda, Delfim 
Neto, uma figura muito inteligente, genial, que ficou do lado dos que 
ganharam, nos dia 29 e 30 de dezembro de 1968, baixou uma série de 
atos econômicos que o Nordeste ainda não estudou suficientemente, 
que foram verdadeiros arrombamentos, um verdadeiro tsunami em 
termos de política econômica. O nosso ministro pediu demissão, o 
superintendente pediu demissão. Foi um verdadeiro cataclisma. 
Então retiraram todos os recursos e orçamentos. Tiraram o fundo de 
participação dos estados que beneficiava mais o Norte-Nordeste: bai-
xaram de 20% para 12%. De 20% para 12% a gente pensa que é 8%, mas 
corresponde em percentual a 40%. Se fosse 20% para 10% era 50%. 
Baixou para 40%, no dia 29 e 30 de dezembro. No dia 1º de janeiro já 
devia cumprir todo um corte de recursos. Isso gerou muitos recursos 
para o poder central. E deu aquele crescimento enorme que o Brasil 
teve de 9% e 10%, porque concentrou tudo nas regiões Sul e Sudeste. 
Tudo! Então, prova de que o processo de desenvolvimento regional, 
como se falou na época; assuntos dos incentivos, que houve extensão 
para as áreas desenvolvidas, como se falou no planejamento, é uma 
verdadeira guerra. E você colocou muito bem quando disse que o que 
ficou de herança de Celso Furtado foi um planejamento, uma lógica, 
uma metodologia de trabalho, e um grupo técnico, profissional, que 
deu consequência, digamos, às políticas.

O que ficou de herança de Celso 
Furtado foi um planejamento, uma 
lógica, uma metodologia de tra-
balho, e um grupo técnico, pro-
fissional, que deu consequência, 
digamos, as políticas.
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– Na sua opinião, qual deveria ser a solução para promover o 
desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste? Como é que 
deveria ser essa política?
A pergunta é muito interessante, muito importante, porque ela foca 
no cerne da questão. Os governos precisam ser mais sérios, os gover-
nantes precisam cumprir mais os compromissos de campanha. Nos 
meus documentos eu pegava as frases dos presidentes da República: 
os incentivos fiscais serão reservados às áreas problemas, o Norte 
e o Nordeste. Depois esses mesmos presidentes, assessorados por 
maus tecnocratas de São Paulo, do Sul, faziam Decretos estendendo 
os incentivos para as outras áreas. Então, o que precisa existir é na 
cúpula, lá na Presidência da República, uma compreensão de que, 
para corrigir os desequilíbrios entre as regiões menos desenvolvidas e 
as mais desenvolvidas, há que haver em todas as decisões de governo, 
a preocupação se aquela decisão não irá prejudicar determinada 
região. 

– Eu queria perguntar qual é a reflexão que o senhor faz entrando 
no prédio da Sudene hoje, vendo o estado em que esse prédio 
se encontra, o simbolismo que tinha esse lugar na época?
Eu peço desculpas para não ir ao âmago da questão, porque tenho 
recomendação médica, mas me faz mal ver o tratamento que a 
Sudene, os servidores, estão recebendo. Então, na realidade, quem 
viu aqui era uma efervescência, era uma movimentação, era a juven-
tude toda e a sociedade uma vez por mês se reunindo em torno dos 
governantes, dirigentes, ministros, às vezes presidente da República. 
Nós nunca mais vimos. Eu acho que está havendo não só em relação 
ao prédio, mas também em relação as reuniões aqui no Recife, algum 
preconceito, alguma má vontade, e até falta de visão dos envolvidos, a 
partir de governadores de Estado, ministro, presidente da República. 
Porque nós não podemos ter mobilizado tantos deputados para 
a aprovação do projeto, e eu tenho nos meus arquivos, foi de 360 
votos a 0... para nada. Não existe! Todos os partidos, todos os lados 
se deram a mão para a retomada da Sudene. E o que é mais grave: 
essa retomada pedida pelos bispos na reunião que comemorou os 50 
anos do Encontro dos Bispos, eu fui um dos que sugeri e estimulei, 
lá em Campina Grande, eu estava lá. Por coincidência, me encontrei 
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com o relator do projeto, Zezéu Ribeiro8, que me disse que tentaram 
na última hora que o projeto não fosse aprovado, no fim de 2006. 
Um grupo de assessores do Ministério da Fazenda e Planejamento 
chegou lá querendo adiar o projeto. O relator foi ao presidente da 
Câmara, que naquele tempo era o Inocêncio Oliveira. Ele pegou o 
telefone vermelho, que é um que liga e o presidente atende, e disse: 
“Presidente, é para aprovar, ou o senhor tem alguma ordem para 
não aprovar?” E ele disse: “não, pode aprovar.” E o Inocêncio botou 
em votação e foi aprovado. Ganhamos com elogio, cada deputado 
votava e fazia um elogio pela decisão de retorno da Sudene. Está 
nos anais do Congresso, e eu tenho também nos meus documentos. 
Quando chegou a hora da sanção a Presidência, o assessoramento da 
Presidência, alguns ministros, procuradores, ministro da Fazenda e 
do Planejamento, pegaram pontos cruciais, fundamentais, e levaram 
ao presidente para que ele vetasse. 

