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2ste é o X Volume da série PETRÓLEO, da Coleção Documen-
tos Parlamentares. Seguindo o mesmo critério de elaboração do 
Volume IX, aqui reunimos grande parte de cJ4,scursos pronunciados 
no Senado Federal •• durante o Expedientt:, entre 26 de novembro 
de 1952 e 22 de settmbr.o de -195S. 



SESSÃO EM 23 DE NOVEMBRO DE 1952 

Expediente 

O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, achando-se em dis-
cussão o Projeto de Lei da Câmara n.º 211-52 que provê fundos para 
a exploração do petróleo e para obras rodoviárias, senti do meu de-
ver ir à tribuna a fim de, aproveitando a oportunidade, também de-
finir a minha orientação em relação ao ouro negro. 

Sou daqueles que combatem o monopólio estatal; considero-o de 
todo inconveniente. Daí me filiar à corrente que, nesta Casa, de-
fende ponto de vista contrário, isto é, o de facilitar a exploração do 
petróleo à iniciativa privada, tese sustentada, neste recinto, pelos 
ilustres colegas Senadores Plínio Pompeu e Assis Chateaubriand. 

Sr. Presidente, o Brasil bem poderia seguir o exemplo do Ca-
nadá. Estou certo de que, adotada a política daquele país em relação 
ao petróleo, resolveríamos, com muito mais presteza e menos dis-
pêndio, portanto com muito menos sacrifício para o povo brasileiro, 
o nosso problema de abastecimento de óleos combustíveis e lubri-
ficantes. 

Prevalece, entretanto, no Congresso e no Govêrno, a idéia da ex-
ploração do petróleo brasileiro através do monopólio estatal, con-
tra o plano governamental primitivo que permitia o concurso li-
vre do capital privado. O próprio líder da maioria na Câmara dos 
Deputados, Sr. Gustavo Capanema, na sessão do Congresso Nacio-
nal de 10 de novembro do ano passado, quando defendia o veto do 
Sr. Presidente da República oposto à resolução do Legislativo Fe-
deral (Projeto n.0 349 de 1950) que aumentava o impôsto sôbre com-
bustível e lubrificante, assim se pronunciou em resposta a uma in-
terpelação que lhe foi feita pelo Sr. Lopo Carneiro definindo o pen-
samento oficial do Presidente da República: 
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"Esclarecerei: o ideal seria que o Estado pudesse mo-
nopolizar tudo quanto diz respeito ao petróleo - a pesqui-
sa, a exploração, a refinação e o transporte. Pràticamente 
está comprovado que não conseguiremos resolver o pro-
blema do petróleo sem auxílio do capital estrangeiro". 

Conforme se verifica, o líder do Govêrno declara que, pràti-
camente, não conseguiremos resolver o problema do petróleo sem 
o auxílio do capital estrangeiro. 

O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OTHON MA.DER - Com todo o prazer. 
O Sr. Landulpho Alves - Devemos saber compreender ou in-

terpretar a maneira pela qual o Deputado Gustavo Capanema en-
carou o assunto. V. Ex.ª mesmo enumerou as quatro fases do petró-
leo: pesquisa, exploração, refinação e distribuição do produto. Exa-
tamente porque se inclui a distribuição, o aparelhamento instalado 
em todo o território nacional impede, de algum modo, se dê solu-
ção totalmente estatal ao problema. Sabe o nobre colega quão difí-
cil é dispor de capital para instalar, de uma hora para outra, bom-
bas de gasolina em todo o Brasil ou desapropriar as em funciona-
mento. Entretanto, V. Ex.ª também sabe que elas não oferecerão 
grande perigo, uma vez que refinemos o óleo estrangeiro ou o nosso 
produto. Seriam, dentro do território nacional, fàcilmente contro-
ladas pelas nossas autoridades. 

O SR. OTHON MA.DER - Agradeço o aparte de V. Ex.ª 
O Govêrno da República, no entanto, quando encaminhou a 

Mensagem transformada no Projeto de Lei em debate, não fêz qual-
quer ressalva nesse sentido; quer monopolizar tôdas as atividades 
ligadas ao petróleo, desde a pesquisa até a distribuição. 

Declarou ainda o Deputado Gustavo Capanema, naquele mes-
mo discurso: 

"De modo que, mesmo em face da segurança nacio-
nal, se permitirá, econômicamente, a solução do problema 
com participação dêsses capitais". 

O Sr. Ivo d'Aquino - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OTHON MA.DER - Com todo o prazer. 

O Sr. Ivo d'Aquino - O projeto em discussão não encerra a tese 
do monopólio estatal ou a do não monopólio. A tese será oportuna-
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mente discutida, quando vier a plenário o Projeto de Lei Orgânica 
da Petrobrás. O projeto em causa visa apenas a dar recursos ao Es-
tado para colaborar, ou realizar, no caso de monopólio, a explora-
ção do petróleo. Esta a observação que desejava fazer. 

O SR. OTHON MADER - Agradeço o aparte de V. Ex.a Entre-
tanto, permita-me lembrar ao nobre colega que, no início do meu 
discurso, declarei que estava em discussão projeto que prevê recur-
sos para a exploração do petróleo; mas que julgava oportuno defi-
nir minha posição nesta Casa, porque, no decorrer da discussão, 
apresentarei emendas modificativas da proposição, em face da tese 
que adotei, e que portanto é imperativo que eu declare minha posi-
ção nesta matéria, sem querer agora discuti-la. 

Defendo o ponto de vista da exploração do petróleo também por 
emprêsas particulares, mas faço questão de declarar que, ao defen-
der a colaboração do capital privado na exploração petrolífera, não 
quero impedir que o Govêrno também pesquise e explore essa ri-
queza. 

É ponto pacífico que o Govêrno pode também exercer suas ati-
vidades ligadas ao setor da exploração do petróleo. Todavia, julga-
mos que, por ser esta atividade por demais complexa, arriscada e 
dispendiosa, deveria o Govêrno admitir o auxílio e a colaboração de 
emprêsas técnicas e capitalistas, de ordem privada. 

Sr. Presidente, estou-me referindo incidentemente à questão 
da exploração estatal ou não do petróleo, apenas como introdução 
ao exame que pretendo fazer do Projeto n.º 211-52, não com o fito 
de debatê-la, mas para orientar minha argumentação no sentido de 
justificar as emendas que a êle oferecerei. 

Preferiu o Govêrno enveredar pela solução monopolista, ado-
tando-a na pior de suas formas que é a da formação de capitais por 
meio de impostos. Melhor seria houvesse êle estabelecido o critério 
de lançar empréstimo a longo prazo, com o qual poderia adquirir os 
materiais indispensáveis à pesquisa, lavra, refinação e comércio do 
combustível. Em vez de impostos, deveríamos recorrer a emprésti-
mos. 

O empréstimo, afinal, seria pago pelo impôsto, mas distribuído 
por período mais dilatado, e não exigido de uma só geração, num 
prazo relativamente curto, como são os cinco anos do plano em 
elaboração. 
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Se o Govêrno resolveu explorar, direta e monopolisticamente, o 
petróleo, a meu ver a solução mais acertada seria através de em-
préstimos a longo prazo e, talvez, a juros módicos. 

O Sr. Apolônio Salles - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. OTHON MA.DER - Ouvirei V. Ex.ª com prazer. 
O Sr. Apolônio Salles - Tenho a impressão de que há equí-

voco. A proposta monopolista não foi do Govêrno. :Êle propôs, ape-
nas, a criação da Petrobrás, sem visar a qualquer feição mono-
polista; esta veio de parte do Congresso, isto é, da Câmara dos 
Deputados, cujas opiniões respeitáveis estão consubstanciadas no 
projeto atual. 

O SR. OTHON MA.DER -Tem V. Ex.ª tôda razão. 
O Sr. Landulpho Alves - Permita V. Ex.ª uma interrupção. 

(Assentimento do orador) - Se V. Ex.ª bem observar o Projeto, 
verá que o Govêmo não exclui a possibilidade do empréstimo ex-
terno para a exploração do petróleo brasileiro. O que se quer é que 
tais empréstimos não se vinculem demasiado à exploração do pe-
tróleo. :Êste é um ponto que precisa ficar bem definido. 

O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª há de compreender que no 
projeto em discussão se avalia uma inversão de capital de mais ou 
menos, 10 bilhões de cruzeiros, que deverá ser coberto pelos impos-
tos sôbre combustíveis líquidos e lubrificantes e pela taxação a re-
cair sôbre veículos a motor. Por enquanto, não se decidiu o Govêrno 
a entrar pelo caminho dos empréstimos; é possível que, mais tarde, 
enverede por êsse lado. Por ora, o sacrifício vai ser suportado pela 
população brasileira através dos novos aumentos de impostos que 
lhe encarecerão a vida. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Peço a V. Ex.ª que considere que o im-
pôsto sôbre combustíveis já existe. Dêle se reserva uma parte para 
constituir o capital inicial da Petrobrás e, mesmo depois, para 
o aumento de capital, além dos 4 bilhões de cruzeiros. Em segundo 
lugar, o impôsto que incide sôbre veículos a motor, terrestres, ma-
rítimos e aéreos, representa verdadeiro empréstimo, porque os con-
tribuintes receberão, de volta, ações da Petrobrás. Vê o ilustre 
orador que estamos dentro do ponto de vista de Sua Excelência; 
apenas, em vez de se contrair empréstimo externo, se faz, desta for-
ma, empréstimo interno. 
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O SR. OTHON MaDER - Advogo a forma de empréstimo por-
que tenho presente o que ainda há pouco ocorreu em França. O 
eminente estadista Antoine Pinay travou tremenda luta para sus-
tar a alta do custo de vida e combater a inflação. No seu programa, 
está inscrito que uma das providências mais elementares para con-
ter a alta do custo de vida e a inflação é deixar de lado, por en-
quanto, a palavra "impôsto" e substituí-la pelo vocábulo "emprés-
timo". 

Se defendo, Sr. Presidente, a forma do empréstimo é porque 
julgo que êste seria o encargo mais suave a ser suportado pelo con-
tribuinte brasileiro . 

Não contesto o aparte do nobre colega, Senador Ivo d'Aquino, 
de que o impôsto já existe. Sei disto perfeitamente. O que se pre-
tende, porém, com o projeto, é aumentar extraordinàriamente êsse 
impôsto. Só a gasolina será aumentada na base de 70%. 

Indiscutivelmente, Sr. Presidente, êste aumento trará grande 
encarecimento de vida. Não preciso recorrer a outros argumentos 
nem a outros testemunhos ou depoimentos. Basta-me a palavra do 
Sr. Presidente da República no fim do ano passado ao vetar o pro-
jeto aprovado pelo Legislativo Federal, aumentando a taxa sôbre 
combustíveis líquidos e lubrificantes. O fundamento de S. Ex.ª foi 
o de que tal majoração acarretaria grave inconveniente que se-
ria uma alta extraordinária no custo de vida. 

O Sr. Ivo d'Aquino - O assunto que V. Ex.ª está tão brilhan-
temente expondo ... 

O SR. OTHON MaDER - Muito obrigado a V. Ex.ª 

O Sr. Ivo d'Aquino - ... foi tratado hoje, largamente, perante 
a Comissão de Finanças. Na ocasião, o ilustre Senador Alberto Pas-
qualini teve, também, oportunidade de demonstrar que o encareci-
mento do custo de vida, por essa forma, não é o que se imagina à 
primeira vista. A respeito do mesmo assunto falou, também, o no-
bre Senador Apolônio Salles. A idéia, no primeiro momento, é que 
há, realmente, encarecimento. Como, porém, o impôsto é distribuí-
do através do consumo dos combustíveis pelos automóveis e, so-
bretudo, pelos caminhões, verifica-se que o aumento de frete -
tomando-se por base a elevação do custo da gasolina em quilometra-
gem - é insignificante relativamente ao aumento do custo da 
mercadoria conduzida no caminhão. O que aconteceu foi que os 



-10-

dados técnicos fornecidos pelo Sr. Presidente da República, que ve-
tou o projeto, não eram absolutamente exatos. Houve êrro no for-
necimento das informações. 

O Sr. Plínio Pmpeu - Corno V. Ex.ª compreende, então, que o 
Congresso tenha aceito as razões do veto do Sr. Presidente da Re-
pública? Não teremos estudado o assunto! 

O Sr. Ivo d'Aquino - O assunto, hoje na Comissão de Finan-
ças, foi assaz debatido e a matéria de que o ilustre Senador Othon 
Mader está tratando tão brilhantemente foi amplamente ventila-
da; e V. Ex.ª, Senador Plínio Pompeu, estêve presente nessa ocasião. 

O Sr. Plínio Pompeu - E não concordei. 
O Sr. Ivo d'Aquino - Chegou-se à conclusão de que os dados 

exatos não são aquêles. Esta a observação que desejava fazer às 
considerações do nobre orador. 

O SR. OTHON MA.DER - A prevalecer a opinião de V. Ex.ª ... 
O Sr. Ivo d'Aquino - Não é a minha opinião. 
O SR. OTHON MA.DER - ... ou melhor, a prevalecerem as 

palavras de V. Ex.ª então, quem está errado não sou eu, mas o Sr. 
Presidente da República. 

O Sr. Alberto Pasqualini- Permite V. Ex.ª um aparte? - (As-
sentimento do orador) - O Congresso Nacional não aceitou o veto 
pela argumentação expendida na sua justificação, mas pela nova 
argumentação do líder da Maioria na Câmara dos Deputados, Sr. 
Gustavo Capanema. A nova razão pela qual aceitou o veto do Sr. 
Presidente da República foi a de que se prometia enviar ao Con-
gresso Nacional projeto criando a Petrobrás. :ti:sse o motivo que in-
duziu os Srs. Congressistas a aceitar o veto, porque, pelos outros ar-
gumentos, todos o rejeitariam. Acredito que todos votariam con-
tra; eu, pelo menos, votei contra. Não aceitei os argumentos e acre-
dito que V. Ex.ª também. 

O SR. OTHON MA.DER - Votei contra o veto. 
O Sr. Plínio Pompeu - Não julga V. Ex.ª que houve levianda-

de do Sr. Presidente da República ao enviar mensagem ao Congres-
so, sem os devidos estudos técnicos sôbre o assunto? Aliás, não foi 
só do Chefe da Nação mas, também, dos Srs. Congressistas. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Na verdade a justificação do veto 
era inconsistente . 
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O Sr. Plínio Pompeu - Devíamos, então, rejeitá-lo. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Mantivemos o veto não por causa 

dos argumentos expendidos na Mensagem, mas por outro motivo: 
porque já se tratava de exploração de petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Perfeitamente. Era direito 
nosso. 

O SR. OTHON M.iiDER - Em face das palavras do eminente 
Senador Alberto Pasqualini, conclui-se que os fundamentos em 
que se baseou o Sr. Presidente da República, para vetar o projeto, 
eram falsos ou improcedentes. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Não digo falsos, mas improceden-
tes . Eu os considerei assim. 

O SR. OTHON MA.DER - Se não falsos, infundados. 
O Sr. Carlos Lindemberg - Havia um motivo maior: o pro-

jeto da Petrobrás. 
O SR. OTHON MA.DER - Nas razões do veto não consta, abso-

lutamente, que o Govêrno tinha a intenção de voltar ao Congresso 
pedindo a majoração de impostos para empregá-los na exploração 
do petróleo. 

O Sr. Carlos Lindemberg - Foi declarado pelo líder da maio-
ria na Câmara dos Deputados. 

O SR. OTHON MA.DER - Desejo demonstrar, baseado na opi-
nião valiosa de S. Ex.ª, o Sr. Presidente da República, que a eleva-
ção que ora se projeta acarretará encargos muito pesados para o 
consumidor brasileiro, porque é preciso não esquecer que o au-
mento que hoje se vai votar é do impôsto indireto, ou seja, vai ser 
incorporado ao preço da mercadoria, e portanto, será pago pelo 
consumidor. É um aumento de encargos para o povo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Parece-me que V. Ex.ª sugere 
a idéia de um empréstimo. Não estou longe de aceitar êsse ponto 
de vista. Todavia, nesta matéria, há um obstáculo muito sério. 
É o seguinte: não sei se V. Ex.ª poderia indicar quem nos empres-
taria o dinheiro. Se V. Ex.ª puder declará-lo, ficarei grato. 

O SR. OTHON MA.DER - Agradeço o aparte de V. Ex.ª En-
tretanto, devo declarar que não vou apresentar qualquer pro-
posição ou emenda aconselhando empréstimo, mesmo porque fui 
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apanhado de surprêsa no debate. Em virtude do regime de urgên-
cia em que se encontra o projeto, não me foi possível estudá-lo pro-
fundamente. 

Por isso, limitei-me a fazer-lhe algumas objeções e propor pe-
quenas modificações, deixando em pé, entretanto, o princípio do 
impôsto cobrado sôbre os combustíveis líquidos e lubrificantes, co-
mo está no projeto, embora o considere o menos aconselhado. 

Sr. Presidente, não devemos perder esta oportunidade para re-
petir as razões do veto de S. Ex.ª, o Sr. Presidente da República. Dis-
se o Chefe da Nação: 

"A repercussão dêste reajustamento seria imediata e 
a mais profunda que se pode imaginar". 

E mais adiante, afirmava S. Ex.ª: 
"A repercussão dêste reajustamento me parece mais 

grave nos setores da produção industrial e agrícola, pelo 
encarecimento dos preços em geral e, em particular, dos 
produtos de exportação, o que tornará mais difícil ainda a 
sua colocação nos mercados internacionais." 

O Sr. Alberto Pasqualini - O Sr. Presidente da República fêz 
demonstração dêsse encarecimento? Apontou dados, no veto? 

O SR. OTHON MADER - Declarou. 
O Sr. Alberto Pasqualini -Apenas declarou? Só isso? 
O SR. OTHON MADER - Tenho para mim que o Sr. Presi-

dente da República não faria tais afirmativas se não dispusesse 
de elementos incontestáveis de prova. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Podemos oferecer dados que de-
monstram justamente a tese contrária, ou seja, que êsse encareci-
mento não é geral, não tem as proporções invocadas . 

O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, o que importa neste 
momento é frisar o seguinte: 

O Projeto n.0 211-52, como afirmou o Senador Apolônio Salles, 
não é do Govêrno, mais foi encampado e encaminhado pelo Govêrno 
através do seu líder na Câmara, passando, então, a ser governa-
mental. O Govêrno assumiu a responsabilidade de sua aprovação. 

O Sr. Apolônio Salles - Permita V. Ex.ª um aparte. Apenas 
o Govêrno, no caso, admitiu, como era de seu dever, a liberdade de 
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discussão e votação. A iniciativa do Govêrno não foi para projeto 
monopolista. O líder da maioria, depois de consultar a opinião dos 
seus liderados, encaminhou os entendimentos nesse sentido, por 
ser essa a vontade soberana da Câmara. 

O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª não pode negar que o Sr. 
Presidente da República esteja de acôrdo com êste projeto, porque, 
caso contrário, teria meios e fôrças para impedir-lhe o andamento. 

O Sr. Apolônio Salles - O Sr. Presidente da República não dis-
põe de meio para tanto. Não estou absolutamente autorizado para 
declarar a vontade de S. Ex.ª. Apenas me referi ao projeto inicial 
do Executivo. 

O SR. OTHON MA.DER - O Sr. Presidente da República deve 
ser plenamente favorável, porque, do contrário, não teria enviado 
mensagem ao Congresso Nacional, solicitando recursos para o pla-
no do petróleo e por meio da majoração de impostos quando há ou-
tras fontes de capitais. 

O Sr. Carlos Lindemberg - Quanto à elevação do custo de 
vida, pela opinião de V. Ex. a, o empréstimo também de nada vale-
ria, porque teríamos de pagá-lo, apesar do aumento do impôsto. 

O Sr. Roberto Glasser - Quanto, propriamente, ao problema 
petrolífero, o ideal seria o regime estatal, visto tratar-se de produto 
eminentemente básico. Se, porém, adotássemos desde logo êsse re-
gime - nós, que somos um país de escassos recursos - por certo 
não teríamos petróleo senão em futuro remotíssimo. A meu ver, 
portanto, não se pode dispensar no caso a colaboração do capital 
particular, tanto nacional como estrangeiro, contanto que haja 
efetivo contrôle e dos altos interêsses nacionais em qualquer tempo. 

O SR. OTHON MA.DER - Eu disse que os ônus do impôsto 
poderiam ser mais bem distribuídos, no caso de se recorrer a em-
préstimos. 

O Sr. Carlos Lindemberg - No caso, há um aumento de im-
pôsto. Conforme os dados fornecidos pela Confederação Nacional 
das Indústrias, na indústria de siderurgia, o aumento é de 0,10/;, 
na indústria do cimento de 0,89%; na de borracha, de 0,22 1_!;; no 
pescado, 0,19%; no táxi maior de 4,64'./o. Êste, porém, só é usado 
por quem pode pagar, não influindo nas alegações. No ônibus, o au-
mento é de 0,97% ... 
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O Sr. Plínio Pompeu - E nos caminhões? 
O Sr. Carlos Lindemberg - ... nos transportes rodoviários, de 

1,43%. 
Não se refere o projeto, neste passo, a óleo diesel, mas a lubrifi-

cantes e combustíveis líquidos. 
O Sr. Plínio Pompeu - A própria estatística diz que a gasolina 

é usada para transportes coletivos; mas não se encontram 20 % de 
caminhões movidos a óleo diesel. 

O Sr. Carlos Lindemberg - Cogita-se do aumento nos trans-
portes coletivos que é de 0,97%. 

O SR. OTHON ~IDER - Convém não perder de vista que, na 
ocasião do veto ao projeto que concedia recurso ao Plano Nacional 
Rodoviário, o aumento da gasolina era, apenas, de 27%. No pro-
jeto atual entretanto, sobe a 70%. Se naquela época o Sr. Presi-
dente da República incentivava o projeto sob esta alegação, é ad-
missível que, cogitando-se agora o aumento não de 27 % , mas de 
70 % , não seja mais grave ainda sua repercussão sôbre o custo de 
vida, a produção industrial e agrícola? 

O Sr. Carlos Lindemberg - O aumento sôbre o custo da vida 
não é de 70%, mas de 21,7%. 

O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª não me está contradizendo, 
mas ao Sr. Presidente da República, que foi quem afirmou que ha-
veria uma grande elevação do custo de vida. 

O Sr. Plínio Pompeu - O aumento é de 69,10% conforme 
consta do parecer. 

O Sr. Carlos Lindemberg - Essa base exclui o aumento atual. 
O Sr. Plínio Pompeu - No parecer de V. Ex.ª, é de 69,10%. 
O Sr. Carlos Lindemberg - Não se inclui o aumento de agora; 

somado, teremos 21 % . 
O SR. OTHON MA.DER - Continuarei na leitura das razões 

do veto, a fim de que o plenário se esclareça sôbre a situação, mais 
grave hoje do que há um ano. Naquela época, não pôde o projeto 
ser sancionado, em face das funestas conseqüências sôbre o custo 
de vida e os preços em gera; entretanto, hoje, com o aumento maior, 
quer se negar que haja encarecimento. Dizia o Sr. Presidente da Re-
pública, ao vetar o projeto de aumento do impôsto sôbre óleos e ga-
solina: 
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"A necessidade de obtenção de novos recursos, para 
atender a setor tão importante como o de comunicações, 
não se deve basear em medidas que tenham como conse-
qüência imediata a elevação paralela do custo de vida, 
contraditando a política seguida com empenho pelo Go-
vêrno Federal. 

A repercussão da incidência dêsse reajustamento no 
setor transporte, como ficou acima evidenciado, seria al-
tamente inconveniente nesta emergência, em que o Exe-
cutivo lança mão de medidas excepcionais para conter a 
elevação do custo de vida". 

Se, naquela oportunidade, era altamente inconveniente lançar 
o Executivo mão dessas medidas, muito mais o será, na presente 
conjuntura econômica brasileira, que se apresenta hoje mais di-
fícil do que há um ano. 

Ainda argumenta S. Ex.ª: 

" ... não pode o Poder Executivo contribuir pela sua 
passividade ou anuência, para tal objetivo, quando, ao 
contrário, defende um programa de bem-estar para a co-
letividade menos favorecida. Aliás, nesse sentido, já por 
mais de uma vez solicitei ao Congresso Nacional a apro-
vação de uma série de medidas econômicas tendentes a 
pôr têrmo à constante elevação do custo da vida. A so-
lução dêste problema nunca deixou de merecer a atenção 
e o empenho do Govêrno Federal. 

Ainda que se admita que a atual taxação sôbre deriva-
dos de petróleo suporte um reajustamento, não seria êle 
oportuno, na presente conjuntura da vida nacional. 

Demais, o Decreto Legislativo buscou recursos numa 
única fonte que não é a mais indicada. Critério mais justo 
seria o de se estudar a possibilidade de obtenção de novas 
fontes de receita através do estatuto da contribuição de 
melheria e do pedágio". 

Entretanto, Sr. Presidente, decorrido o lapso de mais de um 
ano, nada se fêz, não houve nenhuma providência nova e nenhum 
estudo se procedeu para. se conseguirem outras fontes de receita. E 
vem o novo projeto agora reincidir exatamente nos mesmos pro-
dutos citados no projeto vetado: a gasolina e o óleo. Apesar da de-
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claração do líder Capanema de que o Govêrno iria estudar outras 
formas e fontes de impostos, nada disso se fêz. 

O eminente líder Gustavo Capanema afirmava então: 

"S. Ex.ª o Sr. Presidente da República encaminhará 
ao Congresso Nacional um projeto, não nesses têrmos 
unilaterais e inconvenientes" - dizia êle - "mas em ou-
tros harmônicos e conjugados em tôrno da solução dos 
problemas fundamentais do país". 

Entretanto, o que vemos no projeto em discussão, Sr. Presiden-
te, é uma repetição servil e fiel de tudo que se votou no ano passado 
e foi vetado, por inconveniente. Modificações só as houve quanto 
ao valor da taxação, que foi agora aumentada; no mais, a lei é sim-
ples repetição do problema outrora vetado por S. Ex.ª 

Quero, entretanto, terminar a leitura das razões do veto do 
Sr. Presidente da República. Diz S. Ex.ª, logo adiante: 

"Cumpre ainda assinalar que o próprio aumento do 
consumo de derivados de petróleo em território nacional 
que se vem observando no último decênio, nos autoriza a 
prever que, em pouco mais de um biênio, disporá o Go-
vêrno de recursos adicionais, equivalentes aos que o De-
creto em exame previa para o corrente exercício, e isto 
sem qualquer reajustamento do impôsto, porquanto já 
é bastante rápido o aumento normal de consumo dêsses 
produtos". 

Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, que o próprio Chefe da Nação re-
conhecia o progresso do país bastante acelerado e que, pelo desen-
volvimento normal do Brasil, haveríamos de obter os recursos su-
ficientes para enfrentar êsse e outros problemas, sem necessidade 
de recorrer ao aumento do impôsto. Entretanto, pretendem-se hoje 
aumentos que vão em alguns casos - como na gasolina - a 70%. 

Penso, assim, ter esclarecido, a meu modo, que não se justifica 
de forma alguma essa elevação tão brusca das taxas que pesam 
sôbre a gasolina e óleos importados e que, daqui em breve, incidirá 
sôbre a gasolina e óleos produzidos no Brasil. 

Por êste motivo, Sr. Presidente, procurando evitar se sobrecar-
regue demasiado o consumidor - ou melhor, o povo brasileiro -
com taxações tão elevadas, proponho emenda que encarninharei à 
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Mesa, reduzindo-as aos limites que possa1am quando aqui foi vo-
tado o projeto então vetado pelo Sr. ..t>residente da República, no 
fim do ano passado. 

O aumento do impôsto sôbre a gasolina será apenas de 27 % , 
perfeitamente suportável sem se e'~var tão violentamente o custo 
da vida e, mais do que isso, sem se colocar nossa produção agrícola 
industrial em situação de não poder concorrer aos mercados es-
trangeiros, o que é talvez o aspecto mais grave da nossa crise eco-
nômica. 

O Sr. Carlos Lindemberg - V. Ex.ª propõe o aumento do custo 
da gasolina? 

O SR. OTHON MA.DER - Não. O impôsto é que será aumen-
tado em 27%. (Pausa). 

Sr. Presidente, terminada a análise do corpo do art. 1.0 , passo 
ao exame da letra b do mesmo, que taxa, sob a forma de impôsto de 
consumo e na base de quilograma ou fração de pêso líquido, os 
produtos nacionais. 

Ainda aí vemos ~-.gasolina figurar com Cr$ 1,20 quando na 
emenda que apresento, calcada na tabela formulada inicialmente 
pelo Deputado Aná:i;:,io de Queirós ao apresentar o Projeto à Câmara 
dos Deputados em 1949 será de Cr$ 0,80 unicamente, visando com 
isso não sobrecarregar demasiado o produto nacional, o qual prà-
ticamente, ainda não temos mas para obtenção do qual tanto nos 
empenhamos. 

Passo, em seguida ao exame do § 4.0 do art. 1.0 , que diz: 

"Os estoques existentes na data desta lei em poder das 
companhias ou firmas importadoras, ficarão sujeitos ao 
pagamento da diferença da tributação resultante dêste 
artigo". 

Julgo êste parágrafo inconveniente sob muitos aspectos, mor-
mente porque restabelece princípio ao mesmo tempo odioso e peri-
goso, qual o da retroatividade da lei. Aquêles que já pagaram seus 
impostos e desembaraçaram as mercadorias na Alfândega, serão 
agora compelidos a contribuir em diferença, quando em muitos ca-
sos já terão contratado e vendido essas mercadorias. Ê um absurdo e 
mais uma causa de perturbação nas atividades econômicas do país. 

É disposição que não cabe no projeto; nosso dever é nos es-
forçaremos Para que seja ela banida da lei. :t:sses princípios da re-

2 - 26 187 
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troatividade devem ser expurgados da nossa legislação. Quem já 
pagou um impôsto de acôrdo com uma lei existente, não pode ser 
compelido a pagar amanhã o aumento decretado posteriormente. 

Mais adiante diz o art. 2.º, parágrafo primeiro: 

"O impôsto único, quando cobrado sob a forma de 
impôsto de consumo, será recolhido por verbas e por an-
tecipação salvo se os produtos se destinarem a consumo 
ou distribuição fora do Estado em que estiver localizada a 
fábrica, caso em que transitarão com o impôsto a pagar, 
que deverá ser satisfeito pelo destinatário dentro de três 
dias contados da data do recebimento dos produtos, sob 
pena de multa igual ao valor do impôsto". 

Vemos aqui, em primeiro lugar, a especificação daqueles que 
devem pagar o impôsto. Diz o Projeto que seja o destinário. Quem 
está habituado às lides comerciais sabe que nem sempre é o desti-
natário quem paga; muitas vêzes é o remetente, o distribuidor ou o 
exportador. Obrigar o destinatário a pagar o impôsto é intervir de-
masiado nas atividades comerciais, nas práticas adotadas pelo co-
mércio em geral. O que importa é cobrar o impôsto e não de quem 
cobrar. 

Proporia que a expressão "pelo destinatário" fôsse suprimida 
do Projeto. 

O parágrafo determina, ainda, que o impôsto seja pago: 

"dentro de três dias contados da data do recebimento 
dos produtos". 

Vivemos num País em que há feriados a todo instante; por 
qualquer motivo fecham-se as repartições; a burocracia é um en-
trave e o funcionalismo pouco trabalha. Não se pode, portanto, exi-
gir que o contribuinte fique obrigado a êsse prazo fatal sob pena de 
multa em dôbro do valor do impôsto. 

É disposição injusta, contra a qual me rebelo e neste sentido 
apresento seja dilatado de 3 para 5 dias pelo menos. 

Em seguida, o art. 3.º diz: 

"Da receita resultante do impôsto único sôbre deri-
vados de petróleo 75 % destinar-se-ão ao Fundo Rodoviário 
Nacional e 25% serão empregados nos empreendimentos 
ligados à indústria do petróleo, nos têrmos da lei espe-
cial". 
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A redação dêste artigo pode deixar dúvida ou confusão em 
tôrno do direito, que assiste aos Estados, sôbre os 60 % do total 
do impôsto único. 

A Constituição, no art. 15, § 2., estabelece que a totalidade do 
impôsto único sôbre combustíveis e lubrificantes, cabem aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, 60 % . Os restantes 40 ~ó 
serão da União. Sôbre êstes ela pode legislar e dispor livremente, 
mas sôbre a cota dos Estados e dos Municípios, não me parece que 
o possa. 

Assim, Sr. Presidente, torna-se necessário ficar, ao menos, res-
salvada esta parte, ou, se não fique bem precisado que êsses 75~(. 
mais os 25%, não afetam, de forma alguma, a parte que compete 
aos Estados os quais perceberão 60% de 75% e mais 60 de 25~~. 

O Sr. Carlos Lindemberg - Isso está previsto na outra lei. 
O SR. OTHON MA.DER - Mas não no projeto. 
O Sr. Carlos Lindemberg - O projeto em nada modifica a Lei 

do Plano Rodoviário Nacional. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - O nobre orador tem tôda a razão. 