– Qual presidente?
Lula. Aquele que tinha prometido recriar, que tinha dito que que-
ria vê-la forte, e que abraçou aqui o prédio em 2002. E esse abraço 
foi uma coisa histórica, julho de 2002. José de Alencar fez um bri-
lhante pronunciamento, inclusive citou o meu nome e o de Adalberto 
como grandes defensores da instituição. Por incrível que pareça, na 
hora de fazer o seu pronunciamento, recordo-me bem, o então can-
didato a presidente, Lula perguntou para uma pessoa que era para 
ter elaborado, não chegou o pronunciamento, aí deram a exposição 
de motivos de 1959, de Juscelino Kubitscheck. E o discurso do Lula 
foi apenas a leitura. Foi a leitura da exposição de motivos de 1959, 
ou seja, fazer voltar o espírito de Juscelino, fazer voltar o espírito de 
intervenção federal e união dos estados, no Nordeste. E na hora de 
assinar o projeto de recriação da Sudene, não sei o que passou na 
cabeça dele, nunca tive explicação. Ao invés de colocarem o que foi 
prometido nos discursos, não foi feito assim. Disseram no texto: fica 
instituída a Sudene, como se fosse feita uma coisa nova. Se era recria-
ção, é: fica restituída. Se é recriada, é: fica recriada. Pois fomos às 

8 José Eduardo Vieira Ribeira (1949-2015), Conselheiro do Tribunal de Contas da 
Bahia (2014-2015), Deputado Federal pela Bahia (2003 – 2014), Vereador em Salvador 
(1993-2003), foi relator do Projeto de Lei Complementar Nº 76/2003, que institui 
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintend�ncia_do_Desenvolvimento_do_Nordeste
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discussões e descobrimos que essa 
nova instituição é para não ter que 
arcar com os compromissos, com o 
passivo financeiro do passado. E nós 
criamos um gap, um fosso entre a 
Sudene de Juscelino e essa nova que 
tem todos os nomes, toda a estru-
tura, toda a concepção, semelhante 
àquela de 1959.

– Para encerrar, como é que o 
senhor define a Sudene hoje? 
Eu a defino como uma instituição 
que parece que Brasília, a Presidência da República, arrependeu-se do 
compromisso de campanha de 2002. Ao encaminhar o projeto teve a 
aprovação com os vetos. A Constituição manda que os vetos sejam 
apreciados e votados em 30 dias: Artigo 66, Parágrafo 4º. O Congresso 
Nacional com os deputados, senadores, estão desde janeiro de 2007 
até hoje não apreciaram os vetos, e nem votaram os vetos. Mais grave: 
a comunidade a qual eu pertenço, os profissionais do Direito, Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB, professores, meu colegas de Direito 
Constitucional, juristas em geral do país, praticantes da sociedade 
civil, juventude do Brasil, todos nós, imprensa brasileira, que por um 
detalhe ou outro faz um escarcéu, faz um movimento danado... Uma 
nação que reprime ou condena pessoas por pequenas infrações regu-
lamentares, ou de leis trabalhistas, ou de trânsito... Agora mesmo, 
multas enormes... E todos os deputados e senadores, que assumem as 
suas funções, juram cumprir a Constituição Federal e estão descum-
prindo várias vezes, sistematicamente. E nós brasileiros aceitando e 
nos acomodando. E para que eu não fique no meio destes eu tenho 
por e-mail, por conversa, por contato... Ainda há poucos dias, com o 
presidente da OAB, toquei no assunto e venho tocando em todas as 
oportunidades, mas o certo é que você pergunta: a Sudene de hoje 
está aguardando recursos, meios, pessoal, autoridades, prestígio, 
tratamento condigno com a sua função, com a sua atribuição? Nós 
falamos muitas vezes aqui em regime militar, mas eu me lembro de 
um momento quando se discutia determinado assunto sobre proble-
mas em relação a Brasília e um general nos dizia: “quem dá as missões 
tem que dar os meios”. O Brasil tem dado à Sudene as atribuições, tem 

Como a Sudene está aqui? Um 
bocado de heróis, heróis anôni-
mos... Estão com missões muitas 
vezes superiores, com atribui-
ções, com um papel importante no 
papel e na lei, mas sem os meios, 
sem autoridade, sem os recursos 
e, sobretudo, sem a decisão polí-
tica para promover o desenvolvi-
mento do Nordeste.
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dado as missões, mas não tem dado os recursos, os meios, sobretudo 
os humanos, porque uma casa que foi de 3 mil, 2 mil e tantos técni-
cos, hoje é uma casa de menos de 200 profissionais. E não seria difícil, 
não seria impossível nós, pelo menos numa fase emergencial, termos 
aqui os maiores cérebros do Brasil. Bastaria repetir o que Juscelino e 
Celso fizeram: colocar uma lei permitindo que a Sudene tivesse fun-
cionários à disposição de outros órgãos, e dado alguma compensação 
financeira. Então, existe solução, existe gente no CNPq, no BNDES, 
no IBGE, no Ministério de Planejamento e da Fazenda, que poderia 
vir para cá ajudar o superintendente. Porque a pergunta foi feita a 
mim, mas o superintendente já tem dito, Paulo Fontana, da Bahia, 
Paes Landim, que foi daqui, saiu, chamou a atenção com relação a 
falta de pessoal para o cumprimento das missões. Então respondendo 
eu diria: como a Sudene está aqui? Um bocado de heróis, heróis anô-
nimos, estão com missões muitas vezes superiores, com atribuições, 
com um papel importante no papel e na lei, mas sem os meios, sem 
autoridade, sem os recursos e, sobretudo, sem a decisão política para 
promover o desenvolvimento do Nordeste.