Há uma confusão, que vem desde a Câmara. A matéria foi dividida 
em dois projetos. Verifica-se uma indecisão sôbre qual dos dois deve 
regular a questão, tanto que a propósito do projeto da Petrobrás, o 
Senador Ivo d'Aquino já levantara essa dúvida. É preciso que 
não se toque no preceito constitucional que reserva para os Es-
tados essa percentagem. 

O Sr. Carlos Lindemberg - Não se pode, certamente, tocar 
nesse preceito . 

O SR. OTHON MA.DER - A Lei é dúbia. Pode-se entender que 
os Estados tenham direito apenas a 60% do Fundo Rodoviário. 
Neste caso, os Estados participariam de 60% de 75%, o que não é 
o mesmo que 60 % de 100% , ou da totalidade do impôsto único. 

O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.ª tem tôda a razão. 
O SR. OTHON MA.DER - É preciso ficar esclarecido que os 

Estados participam não só dos 75%, do Fundo Rodoviário Nacional 
mas, também, dos 25 % destinados ao Conselho Nacional do Pe-
tróleo. Essa participação poderá ser feita em farma de ações 
ou outra qualquer, mas é preciso assegurar aos Estados e Muni-
cípios que êles não a perdem. Como está redigido o projeto, parece 
salvada esta parte, ou, se não bem precisado que êsses 75')'; mais 
os 25%, não afetam, de forma alguma, a parte que compete aos 
Estados os quais perceberão 60% de 75% e mais 60 de 25%. 
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que êsse quantitativo de 25% irá para o Conselho Nacional do Pe-
tróleo, ou empreendimentos petrolíferos passam a ser renda da 
União, não mais tocando 60% dêle aos Estados, como lhes assegura 
a Constituição. 

O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.a acha que é possível à Lei es-
tipular a forma de entrega da contribuição aos Estados, ou seja, 
a entrega de ações? A Constituição Federal determina que 60% se-
rão entregues aos Estados e Municípios. Não é possível entregarem-
se ações; por fôrça, terá de entregar-se dinheiro. 

O SR. OTHON MADER - Tive também essa dúvida; por isso 
achei que a redação dêsse artigo talvez fôsse inconstitucional, por-
que nos têrmos do projeto, a União faria a aplicação de uma renda 
pertencente aos Estados. E parece que os 25 % são integralmente 
da União, quando realmente dela só são 40%. 

O Sr. Alvaro Adolpho - Quando não seja inconstitucional a 
redação é obscura. 

O Sr. Ferreira de Souza -A Lei Federal pode apenas estabele-
cer a forma da entrega; não pode determinar que os 60 % não se-
jam atribuídos aos Estados e Municípios. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Não lhes pode dar destinação fa-
tal, certa. 

O SR. OTHON MADER - Perfeitamente. Acho, Sr. Presidente, 
que o art. 3.º, do Projeto devia ser redigido de outra forma asse-
gurando melhor o direito dos Estados sôbre êsses 60% . 

Mas, Sr. Presidente, procurando esclarecer-me sôbre o art. 3.º, 
li o Projeto da Petrobrás e lá encontrei o art. 13.0 , a saber: 

"A parte da receita do impôsto único sôbre combustí-
veis líquidos, a ser empregada em empreendimentos liga-
dos à indústria do petróleo, terá a seguinte aplicação: 

1 - Os 40% pertencentes à União, na integraliza-
ções de ações e obrigações da Sociedade ou de Emprêsas 
delas subsidiárias". 

II - Os 60% pertencentes aos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios ou serão aplicados, à sua opção, na 
tomada de ações e obrigações da Sociedade ou de Emprê-
sas delas subsidiárias. 
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"Parágrafo único. A cota de 60% (sessenta por 
cento) pertencente aos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios não lhes será distribuída enquanto não estiver asse-
gurada sua imediata aplicação na forma da alínea II dêste 
artigo". 

Continua aqui a confusão, Sr. Presidente. Não é possível que 
a União destine, totalmente, os 40 % a ela pertencentes, à compra 
de ações e obrigações da sociedade "Petrobrás", pois tem que man-
ter o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o qual vive 
das rendas fornecidas pela União e dos 40% do impôsto único. 

Por aí, já se vê que o artigo gera certa confusão. Não é possí-
vel que a União destine ao Conselho Nacional do Petróleo ou à Pe-
trobrás todos êsses 40 % ; dar-lhe-á uma parte, não a totalidade 
do impôsto, já comprometido com a manutenção do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Para não haver contradição, é 
preciso que essa disposição esteja combinada com a do projeto ora 
em debate. Quer dizer: os 40 % , a que se refere o projeto da "Pe-
trobrás" só podem ser daquela parte destinada aos empreendimen-
tos relacionados com o petróleo: nada têm a ver com a parte des-
tinada ao Fundo Rodoviário Nacional. 

O SR. OTHON MADER-"uito obrigado a V. Ex.a. Mas, Sr. 
Presidente, continua o mesmo art. 13, no n.º 2: 

"Os 25% dos 60% pertencentes aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, serão aplicados à sua opção, na to-
mada de ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas 
subsidiárias. 

É outro absurdo. Os Estados não poderão aplicar a totalidade 
da sua participação no impôsto único na compra de ações da "Pe-
trobrás" e emprêsas subsidiárias: por lei têm de aplicá-la em obras 
rodoviárias, no plano rodoviário. Essa parte da receita, portanto, 
já está comprometida. Se a nova lei obrigar os Estados a compra-
rem ações da Petrobrás, com a renda dêsse impôsto único, êles 
se verão forçados a cerrar seus departamentos rodoviários ou, pelo 
menos, procurar outros meios para os manterem. 

Torna-se, portanto, necessário que se emende o projeto em 
discussão, no sentido de esclarecer-se o art. 3.0 • 

O parágrafo único dêsse artigo reza: 
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"Terminado o prazo ou atingido antes dêle o limite 
de capital previsto na lei especial referente ao programa 
nacional do petróleo reverterão integralmente ao Fundo 
Rodoviário Nacional os recursos referidos neste artigo". 

Sr. Presidente, já frisei suficientemente que vamos contribuir 
com uma sobrecarga enorme para o Plano Nacional do Petróleo. Se 
assim é, por que completado o capital necessário a êsse plano não 
se reduzir automàticamente o impôsto, voltando à situação antiga, 
isto é, ao impôsto tal qual era com o abatimento da parte à Socie-
dade Petrobrás ou que até então se destinava ao Conselho Nacional 
do Petróleo ou ao Plano do Petróleo? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Qualquer impôsto, uma vez 
elevado, não mais baixará. 

O SR. OTHON MA.DER - Mas a lei poderá determinar que, a 
partir do dia em que a Petrobrás ou qualquer outra sociedade do go-
vêrno completar seu programa de capital, o impôsto único baixará 
de percentagem igual à que era destinada à emprêsa. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª acha que, se adotásse-
mos impôsto menor, atenderíamos às necessidades atuais? 

O SR. OTHON MA.DER - Não estou propondo impôsto algum, 
meu nobre colega: apenas procuro demonstrar que a proposta do 
Govêrno é exagerada e que o atual impôsto precisa ser reajustado; 
por isso, lembraria também, a êste respeito, uma emenda. 

Passando ao art. 4.0 §§ 1.º e 2.º e arts. 5.º e 6.º, verificamos 
que o projeto contém disposições específicas do Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem. O projeto entra em detalhes de ro-
doviarismo que não se coadunam com as finalidades de uma lei 
fiscal, uma lei que cria e regula impostos. 

O Art. 4.º estabelece: 

"O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
e os serviços estaduais de estrada de rodagem aplicarão 
- aquêle 20% e êstes 10%., no mínimo de suas quotas do 
Fundo Rodoviário Nacional na pavimentação das rodo-
vias dos respectivos planos e em melhoramentos de tra-
çados e construções ou refôrço de obras de arte especiais. 

§ l.º - A distribuição da percentagem atribuída neste 
artigo ao Departamento Nacional de Estradas de Roda-
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gem será feita, em cada Estado, na proporção da quota 
de cada um, estabelecida de conformidade com a legisla-
ção vigente. 

§ 2.º - Será levada em conta, para escolha das ro-
dovias a serem pavimentadas, a intensidade do tráfego". 

Sr. Presidente, como se vê são dispositivos que tratam de as-
suntos meramente rodoviários. Não se justifica estejam introdu-
zidos num projeto de lei que vai prover fundos para planos de go-
vêrno. 

São dispositivos que deviam fazer parte - vamos admitir -
de uma legislação rodoviária, nunca desta legislação de contribui-
ção, de percentagens, para a formação de capital de sociedades 
autárquicas. 

O artigo 6.0 , por sua vez, determina: 

"O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
e os Departamentos Rodoviários dos Estados e do Distrito 
Federal poderão despender, a juízo do Conselho Rodoviá-
rio Nacional, até 5% de sua quota do Fundo Rodoviário 
Nacional, na construção ou melhoria de estradas de Ro-
dagem de relevante finalidade turística bem como na exe-
cução de obras que facilitem o tráfego rodoviário e a ex-
pansão do turismo ao longo das estradas, inclusive pos-
tos de serviço, estações, hotéis e restaurantes, ou em cam-
pos de pouso e aeroportos e suas instalações, de acôrdo 
com o Departamento de Aeronáutica Civil". 

Sr. Presidente, êste artigo que nem devia constar de uma lei 
rodoviária, porque é finalidade precípua do Departamento, vem en-
xertado no projeto de lei que provê fundos para o plano Nacional 
do Petróleo. Por êsse motivo vou encaminhar à Mesa emenda no 
sentido de suprimir os artigos 4.º, 5.º e 6.0 , visto que são imperti-
nentes à matéria e devem constar de projeto à parte. 

Por último, o final do artigo 8.0 estabelece que 75% destinam-
se a ficar no Banco do Brasil, à conta e ordem do Departamento 
de Estradas de Radagem, e 25%, à disposição dos empreendimen-
tos ligados à indústria do petróleo e para aplicação conforme a 
lei determinar. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Ponde-
ro ao nobre orador que dispõe apenas de sete minutos para con-
cluir suas considerações. 
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O SR. OTHON MA.DER - 1Muito grato a V. Ex.ª. Sr. Presi-
dente; vou concluir. 

Parece-me que, para a boa técnica da lei, devia ser determi-
nado um órgão ao qual fôssem creditadas, no Banco do Brasil, es-
sas importâncias, não se recorrendo a dizeres vagos como êstes: 
"empreendimentos ligados à indústria do petróleo". Seria mais 
acertado que se mandassem as quantias ou essa quota de 25 % dire-
tamente ao Conselho Nacional do Petróleo, para dar-lhes a apli-
cação que a lei determinar. Ao menos o Conselho tem um Presi-
dente que o representa enquanto que ninguém pode saber quem 
é responsável pelos "empreendimentos". 

Sr. Presidente, com o pequeno comentário que fiz do projeto ora 
em discussão, procurei demonstrar os seus exageros, seus erros e 
suas inconveniências, motivo pelo qual encaminho à Mesa uma 
série de emendas com que pretendo melhorá-lo e às quais dei for-
ma de substitutivo para que o Senado, estudando-o devidamente, 
o aprove se assim o merecer. (Muito bem! Muito bem!) 



SESSÃO EM 23 DE NOVEMBRO DE 1952 

Expediente 

O SR. LANDULPHO ALVES - Senhor Presidente, é ainda sô-
bre o problema do petróleo que venho ocupar a atenção do Senado. 

Encontravam-se no capítulo relativo aos recursos para a Petro-
brás, quando o encerrar do expediente me fêz interromper o dis-
curso que ora prossigo. 

O impôsto único sôbre petróleo e derivados, de importação e 
dos produzidos no país, alcançou, nos últimos 6 anos: 

Cr$ 1000 000,00 QUOTAS 

1 
ANO TOTAL Da União 1 Dos Estados 1 Dos ;!Munic. 

1 

1 1 

1 1 
1946 474 189,6 227,5 46,51 1 
1947 756 302,4 1 353,9 1 99,7 
1948 1143 456,4 1 549,4 1 137,2 
1949 1207 482,8 1 569,4 1 144,8 
1950 1441 576,4 1 691,7 1 172,9 
1951 1728 691,2 829,4 207,41 1 

l 1 

Em 1951, já produziu, pois, Cr$ 1.728.000.000,00 (um bilhão 
e setecentos e vinte e oito milhões de cruzeiros). 

No quadro de recursos financeiros para a Petrobrás figura um 
total de Cr$ 2.120.000.000,00 (dois bilhões e cento e vinte milhões 
de cruzeiros) de parte da União (40% que lhe são devidos pela Lei 
Toppert) e Cr$ 2.660.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos e sessenta 
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Além dessas aplicações, foram previstas as construções de oleo-
dutos, o estímulo às indústrias encarregadas do fabrico de equi-
pamentos e materiais necessários à indústria petroleira, à própria 
ampliação da pesquisa e da lavra. 

Prevê o projeto do Executivo que a nova tributação proposta 
pela Petrobrás permite destacar 25 Vo do produto do impôsto único 
para o programa do petróleo e mais 20% para aumentar os recursos 
da arrecadação automotorizada pela vigente. Aliás, já em 1950, 
atingia a arrecadação dêsse tributo mais 1 % (um porcento) do 
que o previsto. 

Quanto à contribuição dos municípios pela sua parte no impôs-
to único vale transcrever o que diz o Executivo: 

"Sabe-se que a Constituição determina a distribuição 
do impôsto único sôbre os derivados do petróleo na propor-
ção de 40% (quarenta por cento) para a União Federal e 
de 60% (sessenta por cento) para os Estados e Municípios. 
A lei ordinária que rege o Fundo Rodoviário manda distri-
buir a parcela de 60% (sessenta por cento), destinando 
48% (quarenta e oito por cento) para os Estados e o Dis-
trito Federal e 12% (doze por cento) para os Municípios. O 
projeto da Petrobrás propõe que seja autorizado dispen-
sarem-se os Municípios de menos de 100.000 (cem mil) 
habitantes da contribuição para o programa do petróleo. A 
cota que vem sendo destinada a êsses Municípios corres-
ponde a cêrca de 80% (oitenta por cento) da soma das co-
tas municipais ou a 12%x98- 96% do impôsto único. Prà-
ticamente ficarão portanto, somente 2% do impôsto úni-
co para o programa do petróleo, na parte pertencente aos 
Municípios". 

É notável a contribuição que dá para o grande programa, a 
renda estimada do adicional do impôsto de consumo nos anos de 
53 e 56! 

Cr$ 1 000 000,00 
INCISOS 1953 1954 1955 1956 TOTAL 

Bicicletas e motocicletas .... 15 15 20 20 70 
Armas e Munições etc. . .... 15 15 20 20 70 
Peles de agasalho .......... 10 10 15 15 50 
Jóias, obras de ourives ..... 70 70 80 80 300 
Bebidas ................... 250 250 300 300 1100 
Cartas de jogar ............ 10 10 15 15 50 
Perfumarias ............... 40 40 50 50 180 

410 410 500 500 1820 
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RECURSOS FINANCEIROS 

O Decreto Joppert n.º 8.463, de 27 de dezembro de 1945, criou 
o Fundo Rodoviário, como vimos atrás. 

É um passo largo na evolução do regime criado com o Decreto-
-lei número 2. 615. A receita para êsse fundo é a que provém da ar-
recadação do impôsto único federal sôbre combustíveis e lubrifican-
tes líquidos minerais. Foi mandado "entregar aos Estados e Munici-
pios 60% (sessenta por cento) dessa renda", sem o contrôle neces-
sário de sua aplicação nos fins previstos, no que toca à memória das 
comunas. t:sse contrôle é indispensável e inadiável. Mas não é assun-
to para êste discurso. 

A medida legislativa de que decorreu na renda anual de ..... . 
Cr$ 454.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro milhões de 
cruzeiros) em 1946 e que já em 1950 era de Cr$ 1.422.000.000,00 
(um bilhão, quatrocentos e vinte e dois milhões de cruzeiros) a mais, 
é sábia como dissemos e, além de manter o princípio do impôsto úni-
co para o petróleo e derivados, adota, igualmente, o critério tanto 
quanto possível, do preço uniforme dêsses produtos nos diferentes 
centros de consumo do país. 

Em 1951, não obstante a vultosa quantia arrecadada e dis-
tribuída, o Congresso Nacional votou a lei número 1.112-B, de 1949, 
majorando a tributação que incidia sôbre os derivados do petróleo, 
importados ou produzidos no país. Respeitava êste o Decreto-lei n.0 

2. 615, de 21-9-40, uma das mais importantes iniciativas do C.N.P., 
que criou o impôsto único federal sôbre o consumo do bruto e dos 
derivados do petróleo importados e dos produzidos no país. Essa 
lei criou o Fundo Rodoviário dos Estados e Municípios, estabele-
cendo o regime de preço uniforme dos produtos em todo o país. 

Visava o Projeto n.º 1.112-B, com o aumento de arrecadação, 
estimado em Cr$ 500. 000. 000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), 
a ampliar tão-somente o auxílio aos Estados e Municípios, objetivan-
do especialmente a pavimentação de rodovias já construídas. Foi 
vetado pelo Sr. Presidente da República, que preferia dar aplicação 
diferente a êsses fundos, constituindo grande cota daqueles em que 
se havia de basear parte do financiamento da Petrobrás. 

Efetivamente, na base dessa renda a União, os Estados e Muni-
cípios darão a sua cooperação decisiva de natureza financeira aos 
empreendimentos a cargo da "Petrobrás". 
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o projeto de Lei da Câmara número 211-52 cria novo regime, 
relativamente ao impôsto único. Originário do Executivo, êsse pro-
jeto aumenta a taxa de impôsto, incidindo sôbre combustíveis lí-
quidos e óleos lubrificantes, cuja renda se destinava ao Fundo Ro-
doviário Nacional e dá ao produto da arrecadação diferentes des. 
tinas, destacadamente o de constituição de fundos para a solução do 
problema nacional do petróleo. 

Em parecer minucioso, claro e consciencioso, o nobre Senador 
Carlos Lindemberg apreciou o assunto perante a Comissão de Fi-
nanças do Senado, sustentando brilhantemente suas conclusões 
em plenário quando do último debate da matéria, por ocasião da 
discussão do projeto numa das últimas sessões. 

É conhecido do Senado o resumo do nobre relator, relativo aos 
objetivos do Projeto n.º 211-52: 

"a) inclusão na tabela dêsse impôsto do gás lique-
feito; 

b) majoração das taxas do tributo; 
c) destinação de 75% da receita resultante da co-

brança dêsse impôsto ao Fundo Rodoviário Nacional e os 
25 % restantes aos empreendimentos ligados à indústria 
do petróleo, nos têrmos da lei especial; 

d) reversão ao Fundo Rodoviário Nacional dos 25')r 
reservados às inversões petrolíferas, logo que seja integra-
lizado o capital previsto na lei especial referente à explora-
ção dessa riqueza mineral; 

e) obriga a União e os Estados e empregar, respec-
tivamente, 20% e 10% de suas cotas na pavimentação das 
rodovias dos respectivos planos e em melhoramentos de 
traçados e construções, ou refôrço de obras de artes espe-
ciais; 

f) manda que a União empregue nos Territórios Fe-
derais uma importância igual à cota que a êles caberia se 
participassem da distribuição prevista no art. 1.º da Lei 
n.0 302, de 13 de julho de 1948, tomando-se por base a ar-
recadação do ano anterior; 

g) faculta à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
a aplicação de até 5% das suas cotas na construção ou 
melhoria de estradas de rodagem de relevante finalidade 
turística, bem como, na execução de obras que facilitem o 
tráfego rodoviário e a expansão do turismo ao longo das 
estradas, inclusive postos de serviços, estações, hoteis e res-
taurantes, ou em campos de pouso e aeroportos e suas ins-
talações, de acôrdo com o Departamento de Aeronáutica 
Civil; 
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h) altera o Decreto-lei número 7.404, de 22 de março 
de 1945, diploma básico da tributação sôbre o consumo, 
recentemente revigorado e consolidado pela Lei número 
494, de 26 de novembro de 1948, para efeito de introduzir 
modificações na sistemática da tributação dos lubrifican-
tes e combustíveis líquidos ou gasosos de produção nacio-
nal; 

i) finalmente, traça normas referentes à adminis-
tração fiscal do tributo em causa". 

Mostra o nobre Senador pelo Espírito Santo como se justifica o 
pequeno assunto do tributo proposto pelo Projeto, vez que redunda-
va em franca economia para o país e conseqüentemente para o con-
sumidor, quer no que se aplique na ampliação e pavimentação das 
linhas principais da rêde rodoviária, quer no que se destine ao en-
caminhamento definitivo do premente problema nacional do pe-
tróleo. São dignos de meticuloso exame os quadros apresentados 
por S. Ex.ª no parecer em referência. 

Basta, para fazer uma idéia das vantagens da medida, notar 
que, como informa o nobre Senador, relativamente à pavimen-
tação: 

"Prova frisante disso nos dão os dados estatísticos re-
ferentes ao preço de transporte nas Estradas Rio-São 
Paulo, trecho Rio-Volta Redonda e Rodovia Anchieta-
Anhanguera, em São Paulo. Depois de pavimentadas, os 
fretes baixaram respectivamente de 53 e de 60 % . 

O Sr. Carlos Lindemberg - Permite V. Ex.ª um aparte? (As-
sentimento do orador) Agradeço a V. Ex.ª as referências feitas ao 
meu trabalho de que as providências indicadas no projeto incluirão 
de modo decisivo na obtenção dos recursos necessários à exploração 
do petróleo no Brasil. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Muito obrigado a V. Ex.a pelo 
aparte. 

Imagine o Senado, Sr. Presidente, as vantagens que advirão da 
exploração do petróleo brasileiro e da destilação do óleo bruto es-, 
trangeiro em nosso país sabido como é que essas vantagens se reve-
lam no desaparecimento de divisas para a sua importação (tremen-
do pesadêlo de que nos precisamos libertar) e na possibilidade igual-
mente crescente que teremos de ampliar e pavimentar o nosso sis-
tema rodoviário. 
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Vem a propósito, Sr. Presidente, ler ao Senado o ofício que re-
cebi da Associação Comercial de Minas, número 1. 858, de 19 de 
novembro corrente, bem como parte da tese apresentada pela As-
sociação no Congresso das classes Produtoras, reunido recentemen-
te naquela Capital. Devo lembrar que essa tese foi elaborada pelo 
órgão técnico daquela associação: 

"Ex.mo Sr. Senador Landulpho Alves - Palácio Mon-
roe - Rio de Janeiro - Sr. Senador - Através da Im-
prensa e pelo "Diário do Congresso Nacional" temos acom-
panhado a sua brilhante atuação nos debates em tôrno do 
projeto de Lei que dispõe sôbre a exploração do petróleo 
nacional. 

Tendo estudado amplamente a respeito em recente 
congresso das causas produtoras nesta Capital uma tese sô-
bre a matéria e que ficou conhecida como "tese mineira" a 
qual preconiza o monopólio estatal na exploração petrolí-
fera, esta Associação, oferecendo a V. Ex.ª uma cópia da 
aludida tese, tem a satisfação de expressar-lhe os seus 
aplausos pela sua brilhante conduta nos debates que se 
estão travando no Senado. 

Prevalecemo-nos do ensejo para apresentar-lhe os nos-
sos protestos da mais elevada estima e distinto aprêço, 
subscrevendo-nos atenciosamente, pela Associação Comer-
cial de Minas - a) Renato Falei, Presidente. - Antônio 
Edílio Duarte, Secretário-Geral". 

Sr. Presidente, preciso destacar alguns trechos desta tese para 
que o Senado veja como coincidem com os meus os pontos de vista 
da Associação Comercial de Minas uma das mais altas entidades 
e que maior responsabilidade tem na apreciação dos fatos econômi-
cos. No estudo dos diversos aspectos do problema, a Associação che-
ga a conclusões idênticas às dos que se colocaram ao lado da solução 
estatal. Divide, entretanto, as operações de monopólio do petróleo 
em organização de classes diferentes e julga que se deve a cada 
uma destas atribuir uma entidade especializada. 

Convém, porém, destacar, neste trabalho, êste ponto, Sr. Pre-
sidente: 

"Aumento de tributos para o financiamento do pro-
grama de petróleo nacional e para a fundação da sociedade 
por ações". 

Outro item da tese defendida pela Associação Comercial de 
Minas: 
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"A entidade proponente considera ac ~"t~ã'J pn"'' -
pio de se recolherem tributos para o desenvo · o da 
indústria petrolífera do país, precisamente dos elementos 
que se aplicam a atividades diretamente ligadas ao con-
sumo do próprio petróleo . 

Não julga prejudicial à Nação... ". 

Pediria a atenção do Senado para êste ponto: 

" ... o ônus sob êsse motivo apresentando, porque con-
sidera a colaboração das classes produtoras nacionais como 
medida mais s~lutar do que a exportação permanente de 
divisas para a aquisição do produto, visto como esta últi-
ma é uma forma de fazer recair sôbre o povo brasileiro 
maiores sacrifícios para o pagamento da produção alie-
nígena. 

Concorda com a dotação de verbas orçamentárias e 
assim reconhece que o desenvolvimento da indústria do 
petróleo é a mais segura maneira de garantir a soberania 
econômica e política do país". 

Concorda com a destinação de uma cota do impôsto de renda 
para êste objetivo ou de qualquer outro tributo apontado, desde 
que a exploração se faça em moldes de interêsse nacional por si-
tuar a ação governamental - neste assunto, o mais importante que 
se possa reclamar no atual estágio da economia brasileira. 

Recomenda e solicita das entidades presentes, que não tomem 
como tema de combate fiscal o problema do petróleo e usando da 
sua autoridade moral de tradicional combatente contra todos os 
abusos dos fatos nos seus mais diversos setores, situa a questão em 
têrmos superiores ao da esfera imediata dos interêsses particulares 
dos homens de negócios, transferindo-a para o plano mais ele-
vado da necessidade de garantir a soberania nacional e de oferecer 
às classes produtoras brasileiras uma posição de real independência 
na sua missão de trabalhar pelo fornecimento econômico do país. 

Considerando que êstes tributos se aplicam à sua atividade eco-
nômica básica, capaz de fortalecer de tal modo a estrutura econô-
mica brasileira para que possamos conhecer, efetivamente, a era de 
aproveitamento de nossas riquezas naturais dentro de nossas fron-
teiras, criando para os empregadores a possibilidade de uma con-
dição de vida igual àquela que desfrutam os dos países que atingi-
ram uma etapa superior de desenvolvimento, a Associação Comer-

3 - 26187 
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cial de Minas conclama as suas congêneres a tomarem a pos1çao 
firmes de responsáveis diretas pelo progresso econômico do país. 

Assim pensando e tomando em consideração o disposto no art. 
8.º do projeto n.º 1.517, a entidade proponente recomenda que dos 
25 % destinados à intensificação da exploração do petróleo nacional, 
deduzidos da receita resultante do impôsto único sôbre derivados 
de petróleo, sejam destinados pelo menos 5% para a fase de pesqui-
sa, além de tôdas as demais dotações que lhe sejam orçamentària-
mente determinadas. 

Tomando os dados referentes aos recursos do Fundo Rodo-
viário Nacional no período do primeiro semestre de 1951, que 
acusou uma arrecadação proposta de Cr$ 1. 223 .198. 833,20, dos 
quais Cr$ 305.799.707,00 seriam destinados à Petróleo Brasilei-
ro S.A. teríamos cêrca de Cr$ 120.000.000,00, anualmente, para 
o trabalho de pesquisas. 

l!:ste montante seria incorporado a outras dotações, sem prejuí-
zo do "quantum" atualmente destinado ao Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Na formação do capital das sociedades de economia mista de-
verá ser modificado o que se estipulou no art. 13 do projeto n.º 
1.516, quando se estabelece desigualmente entre as pessoas físicas 
brasileiras, as pessoas jurídicas de direito privado, organizadas em 
observância do art. 9.º alínea B do Decreto n.º 4.071, de 12 de maio 
de 1939 e as demais pessoas jurídicas de direito privado, a modifi-
cação recomendada e feita no sentido de deixar claros os pontos de 
vista referentes à participação de capitais nacionais e estrangeiros 
na indústria do petróleo nacional, não permitindo a suspeita cons-
tantemente apontada e que contribuiu para a confusão e a intran-
quilidade pública. 

No tocante à obtenção de recursos prevista no projeto n.º 1.517, 
assim como no modo de contratá-lo, o disposto pode ser aceito. 

Quanto aos aumentos de capital da Petrobrás (na presente 
moção representada pela grande emprêsa estatal), os mesmos 
direitos assegurados no projeto n.º 1. 516 podem ser reafirmados. 

Igualmente se recomenda o disposto nos arts. 9, 10, 11, e l:fdo 
projeto n.o 1.516. 

:mstes são os pontos de vista da Associação Comercial de Minas, 
expostos sob a inspiração serena, imparcial e desapaixonada dos 
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homens de classe montanheses, longe da agitação das campanhas 
extremadas para meditar e para opinar sôbre o mais importante 
problema brasileiro da atualidade com o objetivo único de contri-
buir para a solução reclamada pela opinião pública nacional. 

Vê V. Ex.a, Sr. Presidente, a coincidência dêsses pontos de vista 
com o que aqui se tem pregado relativamente à solução brasileira 
do problema do petróleo. 

Eu tenho afirmado nesta Casa, Sr. Presidente, que a imensa 
maioria dos brasileiros é pela solução estatal do problema do petró-
leo. Outras manifestações de aplauso tenho recebido ao trabalho que 
venho fazendo no Senado. Seria longo incluí-las neste discurso. Não 
quero, entretanto, deixar de destacar a coincidência quase comple-
ta do ponto de vista do prestigioso órgão das classes conservadoras 
de Minas Gerais com o que tenho aqui afirmado e sustentado. 

Por isso mesmo, não posso deixar passar o ensejo, para auferir 
o quanto se acha desvirtuado do pensamento dominante do país a 
êsse respeito o Sr. Dr. Brasílio Machado, Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio a julgar pelas idéias que esposa sôbre o gran-
de e momentoso assunto no seu discurso de posse publicado pelo 
"Jornal do Comércio" de 7 de novembro último. Não auscultou por 
certo a opinião do meio conservador do Brasil, como seria de dese-
jar, para o desempenho de tão alta fundação. Preferiu sem maior 
análise e sem apresentar razões considerar jacobinismo a atitude 
daqueles que, integrados no movimento nacional contra a intro-
missão dos trustes na exploração do petróleo brasileiro, preservam 
a economia nacional da escravização a êsses trustes. Infeliz como 
foi S. Ex.ª nessa parte do seu discurso, eu traria ao Senado estudo 
sôbre a sua oração no que toca ao petróleo, fôsse maior a disponi-
bilidade de tempo com que conta esta Casa. 

DIRETRIZES NACIONALISTAS 

Diz o Executivo nos "Fundamentos da Petrobrás": 

"O princípio do Presidente Getúlio Vargas foi o de 
adotar uma vigorosa solução nacionalista que verificamos 
no contrôle real do Estado não só sôbre a entidade, como, 
por via de conseqüência, sôbre o mercado do petróleo e seus 
derivados, a fim de não adiar o problema, uma vez que 
quatro condições se realizem como se realizam, no caso da 
Petrobrás: 
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- perfeito contrôle estatal; 
- capacidade técnica de aplicar bem os recursos; 
- coleta dos recursos inteiramente justificável econômi-
camente e suportável pelos contribuintes; 
- ação dominante na economia nacional do petróleo e 
seus derivados". 

Das razões apresentadas pelo Executivo sob a denominação 
"Fundamentos da Petrobrás" consta ainda: 

"Ressalvada a diretriz nacionalista mantida desde 
1934, a questão fundamental a resolver consistia em habi-
litar o poder público a enfrentar o problema na escala exi-
gida pela situação em que a Nação se encontra nesse setor 
da sua atividade. 

Dispositivos principais da legislação vigente. 
Desde a promulgação da Constituição de 1934, ao pro-

prietário do solo só está reservado o direito de preferência 
em relação à exploração de riquezas minerais existentes na 
área, as quais quando descobertas, desde então, passarão 
ao domínio da União Federal, que pode autorizar, ou não, o 
seu aproveitamento para fins industriais. Conquanto a 
Constituição de 1946 permita a outorga de autorização ou 
concessões de aproveitamento de jazidas minerais a "bra-
sileiros ou sociedades organizadas no País" (art. 153 
§ 1.º), acha-se em vigor o art. 66 do "Código de Minas" 
(Decreto-lei n.º 1.985 de 29 de janeiro de 1940), que reserva 
o direito de pesquisas ou lavras aos "brasileiros pessoas na-
turais ou jurídicas constituídas estas de sócios ou acio-
nistas brasileiros". É que os dispositivos do art. 153 da 
Constituição vigente ainda não foram regulados por lei 
ordinária". 

"No caso particular do petróleo e dos gases naturais, 
como não se verificara nenhuma descoberta antes da pro-
mulgação da Constituição de 1835, "as jazidas existentes 
no território nacional pertencem à União a título de domí-
nio privado imprescritível (art. 1.0 do Decreto-lei n.0 3.236, 
de 7 de maio de 1951). Essas jazidas podem ser exploradas 
por entidades privadas, desde que autorizadas a funcionar 
mediante "requerimento dirigido ao Presidente do Conselho 
Nacional do Petróleo, instruído com prova de sua organ.za-
ção e da nacionalidade dos sócios acionistas" (art. 4.º do 
Decreto-lei n.0 3.236). A autorização de pesquisa e lavra a 
entidades privadas é objeto de disposições minuciosas do 
Conselho. 

http:organ.za
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O sentido nacionalista, Sr. Presidente, que o govêrno deu ao 
projeto, em consonância, aliás, com reiteradas e veementes decla-
rações públicas feitas pelo Presidente da Repúlblica, Sr. Getúlio Var-
gas, ressalta claramente. Contudo, de parecer como sempre fui que 
as emprêsas dessa natureza devem ter cunho cem por cento estatal, 
acho que não deveriam ter direito algum a voto os 15% de toma-
dores particulares. A êsses deve-se dar o direito a ação sem voto. 
Mais certo ainda será considerar essa parcela (15%) como 
produto de empréstimo compulsório de parte dos proprietários de 
veículos de automóveis. E que tudo devemos fazer para impedir 
terminantemente a influência direta ou indireta do capital estran-
geiro na vida da emprêsa ou outro qualquer aspecto da solução do 
problema nacional do petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) - A orientação que o eminente Sr. Pre-
sidente da República tomou com relação ao petróleo é o que pode-
ríamos chamar de nacionalismo minguado, porque S. Ex.ª., certa-
mente atendendo a ponderações de caráter internacional, não quis 
chegar às últimas conseqüências como eu e V. Ex.ª sempre fizemos. 
Passamos de um regime em que a propriedade era absoluta, inclu-
indo as riquezas do subsolo, a um regime em que, atendo-se a mo-
tivos de defesa ou preservação nacional, as minas passam a consti-
tuir utilidades diferentes para o efeito de propriedade do que se 
contém no subsolo, isto é, êste fica reservado à Nação. Conseqüen-
temente, o Govêrno vem permitindo a exploração por meio de con-
cessões. Não sou, nesse ponto de vista, tão extremista como a mui-
tos parece; mas no que se refere ao petróleo, não compreendo como 
possamos, em qualquer sentido, contemporizar contra aquêles que 
criam restrições de qualquer natureza à tese estatal. Minha opinião 
é que devemos ficar, no particular, com tudo, desde a exploração 
do petróleo à sua distribuição. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço a V. Ex.a o aparte. 

"Os projetos de lei destinados a criar a Petrobrás e &. 
dotá-la de recursos financeiros preenchem essa dupla fina-
lidade sem comprometer a legislação nacionalista cujos 
dispositivos se mantêm em vigor. Não declara a instituição 
do monopólio estatal da indústria, embora. pelo porte do 
sistema Petrobrás, seja inevitável o poder de contrôle mo-
nopólico que o Govêrno de fato terá . 
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"Não o declaram inclusive, porque os recursos finan-
ceiros mobilizáves não eram suficientes como ficou demons-
trado em capítulo anterior dêste trabalho. 

Mas, deram início a uma possante organização eco-
nômico-financeira controlada pelo Estado, capaz de exer-
cer o domínio sôbre a indústria privada existente e sem 
dúvida fadada a realizar o monopólio estatal integral, se 
essa fôr a orientação prevalecente no futuro". 

E ainda: 
"Propondo a instituição de uma emprêsa em que o 

contrôle estatal não pode ficar sequer ameaçado, o Govêr-
no não precisava tratá-la como uma emprêsa privada con-
cessionária, à qual se impõem restrições cuidadosas para 
impedir que interêsses contrários aos nacionais venham 
a prevalecer. Assim mesmo, estabeleceu outro tipo de con-
trôle de que não cogita a legislação vigente, uma vez pro-
vada a nacionalidade: a limitação das quotas de capital. 

O SR. PRESIDENTE - Pondero ao nobre orador que está a 
findar-se a hora do expediente. 

O SR. NOVAIS FILHO - (Pela Ordem) - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se concede, nos têrmos regi-
mentais, a prorrogação da hora do expediente a fim de que o nobre 
representante da Bahia, Sr. Senador Landulpho Alves, possa con-
cluir sua ordem de considerações. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores Senadores que aprovam o 
requerimento formulado pelo nobre Senador N ovaes Filho queiram 
permanecer sentados. (palmas) . 

Está aprovado.  
Continua com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves.  
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço a  

V. Ex.ª, ao Senado e ao nobre Senador Novais Filho a concessão da 
prorrogação do expediente a fim de que eu possa continuar a leitura 
do meu trabalho . 

"A Petrobrás será, na verdade, o Govêrno agindo no 
campo da indústria petroleira, tal como já o faz na indús-
tria do aço através da Cia. Siderúrgica Nacional ou no co-
mércio bancário por intermédio do Banco do Brasil. O fato 
de o capital privado participar da emprêsa em inferiorida-
de flagrante não lhe tira êsse caráter de empreendimento 
estatal, onde a vontade do Govêrno prepondera, inclusive 
por fôrça dos dispositivos de lei especial proposta". 
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Nesse ponto, Sr. Presidente, há objeção a fazer, uma vez que 
não se quer apenas impedir que interêsses contrários aos nacionais 
venham a prevalecer, mas impedir que êles venham a existir . 

A existir qualquer que seja a forma ou meio porque meios e 
formas muitas têm os trustes, ou seja, os detentores do capital in-
ternacional, de se insinuar, acabando por decidir e por prevalecer. 

No fim dêsse capítulo, dizem os "Fundamentos": 
"Evidentemente, o gigantesco esfôrço financeiro de 

um grupo de centenas ou milhares de emprêsas adquirirem 
as quotas de capital votante daqueles limites a fim 
de alcançarem a eleição de um diretor, se concebível, não 
traria nenhum poder de contrôle e nem mesmo influência 
ponderável dêsse grupo hipotético em face dos outros ele-
mentos de contrôle estatal previstos na lei. Aliás, os gran-
des grupos internacionais interessados declaram franca-
mente que só aplicariam capital em emprêsa com essa fi-
nalidade se detivessem o contrôle e a responsabilidade exe-
cutiva dos empreendimentos. 

A hipótese de uma articulação tentacular de centenas 
ou milhares de testas-de-ferro não encontra viabilidade, 
pelo mesmo princípio de que "espião indentificado é espião 
anulado". 

A União Federal deterá quatro cargos no Conselho de 
Administração e o poder público, sete num total de nove. 
Os dois cargos reservados ao capital privado terão de ser 
preenchidos por meio de eleição em que tomarão parte cen-
tenas de milhares de acionistas, visto como a grande massa 
dêste será constituída de proprietários de veículos automó-
veis.Afigura-se pràticamente impossível conseguir o domí-
nio dessa massa, para a eleição de testa-de-ferro de um 
grupo privado, nacional ou estrangeiro, interessado na in-
dústria do petróleo. 

Mas essa será a constituição do Conselho de Adminis-
tração, órgão de natureza deliberativa. A Diretoria Execu-
tiva, responsável pelos serviços da emprêsa, será compos-
ta do presidente dela e de três dos membros do Conselho 
de Administração, todos nomeados pelo Presidente da Re-
pública. 

Os membros do Conselho de Administração e da Dire-
toria Executiva e o presidente da sociedade serão brasilei-
ros natos. 

Tanto os Estatutos de constituição da sociedade, como 
quaisquer modificações posteriores que lhes sejam intro-
duzidas, só serão válidos depois de aprovados por decreto 
do Presidente da República. A pesquisa e a lavra empreen-
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didas pela sociedade serão objeto de planos aprovados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, cujos três representantes 
militares têm direito a voto". 

Nessa declaração, Sr. Presidente, deve ser posta de reserva a 
parte que diz: 

"Aliás, os grandes grupos internacionais declaram 
francamente que só aplicariam capitais em emprêsas com 
essa finalidade se detivessem o contrôle e a responsabili-
dade executiva dos empreendimentos". 

Faz-me lembarar a anedota do sapo: jógue-me no fogo, não me 
atire na água fria ... 

"Ê:sses grupos nada declaram francamente. Têm 
sempre planejado e decidido o assalt.o à economia pe-
troleira dos povos subdesenvolvidos". 

Isto é que é real, positivo, oriundo do conhecimento de dezenas 
de anos através das suas atividades, no mundo. Ê:sses grupos não 
declaram coisa nenhuma. Para que empregar uma frase dessa na-
tureza "têm sempre planejado e decidido o assalto à economia pe-
troleira dos povos subdesenvolvidos?". 

E, terminando êsse capítulo, Senhor Presidente, afirma o Exe-
cutivo: 

"Em face do projeto de lei, assim organizado, a Pe-
trobrás será de início cem por cento estatal e federal, e só 
deixará de ser cem por cento estatal quando e como con-
vier ao Estado, apesar de estar demonstrado não poder 
prevalecer razoàvelmente qualquer receio de influências 
malsãs do capital privado votante". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) - Creio que a Petrobrás deveria ser 
cem por cento estatal; e se possível, no futuro, por absurdo, mil 
por cento estatal. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Creio, Sr. Presidente, que só es-
taremos certos e livres de sérios embaraços quando a emprêsa ti-
ver caráter cem por cento estatal. Só uma transigência deve-se fa-
zer neste particular. Esta é quanto às refinarias já objeto de con-
trato, as quais devem ter prazo de concessão relativamente curto 
e se sujeitar à livre fiscalização, pela União Federal. A nenhuma 
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outra entidade se daria qualquer concessão ligada à produção na-
cional do petróleo e derivados e aquelas já outorgadas se devem ex-
tinguir, findo o prazo contratual, ou declaradas caducas, assim co-
metam falha considerada capaz, por qualquer modo, de compro-
meter o contrôle do país sôbre a sua indústria petroleira. 

O Sr. KerginaUlo Cavalcanti - Muito bem, V. Ex.ª tem tôda 
razão. 

O XISTO BETUMINOSO 

É na mesma ordem de pensamento que considero de relativa 
urgência a exploração das nossas jazidas de xisto betuminoso. Con-
tudo, a montagem das destilarias para o petróleo importado e os 
grandes depósitos para o produto dessa origem devem preceder, na 
urgência, a exploração do xisto. 

Esta, entretanto, merece especial apoio e grande dedicação, 
porque nela teremos relativo desapêrto, nas horas de grande escas-
sez do produto estrangeiro, enquanto não tivermos a produção do 
petróleo nacional em grande escala. Além disto, estão a curtas 
distâncias dos maiores centros populosos do país. Se dependesse 
de meu critério e de minha ação, eu daria menores recursos para 
êste fim, dentre os previstos para a Petrobrás, derivando a dife-
rença para a montagem, tão pronta quanto possível, das refinarias 
e depósitos para Petróleo em espécie, importado de outros países. 

AS REFINARIAS 

Não tem sido bem esclarecida a opinião nacional, a respeito 
da refinação do petróleo no país, mesmo em meio às classes mais 
capazes de bem penetrar na essência dêsses problemas. 

Salvo raros casos, quando se trata de destilaria ou refinaria 
tem-se entre nós a idéia de instalar aparelhamento para refinar o 
petróleo nacional. 

Entretanto, Sr. Presidente, o que menos interessa, de imedi-
ato, é precisamente êsse aspecto do problema. 

Na refinação do petróleo importado em nosso território está, 
sem dúvida, a solução mais premente, a necessidade mais imperi-
osa, em tôda a questão do abastecimento dos nossos mercados de 
derivados dêsse produto. A refinação do óleo nacional, para a qual 
os patriotas se voltam logo, pensando, de imediato, na produção 
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da província petrolífera da Bahia, é de todos os aspectos do pro-
blema o mais fácil de resolver. 

Basta aumentar a capacidade da destilação e o teremos solu-
cionado com proveito real para o país. Agora mesmo, a refinaria de 
Mataripe adquiriu unidade nova e a sua capacidade de refinar 
passou de 2.500 (dois mil e quinhentos) para 5.000 (cinco mil) 
barris diários. 

Em matéria de refinação, o que importa fazer com urgência, 
com segurança, empregando tôdas as fôrças e elementos de que 
possamos dispor, é a refinação do petróleo estrangeiro. 

É urgente a montagem de grandes destilarias, urgente a aqui· 
sição de nova tonelagem de navios-tanques petroleiros, urgente 
a construção de grandes depósitos para conter o excesso de petró-
leo importado sôbre a capacidade de destilação das usinas e sôbre 
o consumo atual. Êsse último aspecto do assunto é prementíssirno 
quanto ao tempo. Não pode ser procrastinada a construção. De-
vemos ter depósitos para o petróleo importado, mesmo que ainda 
não tenhamos montado as destilarias para refiná-lo. Êsse óleo, as-
sim estocado, constituirá a nossa reserva para as horas incertas, 
na guerra como na paz, porque, como estamos vendo agora, o car-
tel internacional do petróleo nos negará o suprimento quando en-
tenda de o fazer, e terá em suas mãos, em poucos dias, a sorte das 
nossas atividades. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª permite um aparte? 
(Assentimento do orador) - V. Ex.ª está explicando muito bem 
êsse aspecto ameaçador para a economia nacional: e o nobre co-
lega deve ter notado que nestes últimos dias a imprensa tem vei-
culado uma série de ameaças mal veladas contra o desenvolvimen-
to econômico do Brasil. Assim é que, vez por outra, surge a notícia 
de que estamos devendo demais. A Inglaterra, os Estados Unidos e 
outros países ameaçam a economia brasileira. Não querem mais 
vender ao Brasil e outras coisas semelhantes. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Pura maquinação dos interes-
sados. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Exatamente. Querem iniciar 
uma ofensiva contra o Brasil. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Demo-lhes o petróleo e logo 
quererão vir para cá. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Pura maquinação, diz bem 
V. Ex.ª. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª tem tôda razão. 
(lendo) Dizia eu, Sr. Presidente, que o cartel internacional do 

petróleo nos levará ao sofrimento quando entenda de o fazer, e terá 
em suas mãos, em poucos dias, a sorte das nossas atividades. 

Indício disto é o que estamos a assistir, agora que os estoques 
de refinado dêsses nossos fornecedores não suportam sequer 60 
dias de consumo. 

:G::sse é o verdadeiro problema da refinação. E é por isso, Sr. 
Presidente, que ao lado do slogan "O petróleo é nosso", a que as 
forças monopolistas, através da nossa ingenuidade, emprestam 

-origem comunista, devemos usar outro slogan, que, sem constran-
gimento algum, lanço desta tribuna, aquêle que se traduz na ex-
pressão: - "A refinação é nossa". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti .,.-- Exatamente. Armazenamos 
e refinamos. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Enquanto a produção brasilei-
ra não satisfazer às necessidades do nosso consumo, importemos 
o óleo bruto para refiná-lo no país; reduzida ao mínimo a importa-
ção dos produtos da refinação. Essa prática foi adotada pela Fran-
ça e pela Alemanha e a guerra as encontrou com grandes reser-
vas de óleo bruto que sustentaram as necessidades dêsses povos 
por muito tempo. 

O resumo que se segue é de autoria do Sr. General Ibá Meireles, 
inteligência brilhante e objetiva que, desde a criação do Conselho 
Nacional do Petróleo, ali serviu, ao lado do seu ilustre Presidente 
de então, Senhor General Horta Barbosa. É um dos maiores co-
nhecedores do problema do petróleo no Brasil. Nesse resumo se en-
contram dados preciosíssimos, que cumpre considerar aqui e di-
vulgar. 

Senhor Presidente: 

"O Decreto-lei n.º 395, de 29 de abril de 1938, que de-
clarou de utilidade pública a indústria da refinação de 
petróleo importado ou produzido no país, procurou criar 
condições para que surgisse, afinal, no Brasil, uma indús-
tria que fornecesse energia para a realização do transpor-
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te, especialmente aéreo e rodoviário, indispensável à de-
fesa militar e econômica do país. Buscou ainda a lei uni-
formizar, tanto quanto possível, o preço do petróleo e seus 
derivados, em todo o território nacional . 

"Na elaboração do Decreto-lei n.º 395, o Govêrno par-
tiu do princípio que a chave na indústria do petróleo 
está na refinação, existissem ou não os preços dos deriva-
dos; que o caráter essencial da indústria da refinação é o 
monopólio; que o mercado de óleo bruto é livre no mundo; 
que a indústria do refino deve preceder à descoberta do 
óleo. 

"Criado o C.N.P. em 1938, já em princípios de 1939, 
era descoberto o primeiro poço produtor. Pelo fato de não 
têrmos refinarias, sómente em 1950 iniciou-se o aprovei-
tamento dessa riqueza, com a inauguração de Mataripe. 

"Raras são as nações que não dispõem da industria 
do refino, possuam ou não petróleo em seu subsolo. 

Até 1940, era da competência dos Governos federal, 
estaduais e municipais cobrar impostos e taxas sôbre os 
combustíveis e lubrificantes líquidos minerais, importados 
ou produzidos no país. 

Por iniciativa do Conselho Nacional do Petróleo 
foram promulgadas as leis constitucionais 3 e 4, de 18 e 
20 de setembro de 1940, emendando os artigos 23, 35 e 20 
da Constituição então vigentes e que reservaram ao Go-
vêrno Federal competência privativa para tributar a pro-
dução e o comércio, a distribuição e o consumo, inclu-
sive a importação e exportação dos combustíveis e lubri-
ficantes líquidos de qualquer origem. 

"Ainda por iniciativa do C.N.P. foi baixado o Decre-
to-lei n.0 2.615, de 21 de setembro de 1940, estabelecendo 
que os combustíveis e lubrificantes líquidos minerais, im-
portados ou produzidos no país, ficam sujeitos a um im-
pôsto único federal, cobrado sob forma de direitos de im-
portação para consumo, quando de procedência estran-
geira, e de impôsto de consumo, se produzidos no país. Ao 
mesmo tempo proibia a incidência de quaisquer taxas 
ou impostos municipais ou estaduais sôbre os citadOB 
produtos. 

"O decreto-lei estabelece ainda que dos direitos adu-
aneiros arrecadados serão depositadas no Banco do Brasil 
quotas-partes que especifica, escrituradas em conta es-
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pecial, sob a denominação "Fundo Rodoviário dos Esta.dos 
e Municípios". 

"Na mesma conta Serão depositadas quotas-partes 
relativas ao impôsto de consumo cobrado sôbre os refina-
dos nacionais. As quantias arrecadadas serão rateadas en-
tre os Estados, Distrito Federal e Território do Acre, pro-
porcionalmente ao consumo de cada espécie de produto 
nos respectivos territórios, para aplicação exclusiva no 
desenvolvimento e conservação de suas rédes rodoviárias. 

"Essa notável lei marca, verdadeiramente, o início 
de sólida política rodoviária ao estabelecer que o imposto 
cobrado sôbre o combustível líquido deve ter obrigatória 
aplicação na construção e conservação de rodovias. 

"O Decreto-lei número 2.615, ao criar um imposto 
único federal sôbre os combustíveis e lubrificantes líquidos 
minerais, importados ou produzidos no país, estabeleceu 
condição básica que viesse permitir, no futuro, a fixação 
em todo o território nacional de preços tão uniformes quan-
to possível para os derivados do petróleo, do que cogita o 
Decreto-lei número 395, de abril de 1938. 

"De cunho político essencialmente nacionalista, a 
uniformização prevista dos preços do carburante e dos 
combustíveis líquidos em geral, teria como conseqüência 
estimular o movimento migratório das populações litorâ-
neas para o hinterland, pois que viria facultar às regiões 
mediterrâneas menos desenvolvidas, mais pobres o gôzo 
de uma parcela dos benefícios e vantagens inerentes a zo-
nas que, por mera fatalidade geográfica são mais acessí-
veis e, por isso mesmo, melhor aproveitadas e mais ricas. 
A paridade de condições sociais e econômicas que resultas-
se imediatamente da almejada uniformização do custo dos 
transportes, contribuiria, de seu turno, para robustecer 
amplamente, beneficiado pela simplificação do regime 
mais diversas do país. 

"O comércio importador e distríbuidor foi por igual, 
amplamente beneficiado pela simplificação do regime 
tributário, pela uniformização dos impostos e taxas e, em 
particular, pela eliminação dos numerosos tropeços e con-
trovérsias que, via de regra, surgem na interpretação e 
aplicação das leis fiscais". (Exposição de motivos núme-
ro 1.777, de 18 de julho de 1939, do Conselho Nacional do 
Petróleo ao Presidente da República) . 

"Cumpre-nos, ainda, pedir especialmente a atenção 
para o fato de o Decreto-lei número 2.615 haver fixado o 
regime fiscal em que deveria nascer a indústria nacional 
da refinação do petróleo. 
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"Do exame das tarifas constantes do citado Decreto-lei 
verifica-se que o impôsto de consumo pago pelo refinado 
nacional, é exatamente 75% (setenta e cinco por cento) 
dos direitos de importação para o consumo cobrados aos 
refinados importados. 

"Há, portanto, para a indústria nacional uma prote-
ção de apenas 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao 
similar importado. 

"O Decreto 8.463, de 27 de dezembro de 1945 (Lei Jop-
pert) aperfeiçoando o Decreto-lei número 2.615, criou 
o Fundo Rodoviário Nacional, com receita proveniente da 
arrecadação da totalidade do impôsto único federal sôbre 
combustíveis e lubrificantes líquidos destinando 40% ao 
custeio de rodovias federais e os restantes 60 % à conser-
vação de rodovias estaduais e municipais. 

"Têm sido extraordinários os resultados colhidos pelo 
C.N.P. do impôsto único e leis subseqüentes. 

"1:sse impôsto proporcionou as seguintes anecadações 
a partir de 1946. 

Cr$ 
1946 453. 939 . 965,60 
1947 818. 569 . 805,90 
1948 1.080.301.647,90 
1949 1.207.040.147,10 
1950 1. 441.401. 736,50 

Sr. Presidente, termino por hoje, uma vez que tenho de abor-
dar outro capítulo e o fim da porrogação do expediente se aproxi-
ma. (Muito bem! Muito bem!) 



SESSÃO EM 28 DE NOVEMBRO DE 1952 

Expediente 

SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, é ainda o as-
sunto sôbre o qual venho dissertando desta tribuna - o problema 
brasileiro do petróleo - que me faz ocupar a atenção da Casa. 

(lendo) 
Tudo devemos fazer, Sr. Presidente, que esteja em nossas mãos 

e em nossas fôrças, indo até ao extremo sacrifício, para encami-
nhar, já e já, com mais vigor a exeqüibilidade, a solução do pro-
blema nacional do petróleo e derivados. Todos os sacrifícios e, por 
certo, entre êstes se há de considerar um aumento razoável da tri-
butação para o fim específico. Esta é uma batalha sem armas, sem 
machine guns, cuja vitória nos evitará os desentendimentos gra-
ves, os perigos de atritos nas relações internacionais, danosos e de 
conseqüências imprevisíveis. 

Melhor será sacrificar cada qual uma parcela mínima de sua 
economia, a ter a Nação de sofrer as conseqüências funestas de 
uma transigência desastrosa; melhor isso que estar a depender de 
divisas em grande massa, para pagar a gasolina e o óleo, que mo-
vem os veículos da nossa atividade crescente, na paz, e a defesa 
do nosso solo e da soberania, nas horas terríveis das guerras de-
vastadoras. Não nos devemos iludir. A encruzilhada é clara e dá 
para dois caminhos: o da desgraça e o da prosperidade. Não iría-
mos titubear na escolha do que mais nos interessa. 

Os que dão o golpe simulado e traiçoeiro, supondo-se imper-
cebidos, supondo ficar bem com o povo brasileiro, enganam-se e 
se enganam muito. 

Não é porque não encontrássemos o autor de um roubo que 
iríamos admitir não haver o ladrão. Deixando ou não impressões 
digitais ou indícios veementes, há sempre pista para apanhar o cri-
minoso. Devemos ir buscá-lo onde quer que esteja. Assim também 
devemos agir contra os ladrões da dignidade, da honra nacional, os 
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que dentro ou de fora lhe roubam os meios de defesa, as possibili-
dades de soerguimento, de progresso, de emancipação econômica. 

Busquemo-los, onde quer que se encontre e os exponhamos à 
execração do povo brasileiro, que não pode continuar ludibriado, 
amesquinhado, vilipendiado, abandonado à sorte infeliz do pau-
perismo, à sorte infame da degradação moral e física, do avilta-
mento, quando vê passar diante de si, (que amarga ironia!) o qua-
dro real, gritante, da fortuna coletiva, que é sem dúvida, a perspec-
tiva risonha da exploração das nossas jazidas petrolíferas, em base 
nacionalistas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
O SR. LANDULPHO ALVES - (Lendo) -Quando se vê que 

há no Brasil quem pense em se entregar essa exploração aos trusts 
monopolizadores internacionais, desmoronando assim, aniquilando, 
aviltando mesmo quando não negando totalmente, ignomm1osa-
mente, a nossa capacidade de realizar os próprios desígnios da 
Nação. 

É hora de definirmos posições. Todo o sacrifício é pouco, para 
que o nosso petróleo não caia em mãos dos inimigos do nosso desen-
volvimento econômico, social e político, dos que só nos querem como 
tributários da matéria-prima para a sua indústria e como consumi-
dores, subalternos e escravizados, dos produtos por êles elabora-
dos. Dos que querem, a um tempo, sugar as nossas riquezas e eli-
minar a possibilidade de virmos a constituir nação suficiente-
mente forte a poder decidir, na competição e nas contendas inter-
nacionais. 

Se os incomoda a nossa suposta incapacidade para explorar 
as riquezas petrolíferas, por falta de técnica, de dinheiro e de ca-
capacidade administrativa, por que não nos emprestam o capital 
necessário ao empreendimento? O que querem, porém, é o mono-
pólio, com o que nos estrangulariam. 

É nesse sentido que põem, a serviço dessa sua causa, elemen-
tos de fora ou de dentro da país, à custa de enormes somas de di-
nheiro, para fazer a sua propaganda. Só essa prática constitui re-
velação, para mim clara, dos intuitos que alimentam contra os in-
terêsses nacionais. 

Que tem a ver essa gente com a sorte de nossa indústria petro-
lífera? É por que precisam de petróleo que já lhes sobra nas regiões 
sob seu domínio? Não. É porque o contrôle das nossas jazidas, que 
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em suas mãos estariam sujeitas até ficar mais ou menos paradas, 
segundo as vantagens que outras regiões lhes oferecessem. Por que 
haveriam essas emprêsas de se incomodar com a boa ou má sorte 
que nos viesse caber na pesquisa ou na exploração? Ao contrário, o 
seu interêsse está sempre em que venhamos a fracassar, para que 
continuemos a ser um excelente mercado para os seus produtos. O 
que elas querem é o açambarcamento, querem-nos fracassados, e 
nas suas mãos o nosso mercado vertiginosamente crescente. 

A certeza absoluta de que somos capazes de ter técnicos, ca-
pital e boa administração para essa grande atividade como a de 
que temos petróleo é, ao contrário, o que os atemoriza e, já agora, 
inquieta, ante o nosso sucesso na Siderúrgica de Volta Redonda, na 
Hidrelétrica do São Francisco e em outros empreendimentos de 
vulto. E então invertem a ordem das coisas e batem no mesmo 
teclado, de maneira renitente, descortês e desatenciosa; tenaz e 
obstinadamente; o que não fariam nos respectivos países de origem, 
sem a certeza da reprimenda legal e popular. 

Sabem êles que a técnica da pesquisa, a da refinação do pe-
tróleo e de outras fases de sua exploração perderam o caráter de 
monopólio ou de privilégio, para constituírem práticas corriquei-
ras, só desconhecidas dos que não se preocupam ou não se ocupam 
com a matéria. São conhecimentos especializados ao alcance dos 
que os queiram adquirir. 

Sabem êles bem disto, Sr. Presidente, e por que o sabem é que 
procuram fazer dessa pesquiza e dessa exploração um tabu que 
aliás não resiste ao menor argumento honesto. 

E, Sr. Presidente, põem essas emprêsas, a seu serviço, nessas 
horas, todo o seu aparelhamento, todos os seus processos. Perante 
elas, desgraçadamente, muitos há que, em lugar de patriotas, pre-
ferem ser servos. A persuasão é, quase sempre, conseguida por ca-
minhos falsos e os melhores proveitos tiram dêsses aspectos, que a 
todos nos ferem; da nossa debilidade econômica e financeira, dos 
nossos índices de pobreza. Da escassez de cultura das massas 
populares; da boa fé da nossa gente, e de boa parte de nossos 
homens públicos, a qual toca as raias da ingenuidade e da in-
sensatez; e, infelizmente, do quase nenhum conhecimento da parte 
do povo, até mesmo de alguma parcela dos políticos e homens 
de Estado, a respeito do que significa o grande polvo sem entra-

4-26187 
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nhas, que é a fiança internacional, no caso sob a forma de trust e 
cartéis do petróleo. 

Agora mesmo, Sr. Presidente, alguns jornais norte-ameri-
canos, nos dão notícia de que várias quantias estão sendo manda-
das de lá para cá "a fim de influir na nossa corrente de opinião, 
quanto ao caráter que deve ter a exploração brasileira de petróleo, 
de iivre iniciativa, como lhes convém, ou sob o contrôle estatal" 

Chega-se, audaciosamente, a atribuir caráter subversivo e 
até comunista à campanha nacionalista do petróleo, procurando 
desfigurar os nobres e elevados intuitos dos que encaram a solução 
do problema, em face dos interêsses genuinamente brasileiros. 

E, nesses instrumentos da ação maléfica, aparecem falsos ar-
gumentos, expressões deturpadoras dos fatos a considerar, exem-
plos tendenciosos, farsas despudoradas, simulações e dissimula-
ções de que não se envergonham os autores e adeptos, mas que de 
certo ruborizam as vitimas incautas e despercebidas da mesquinha, 
torpe e tenebrosa trama. 

De tudo lançam mãos, Sr. Presidente. Revistas chiques,. cap-
ciosamente ilustradas a cromias elegantes e caras, trazem ao lado 
de notícias de propósitos enganadores, conselhos, insinuações dis-
farçadas em artigos, anedotas e elogios; argumentos à feição dos in-
terêsses dos açambarcadores, êsses mesmos que estão dando traba-· 
lho ao próprio govêrno norte-americano, que os leva nesta hora aos 
tribunais, pela prática do monopólio e pela sonegação de tributos e 
obrigações para com o Estado. :Êsses mesmos que já deixaram uma 
história negra, nos pobres países onde atuaram. 

t:sses órgãos, menos de publicidade do que veiculação e propa-
gação daquilo que interessa aos monopolizadores do petróleo, são 
distribuídos, gratuitamente, a todos os que representam parcela 
de influência direta nos destinos da Nação. 

E é nessas revistas, e através de jornais, de emissoras de rádio, 
que fazem sua campanha derrotista sôbre a capacidade dos brasilei-
ros para explorar o seu petróleo e dos perigos que essa indústria 
oferece ao capital. Audácia inominável, contudo ainda não punida. 

Nem os altos sentimentos da nossa gente, Sr. Presidente, de 
bem fazer, bem cumprir o dever para com a coletividade, se pou-
pam. Nem isso, que tanto atinge a nossa sensibilidade moral e 
nosso orgulho de povo civilizado e de personalidade definida, se 
respeita ou se acata respeitosamente. E surge mais um ou mais ou-
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tro engodo, derivando o sentido patriótico do julgamento nacional 
para fazer cair sôbre êsses açambarcadores o manto na nossa sim-
patia e dos nossos aplausos, oferecendo base para os que de cá se 
encarregam da triste tarefa. 

E aparece, então, Sr. Presidente, a campanha de "Honra ao 
Mérito", orientada por êsses capitais, atingindo a mais alta esfera 
dos nossos sentimentos de coletividade, expressos na admiração e 
no respeito aos que só sabem praticar o bem; alcançando pessoas 
que, pelo alto conceito em que são tidas, deveriam ser poupadas, 
resguardadas, postas à distância desses desmandos da cobiça sem 
freios dos intuitos velados dos donos do trust internacional do pe-
tróleo. 

Mais respeito para a nossa tradição de inteligência e de digni-
dade, é o que devemos reclamar dessa gente, Sr. Presidente. 

E se não é verdade o que acabamos de afirmar, se êsses homens 
do trust têm por intuito animar o nosso labor construtivo, os tri-
unfos das nossas figuras mais destacadas nas lutas pelo progresso 
brasileiro, e pelo nosso prestigio, então aceitem uma sugestão que 
desta tribuna lhes faço: - em lugar de gastos com a campanha de 
"Honra ao Mérito", crie essa emprêsa 100 (cem) ou 200 (duzentas) 
bolsas anualmente para nossa juventude se dedicar nos Estados 
Unidos da América do Norte, a estudos especializados sôbre a pes-
quisa, exploração e distribuição do petróleo e seus derivados, du-
rante 2 anos cada turma. Mas isto só como ironia se pode conceber. 

Sabe bem a emprêsa mór do trust que êsse é o modo mais se-
guro, rápido e prático de colaborar para o progresso brasileiro. 

Vejamos se aceita sugestão. Não o fará, porque só quer o pro-
gresso brasileiro, com o nosso petróleo sob o seu contrôle, com a 
chave da nossa principal fonte de energia motora em suas mãos. 

Só por ironia, repito, Sr. Presidente, podemos fazer uma tal su-
gestão, a menos que, inocentes, não soubéssemos o que querem no 
Brasil os açambarcadores do petróleo no mundo. 

AINDA A SOLUÇÃO ESTATAL 

Sr. Presidente. É tudo isto que nos leva à convicção plena de 
que é a solução estatal que nos convém. A solução nacionalista tan-
to quanto possível estatal. É a que reflete a vontade da Nação, tra-

. duzida nestas afirmações do Presidente Getúlio Vargas, referin-
do-se à Petrobrás: 
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"É fora de dúvida, como o demonstra a experiência 
internacional, que em matéria de petróleo, o contrôle na-
cional é imprescindível. O Govêrno e o povo brasileiro de-
sejam a cooperação da iniciativa estrangeira no desen-
volvimento econômico do país, mas preferem reservar 
à iniciativa nacional o campo do petróleo, sabido que a 
tendência monopolista internacional dessa indústria é de 
molde a criar focos de atritos entre os povos e governos. 
Fiel pois ao espírito nacionalista da vigente legislação do 
petróleo, será essa emprêsa genuinamente brasileira, com 
capital e administração nacionais". 

São ainda de S. Ex.ª essas assertivas, que envolvem grave ad-
vertência aos brasileiros os quais se devem unir para seguir e apoiar 
o Presidente nos melhores rumos para o País: 

"O projeto de incorporacão da Petróleo Sociedade Anô-
nima, ou, mais simplesmente, Petrobrás visa catar para 
o desenvolvimento da indústria brasileira do petróleo, 
as fontes de receita de que necessita e a centralização de 
iniciativas que lhe é indispensável. Mais ainda, consolida 
a orientação nacionalista. de que nunca se afastou o meu 
Govêrno e que espera poder sustentar até ao fim, contra 
todos os adversários descobertos ou embuçados e os inimi-
gos da nossa emancipação econômica". 

E mais ainda: 

"A organização da Petrobrás foi concebida dentro de 
um ponto de vista nitidamente nacionalista. Ela dará o Pe-
tróleo do Brasil aos brasileiros e tomará possíveis os re· 
cursos financeiros vultosos de que necessitamos para ex· 
ploraruma das maiores fontes de riqueza da civilização. 

Essa bandeira nacionalista, eu venho desfraldando em 
tôda a minha vida e ninguém logrará arrebatá-la de mi· 
nhas mãos. Coube ao meu passado Govêrno elaborar ale-
gislação de minas que nacionalizou a propriedade e a ex-
ploração das riquezas do nosso subsolo, cristalizando-se, 
pela primeira vez, a defesa do patrimônio mineral do 
Brasil". 

E, por último, no discurso de S. Ex.ª, na "Hora da Indepen-
dência, 7 de setembro de 1952", diz: 
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"Considero uma de minhas maiores responsabilida-
des conferir ao país a sua independência total no que con-
cerne ao petróleo, desde as fases iniciais de prospecção e 
localização das jazidas até a constituição da grande indús· 
tria que dêle deriva. Não vos falo de uma aspiração re-
mota, mas de uma realidade que, estou certo, terá lugar 
ainda antes de se encerrar o meu govêrno, desde que não 
me faltem o concurso e o apoio de todos os brasileiros ins-
pirados por êsse ideal comum . 

É firme propósito de meu govêrno levar avante, com o 
mais decidido empenho, o programa de recuperação eco-
nômica e financeira, a cuja execução já deu início. tsse 
programa, que se baseia em uma política de restrição das 
importações, acompanhada por uma vigorosa campanha 
de combate à especulação, será seguido de medidas tenden-
tPFi a ª"i':eg:urar a organ1zacão das indústrias de base e o 
reaparelhamento dos meios de transporte e de produção de 
energia. Será garantida ainda a defesa de nossa moeda 
mantendo-se a taxa cambial ao nível presente". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LANDULPHO ALVES - Com todo prazer. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Pelo que acaba de V. Ex.ª de 

lêr, palavras, aliás do Presidente Getúlio Vargas, vê-se que S. Ex.ª 
se incorpora e até mesmo chefia a grande tribo indígena naciona-
lista dos que defendem o petróleo para o Brasil. O fato porém, não 
me causa admiração. 

O Sr. Getúlio Vargas deve ser bom índio das fronteiras de 
São Borja,. .. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Muito bem. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ... minuano ou charrua que 

ali estabeleceram nossas lindes com os castelhanos. Conseqüente-
mente, deve ser um defensor a todo transe do petróleo para o Bra-
sil. Façamos o Sr. Getúlio Vargas amigo dos tupiniquins e vejamos 
se conseguiremos que S. Ex.ª seja o tuxáua-mor dos nacionalistas 
do petróleo brasileiro. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço o aparte do nobre co-
lega. 

É o senso nacionalista, é o sentimento geral da Nação, falando 
pela voz de seu Presidente. 
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É o espírito iluminado e genial do estadista que nada ignora, 
tudo percebe e, espero, tudo fará que em suas fôrças esteja, para dar 
áo País, a verdadeira solução que para o importante problema está 
a reclamar. 

Mas, a despeito de tudo isto, Sr. Presidente, não desanimam, 
em parcela mínima, os monopolizadores, e tal a sua audácia que, 
precisamente nesses momentos procuram abalar o prestígio e o alto 
conceito de que gozam os nossos maiores homens públicos, e o pró-
prio Parlamento. 

Não há muitos dias, li notícia pela qual o Estado do Rio de Ja-
neiro, por orientação do Sr. Governador Amaral Peixoto, estaria 
em entendimento por intermédio de pessoa de sua confiança, com a 
socony Vacum Co. para montagem e exploração de uma refina-
ria de petróleo naquele Estado. 

Todo o Brasil conhece o Sr. Comandante Amaral Peixoto e tem 
S. Ex.ª, estou certo disto, no melhor conceito. De minha parte te-
nho S. Ex.ª na conta de uma das personalidades mais dignas den-
tre os homens públicos da atual geração. O seu passado é um exem-
plo, um padrão de boa conduta, de inteligência, eficiência e digni-
dade e patriotismo. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, não creio nessa notícia, porque, 
a ter que acreditar, seria admitir estivesse S. Ex.ª disposto a ver 
transformado todo êsse conceito, todo êsse seu brilhante e austero 
passado, nu'a manta de celulóide ao contato de uma chama. Pre-
firo crer no seu patriotismo porque além de uma grande figura ci-
vil é uma grande personalidade militar . 

A Socony, Sr. Presidente, não é outra coisa senão a Standard 
Oil Company; o seu nome uma sigla ou abreviatura do nome da 
emprêsa mestra. Pode ter outra organização, outra sede, mas o con-
trôle dela é da Standard Oil Co. Está entre as emprêsas chamadas 
a juízo pelo govêrno norte-americano, agora mesmo, por crimes co-
metidos contra aquele País, como parte do cartel mundial monopo-
lizador do petróleo. 

E no caso, não nos devemos livrar desta ou daquela emprêsa, 
mas de tôdas elas, de qualquer delas, que tôdas se estendem no 
grande cartel internacional. É essa gente que tudo nos nega e de 
fora procura fazer crer ao nosso povo que nos quer ajudar com ca-
pital, com crédito, e que nós não aceitamos. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Por que não vieram? Tanto 
tempo tiveram! Nossas leis liberalíssimas nada impediam. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Porque só agora foram desco-
bertas as jazidas . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Só agora, quando fazemos es-
forços sobre-humanos para obter o petróleo, porque urgentemente 
dêle precisamos, vemos tôda essa barulhada em tôrno do ouro ne-
gro. O fato é mais que suspeito. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, hã ainda pou-
cos dias o grande órgão da imprensa brasileira, O Globo (de 9 de 
setembro último), publicava o seguinte despacho de Washington: 

"Brasil, um dos países mais ricos do mundo em recur-
sos petrolif eros". 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que dispõe apenas de dois minutos para con-
cluir suas considerações. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, solicito de V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se consente na pror-
rogação da hora do expediente, a fim de que o nobre Senador Lan-
dulpho Alves conclua suas considerações. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri-
mento em que o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti solicita seja 
prorrogada a hora do expediente, a fim de que o nobre Senador 
Landulpho Alves possa concluir seu discurso. 

Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço ao no-
bre Senador Kerginaldo Cavalcanti a iniciativa da prorrogação da 
hora do expediente e ao Senado havê-la concedido, a fim de que eu 
continui nas considerações que defendo sôbre o petróleo. 

Assim, continua, Sr. Presidente o telegrama de Washington: 
(Lendo): 

"Considera-se em Washington, nos meios financeiros, 
que as riquezas latentes do Brasil permitir-lhe-ão domi-
nar a crise financeira com que luta atualmente". 
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Isto vem mostrar para os que duvidam, até mesmo os que es-
tão fora, mais ambiciosos, que a nossa produção de petróleo deve 
ser abundante. 

"Acham os técnicos que entre os fatôres que podem 
ajudar a resolver o problema agudo da escassez brasileira 
de dólares, assinalam-se os seguintes: as restrições às im· 
portações pelo Govêrno Brasileiro; o movimento das co-
lheitas de café e cacau para os mercados; as medidas que 
se devem tomar para combater a inflação". 

E continua: 

"O projeto de lei sôbre o petróleo, atualmente no Con-
gresso retem particularmente a atenção dos meios finan-
ceiros. O Brasil é considerado por certos técnicos como um 
dos países do mundo mais ricos em recursos petrolíferos e 
numerosas companhias norte-americanas estão prontas a 
empregar somas consideráveis nos projetos de exploração 
daquele carburante. Se, como se espera, o Congresso apro-
var a lei permitindo que companhias estrangeiras co-
la.borem com o Govêrno brasileiro nas explorações do ouro 
negro ... " 

(Julgam êles que há um projeto lei em tramitação no Congres-
so que objetiva permitir que venha para aqui: quando é exatamen-
te o contrário que estamos fazendo). 

" . . . o Brasil economizará dentro de poucos anos as 
quantias que despende agora para a aquisição dêsse pro-
duto. Outra possibilidade encarada pelos observadores é a 
outorga, pelo Banco de Exportação e Importação, de 
empréstimos permitindo liquidar dividas comerciais bra-
sileiras no estrangeiro. as quais alguns citam como sendo 
num total de 500 milhões de dólares (uma parte de divisas 
fracas)". 

Sr. Presidente, afirmei nesta Casa que o retardamento das ne-
gociações para os nossos empréstimos se prendia inteiramente à 
pressão que essa gente faz para obter a concessão do petróleo. São 
êles mesmos que atacam agora nossa declaração. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.a tem razão. Pedi a 
atenção do Senado, para a circunstância de ultimamente estarem 
fazendo celeuma tão grande em tôrno das nossas dívidas comer-
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cia1s, a imprensa estrangeira e a brasileira ligada aos interêsses 
estrangeiros. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Como se fôssemos nação extre-
mamente inferior, sem recursos, e que, para obter empréstimos no 
estrangeiro, nos deixássemos constranger, cedendo a tudo quanto 
os capitalistas quisessem. 

Continua, então a notícia: 

"Até o momento o Brasil fêz saber que encarava essa 
possibilidade apenas como último recurso e não contava 
desvalorizar sua moeda. A próxima visita a Washington do 
Ministro da Fazenda, Sr. Horácio Lafer, esperado em mea-
dos do mês corrente, esclarecerá sem dúvida as medidas 
projetadas pelo Brasil nesse domínio". 

Aí está, Sr. Presidente, uma boa forma de explorar a boa-fé 
dos brasileiros. Negam-se os recursos prometidos, em empréstimos 
para o nosso desenvolvimento econômico e dizem que querem man-
dar dinheiro para cá e não o aceitamos. É como quem quer acen-
der a reação do povo contra os responsáveis pelos negócios públi-
cos. É como quem chama de inepto o nosso govêrno que rejeita di-
nheiro de quem nos quer emprestar: dinheiro de numerosas com-
panhias norte-americanas, que estão prontas para empregá-lo, na 
exploração das nossas riquezas latentes. Mas no fundo, Sr. Presi-
dente, no fundo, tudo isto não passa de insinuações de insistência, 
impertinência dessas emprêsas em quererem ter o contrôle do nosso 
ouro negro. A prova do que afirmamos é o retardamento que estão 
tendo os entendimentos em Washington, visando empréstimos so-
licitados pelo Brasil, autorizados pelo Congresso Nacional para o 
desenvolvimento das nossas riquezas, para a redução do custo de 
vida dos brasileiros, soluções que, na realidade, não convém aos 
trusts do petróleo. Mas já estão banalizados êsses processos, já es-
tão todos conhecidos. São sempre as mesmas expressões: "acham 
os técnicos", "possibilidade encarada pelos observadores" - É o 
chamariz e, ao mesmo tempo, é a acusação tendenciosa. E no fim, 
tudo gira em tôrno do petróleo. 

Sr. Presidente, vale transcrever aqui para que todos os no-
bres Senadores delas tomem conhecimento e façam parte dos anais 
desta Casa, as palavras do Sr. Embaixador Osvaldo Aranha, a res-
peito dêsse transcendental problema, e constantes da entrevista 
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de S. Ex.ª com a "Fôlha da Manhã", transcrita no "Jornal de De-
bates", de 16 de maio dêste ano: 

"Já manifestei meu pensamento a respeito de tão im-
portante questão, em carta dirigida, a 20 de abril de 1949, 
ao Dr. Matos Pimenta, e no pequeno discurso com que an· 
teriormente encerrei, na Liga de Defesa Nacional, como seu 
Presidente, uma conferência feita sôbre o assunto por êsse 
ilustre patrício. Disse então, em têrmos claros e incisivos: 
"A minha experiência da vida administrativa do nosso 
país não me permite concordar com qualquer concessão 
a brasileiros e menos a estrangeiros, para exploração de ri-
quezas nacionais". 

"Não temos razões para modificar êsse meu velho 
ponto de vista - prosseguiu o ex-chanceler. Pelo contrá-
rio, cada vez me convenço mais da sua justeza. A nossa 
Constituição no seu artigo 153 regula o aproveitamento 
dos recursos minerais, estabelecendo que a sua explora-
ção por particulares dependerá sempre da autorização ou 
concessão federal e, no artigo 148, estatui: "A lei repri· 
mirá tôda e qualquer forma de abuso do poder econômico, 
inclusive as uniões ou agrupamentos de emprêsas indivi-
duais ou sociais, seja qual fôr a natureza, que tenham por 
fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concor-
rência e aumentar arbitràriamente os lucros". 

"A concessão, condição "sine qua non" para explora-
ção por particulares, nacionais ou estrangeiros, foi objeto 
de minha condenação e o monopólio sôbre as formas co-
muns foi mandado repremir pela nossa lei fundamen-
tal. Lógico se torna, pois, que, condenando eu a concessão 
e condenando a lei o monopólio particular, não são as 
duas hipóteses na minha opinião admissíveis. Sou con-
trário a ambas". 

"A conclusão é uma só: ao Estado, unicamente ao Es-
tado cabe explorar esta riqueza. Não se trata de questão 
política menos ainda partidária, não se debate a influên-
cia ou preferência desta ou daquela forma de emprêgo de 
capital, desta ou daquela forma de exploração. Não admito 
a concessão e a lei não admite o monopólio". 

"Resta, pois, o Estado, como o único capaz de pesqui-
sar, e extrair, transportar e refinar o nosso petróleo". 
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"A distribuição, esta, pode ser confiada ao comércio. 
As demais etapas da exploração são conjugadas e insepa-
ráveis, uma vez que interdependem e se completam. É esta, 
por sua natureza, como a produção em massa, por exem-
plo, uma atividade de caráter monopolístico da economia 
contemporânea. Não é possível, como seria desejada, a livre 
concorrência. A concessão é sempre uma forma de privilé-
gio, maior ou menor. No caso do petróleo, redundaria em 
monopólio inevitável". 

"Tôda a minha formação econômica é liberal, mas re-
conheço que ela tem de ceder aos imperativos de uma or-
dem econômica e social, não só criada em nossa Consti-
tuição, como necessária à nossa segurança, e ao nosso 
bem-estar". 

"O monopólio estatal é, ao meu ver, um mal, salvo 
quando, como no caso do petróleo, visa evitar um mal 
maior como, através de concessões, ou da criação de mono-
pólios particulares, condenados pelas leis. Nestes casos, 
não é a administração que se substitui à indústria e ao 
comércio particulares. Não é o Estado que se torna comer-
ciante ou industrial. J!:le exerce apenas uma de suas fun-
ções primordiais e imperativas: a da proteção da ordem 
econômica e social instituída no país. É uma função não 
só constitucional, mas obrigatória e contingente como tô-
das as demais que dizem por exemplo, com a manutenção 
da ordem material e moral, a policial, a militar, a judi-
cial, a fiscal e a civil". 

"Não sou contra o capital estrangeiro, salvo quando 
êle quer concessões e privilégios sôbre o nacional para en-
trar, permanecer e depois sair do país. Se êle quiser co-
operar em igualdade de condições com o nosso, deve sub-
meter-se às impostas ao capital nacional. Se porém quer 
concessões e privilégios para entrar e sair, sem nunca se 
nacionalizar, parece-me melhor evitá-lo". 

"A mi.nha opinião hoje é pois a mesma que anunciei 
ao encerrar a conferência do Dr. Matos Pimenta, na Liga 
de Defesa Nacional: dentro do nosso regime legal, não en-
contro outra solução fora da ação exclusiva do poder pú-
blico". 

É dever do Govêrno prever e prevenir, de preferência, 
a ter amanhã que reprimir ou remediar" . 
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"Não entro no exame dos múltiplos e complexos pro-
blemas da exploração petrolífera em nosso pais, porque 
não admito a concessão. Resta para mim unicamente, boa, 
má ou péssima, a sua exploração pelo Estado". 

Aí tem V. Ex.ª e o Senado, Sr. Presidente. A alta conta em que 
a Nação tem o Sr. Osvaldo Aranha e a soma de conhecimentos que 
S. Ex.ª possui dos homens e das coisas do grande mundo, são fatô-
res bastantes para aquilatarmos o alto valor de suas declarações, da 
sua clara, sensata, leal, honesta e altamente patriótica orientação, 
ante o magno problema. A Nação o saberá julgar e premiar pelo 
bem que encerram as palavras e a atitude de S. Ex.ª. 

CAPITAL ESTRANGEIRO 

Sr. Presidente, vale apreciar, em capítulo à parte, a questão 
atinente ao Capital Estrangeiro em diferente aspecto. Por mais pa-
radoxal que seja, a verdade está em que é nesse elemento que os 
trusts açambarcadores do petróleo baseiam a sua campanha. Aliás 
é de sua tática jogar ardilosamente com grandes paradoxos, para 
não serem percebidos pelos incautos. 

Sim, porque em verdade, o que há em tudo isto é uma campa-
nha planejada e em execução plena, sob a orientação do capital 
estrangeiro do trust que quer governar a sorte do petróleo nacional 
e, conseqüentemente, uma reação a essa pretensão descabida, in-
cômoda e obstinada dos açambarcadores de fora. 

Não há, além disto, caso algum, senão o de nos acharmos em 
condições de resolver o nosso próprio problema e estarmos sendo 
incomodados pelos indesejáveis cidadãos representantes dessas fôi:-
ças financeiras e políticas de influência internacional. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem! 
O SR. LANDULPHO ALVES - Não quero falar dos recursos 

para lançar e manter essa campanha no sentido de seus interêsses, 
vez que êsses recursos, êles os possuem avultados, podendo manter 
campanhas infinitamente mais onerosas. Reservam para aqui al-
gumas quimeras e, desgraçadamente, com essas quimeras, movi-
mentam meio mundo de ambiciosos sem pudor. 

Não me refiro a êsse aspecto do capital. O paradoxo a que alu· 
do reflete a armadilha que as emprêsas açambarcadoras preparam, 
para nos dar a ilusão de que querem auxiliar o desenvolvimento do 
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Brasil, com o seu dinheiro. E tudo fazem nesse sentido, como se 
fôssemos um país de insensatos ou de bobos. Como se fôssemos uma 
república de liliputianos. 

Filiados a grande cartel internacional, que monopoliza a in-
dústria petroleira no mundo, cartel êsse que se confunde com a 
grande finança internacional, manobram os seus cordéis e, como 
por encanto, a máquina de propaganda e de subôrno funciona. 
E, então, saem os gritos partidos de Nova Iorque ou de Washing-
ton, como êste: 

"Os técnicos concluíram que o Brasil tem grandes ri-
quezas potenciais". 

"Os observadores constatam que o Brasil não quer 
aplicar o capital que os norte-americanos lhe querem em-
prestar para o desenvolvimento de suas riquezas e da sua 
prosperidade". 

E os incautos de cá ficam pensando que houve técnicos e que 
houve observadores em tudo isso, quando, na realidade, essas notas 
são redigidas num escritório de um dêsses magnatas, dêsses trusts 
internacionais do petróleo, ou num bar, num restaurante, num 
living-room, numa "boite" - saem de uma conversa, de uma idéia 
ardilosa qualquer. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª tem tôda razão. Mas o 
povo brasileiro está alerta, despertou, vem tomando, na questão do 
petróleo, atitude decisiva. O Brasil não poderá tolerar, de forma 
alguma, haja o que houver, aconteça o que acontecer, que o pe-
tróleo caia nas mãos dos trusts estrangeiros. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Estou plenamente certo disso. 
Com isto, Sr. Presidente, não querem outra coisa, êsses carinho-

sos pela sorte e pelo progresso do Brasil, senão dar uma impressão 
ao povo brasileiro, julgando-o inepto, de que nós estamos preci-
sando de capital e não aceitamos o que nos estão oferecendo. 

Mas ocultam aos brasileiros as condições em que nos empres-
tariam êsse capital. 

- Por que ocultam? Simplesmente, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, simplesmente porque exigem a condição sem a qual não 
veremos o dinheiro - a de lhes entregarmos o contrôle das nossas 
jazidas petrolíferas. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - jjjles querem o Brasil na situa-
ção do indivíduo que trouxesse uma corda ao pescoço, ficando ao 
arbítrio dêles pux&'!' a corda quando entenderem. 

O SR. LANDULPHO ALVES - E se isso não é verdade, por que 
se retardam, por mais de um ano, as negociações do Govêrno brasi-
leiro com os Bancos de Importação e Exportação e o Banco de 
Fomento Internacional, para o empréstimo autorizado pelo Par-
lamento brasileiro e destinado à recuperação das nossas estradas 
de ferro e dos portos e, bem assim, à rêde de armazéns frigoríficos 
necessária à regularização do transporte e comércio dos nossos 
produtos de lavoura? 

Dir-se-ia: e o que tem produto de lavoura e seu transporte 
com o interêsse do trust em segurar para sua grei a exploração do 
petróleo brasileiro? É pergunta que muitos fazem, mas que reflete 
verdadeira ingenuidade, para os que conhecem o que de grave está 
no procedimento dessa gente que anda fazendo crer que nos quer 
ajudar. É que, sabendo êles quanto o problema da carestia de vida 
nos é cada vez mais premente, aproveitam-se os espertos financia-
dores das nossas iniciativas dessa crise, para nos forçar, forçar o 
nosso govêrno a ceder no petróleo, porque não teríamos dinheiro 
para tudo mais . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Pediria a esclarecida atenção 
de V. Ex.ª para pequeno fato econômico que não deve passar à 
margem da inteligência do povo brasileiro. É o seguinte: até o nos-
so café já está sendo considerado produto gravoso: quer dizer, 
existe um conluio contra a nossa produção, de sorte que passe a 
nada valer e o Brasil se veja na condição de mendigar. créditos na 
Wall Street, à custa, talvez, do penhor de petróleo. 

O SR. LANDULPHO ALVES - É exato. 
E ainda há ingênuos que crêem nesses auxílio de amigos ... 

Ainda há tolos que por êles se batem ... 
O Sr. Kergznaldo Cavalcanti - São amigos com unhas de ta-

manduás. 

O SR. LANDULPHO ALVES - De outras artimanhas se ser-
vem êsses indesejáveis elementos dos trusts do petróleo. Entre elas, 
cito a de fingirem que não querem nada disto, que não estão tão 
interessados como se supõe no contrôle da nossa indústria petro-
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leira. E mandam, então, notas nesse sentido, sob forma de noti-
cias nos nossos jornais, ou mandam alguns dos seus maiores para 
falar diretamente. 

Ainda o ano passado, um dêles estêve aqui e, bem recebido, 
como é dos nossos hábitos de cortezia e urbanidade, deixou decla-
rado que a êles só interessa explorar o nosso petróleo com o con-
trôle legal sôbre o mesmo. 

Posso assegurar ao Senado e ao povo brasileiro que isto não 
exprime os propósitos dos trusts. Essa gente entra por qualquer 
brecha que lhe deixemos; êles saberão dilatá-la, até à conquista 
das nossas jazidas, sem ou com atrito internacional. Não lhe deve-
mos permitir qualquer entrada, qualquer influência, por menor 
que seja, porque aí, êles dilatarão o seu campo de ação. Têm, para 
isso, grandes recursos em dinheiro, em meios os mais variados e 
em equipes adequadas a êsses assaltos, a princípio velados, mais 
tarde ostensivos e audaciosos. 

Não lhe devemos ceder uma linha, não importa a lábia, a au-
dácia dos que, com o maior cinismo reflitam os seus propósitos, 
propugnem pelos seus interêsse. 

Mas, um outro aspecto ainda, Sr. Presidente, não devemos 
perder de vista, no exame dêsse quadro, relativo ao capital estran-
geiro. É o que se poderia resumir em algumas perguntas dirigidas 
aos renitentes açambarcadores que tanto repelimos: 

Por que todo êsse barulho? Quem lhes pediu dinheiro para 
isto? Que têm vocês com a nossa vida, com os nossos empreendi-
mentos? 

Sim, Sr. Presidente, não é outra a feição que o caso oferece 
nesta hora. 

· É ponto pacífico - eu já o disse aqui, respondendo a aparte 
- é ponto pacífico que precisamos de capital estrangeiro para os 
nossos maiores empreendimentos . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem! 
O SR. LANDULPHO ALVES - É sabido e de todos reconhe-

cido que essas realizações não serão alcançadas senão lentamente. 
desde que não tenhamos recursos para importar, de pronto, o de 
que elas necessitam, de fabricação estrangeira. 

E a prova disto é que estamos realizando empréstimos nos Es-
tados Unidos para a nossa siderurgia, para as barragens e usinas 
hidrelétricas, para o aparelhamento ferroviário e portuário, para 
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as fábricas de cimento, para portos, navegação costeira e várias 
outras iniciativas de vulto. 

Temos realizado e estamos realizando inúmeros empréstimos 
dêsse gênero, para essas aplicações. E com uma circunstância fa-
vorável aos nossos emprestadores ou banqueiros - é que nenhum 
produto de qualquer dêsses empréstimos veio ou virá para o Bra-
sil, em espécie ou sob forma de moeda. Todos êles são aplicados 
lá na compra de materiais, contratos de técnicos, etc. Dois pro-
veitos realizam êsses países, emprestando-nos êsse dinheiro, além 
do maior de todos, que é o nosso aparelhamento, para que a nossa 
ajuda tenha alguma expressão prática em caso de guerra. 

Fazem assim, os norte-americanos ou qualquer outro povo, 
com êsses empréstimos duplo negócio: colocam dinheiro a bons 
juros e excelentes garantias e ao mesmo tempo vendem materiais 
de sua fabricação a bons preços. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita-me V. Ex.ª mais um 
aparte. E recebem os nossos minerais estratégicos, o nosso café, etc. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Ao preço que querem. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Exatamente; ao preço que que-

rem. Diz muito bem o nobre colega. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Isto se repete, não é de hoje. 

Inúmeras têm sido as operações que fizemos nessas bases, com pro-
veito para ambas as partes. 

E por que só agora êsse barulho e logo quanto a empréstimos 
que nos oferecem e não queremos aceitar? Por que então êsse argu-
mento capcioso, pelo qual não queremos capital estrangeiro? Argu-
mento manhosamente arquitetado pelos trusts e infelizmente repe-
tidos por adeptos de seus planos no Brasil. 

Nada disso, Sr. Presidente, nada disso jamais se registrou, até 
que descobrimos o petróleo no subsolo brasileiro. Tudo mais é con-
versa, é farsa, é leviandade e desrespeito aos nossos foros de inte-
ligência. É um desafio grosseh·o à alta compreensão da gente bra-
sileira. 

Por que dizer que não queremos capital estrangeiro? Não é a 
vinda dêle tão constante? Não é êste capital que estamos solici-
tando? Não estão aí, somando, imensos capitais, em dólares e em 
libras esterlinas, grandes emprêsas de automóveis e tratores, corno 
a General Motors, a Intemational Harvest, a Ford Motor Company? 
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Não estão aí a General Eletric, a Ligth and Power, para a qual até 
garantias demos para recente empréstimo que realizou no estran-
geiro; as grandes emprêsas de matadouros frigoríficos, que no seu 
pais operam com mais de dois bilhões de dólares e aquí se acham 
instaladas com capital que soma centenas de milhões de dólares? 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Comu-
nico ao nobre orador que está finda a prorrogação da hora do ex-
pediente. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Continuarei, então, Sr. Presi-
dente, as minhas considerações oportunamente. - (Muito bem, 
muito bem). 

5 - 261~7 





SESSÃO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1952 

Expediente 

O SR. LANDULPHO ALVES - (Procede à leitura do seguinte 
discurso) - Prosseguindo, Sr. Presidente, nas considerações que vi-
nha desenvolvendo, termino, hoje, o capítulo de que me 1,cupava 
na sessão anterior. 

Em tôdas as sortes de atividades lucrativas têm os norte-ameri-
canos colocado dinheiro neste país em grandes emprêsas. Têm tra-
zido seus recursos em dinheiro e sua experiência e todos se acham 
satisfeitos com os resultados obtidos tanto que pleiteiam mandar 
para fora do país lucros superiores aos limitados por lei e a cada 
hora ampliam seus negócios e suas instalações. 

Não está aí, em empreendimento recente, o Sr. Nélson Rocke-
feller empregando não pequenas somas no interior do Brasil, prin-
cipalmente em São Paulo e no Paraná ao que se informa, em ex-
ploração agrícola, particularmente na cultura do milho e na en-
gorda do suíno? Não estão ali as emprêsas distribuidoras de filmes 
cinematográficos? Não se instalaram emprêsas poderosas de be-
bidas? 

Nada há, pois, contra o capital estrangeiro. O que há e tudo 
deve haver é contra a entrega do nosso petróleo ao capital estran-
geiro. Isto não nos convém, mesmo que êles não nos tragam capi-

. tal algum. Não nos convém êles próprios mesmo que quisessem vir 
trabalhar nessa esfera de ação com o nosso próprio capital. 

Repetimos para que todos entendam: não é o capital que o Bra-
sil não quer. O Brasil não quer é o trust monopolista. 

Fõra disto, é nutrir evidente propósito de iludir, de ludibriar 
o nosso povo, de dissimular os verdadeiros intuitos visando abrir 
caminho ao capital açambarcador e sem pátria. 

Acho, Sr. Presidente, (e já tenho repetido) que para explorar-
mos nós mesmos o petróleo, podemos tomar capital norte-ameri-
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cano, até mesmo, a juros mais compensadores para êle e prazo mais 
curto. Vejamos se êle nos empresta para êsse fim ... jamais. É que 
êles não querem nos emprestar dinheiro, êles nos querem tomar o 
petróleo, a chave, o contrôle da sua exploração. 

Quer escravizar-nos ao seu poder tentacular, sustentado, em 
última análise, pelo govêrno de seu país ou do país onde assenta-
ram suas bases de operação . 

E não operam aqui tranqüilamente, com seus capitais, as pró-
prias emprêsas do petróleo, as integrantes do cartel mundial do 
ouro negro, no comércio da gasolina e de outros derivados? Não rea-
lizam elas lucros astronômicos ultrapassando tudo que se pode 
conceber, face ao capital que elas próprias dizem ter empregado 
no Brasil? 

Não realizou só a Standard lucros que se aproximam, se não 
ultrapassam de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzei-
ros) só no ano de 1946? Não se realizaram esta e as demais compa-
nhias açambarcadoras naquele ano lucros que ascendem a mais de 
Cr$ 860.000.000,00 (oitocentos e sessenta milhões de cruzeiros) ou 
sejam lucros num só ano equivalente à 25.ª (vigésima quinta) parte 
do orçamento da República naquele ano? E não foi seu capital des-
sas emprêsas, o supostamente empregado, inferior a ........... . 
CrS 1. 000. 000. 000,00 (um bilhão de cruzeiros)? 

Por que nenhum barulho se fêz em tôrno das atividades dessas 
emprêsas no Brasil? Tiveram elas qualquer embaraço para operar? 

Pelo contrário, têm tido plena liberdade de ação, abusando 
mesmo da nossa paciência. 

Como dizer então que não queremos o capital estrangeiro ou 
que lhe criamos dificuldades? 

E o que dizer então do processo fiscal em que está envolvido a 
Standard, por ter sonegado taxa devida ao IAPETC, a de nove cen-
tavos, processo que já teve decisão pelo Superior Tribunal contra 
a emprêsa, e pelo qual tem ela de pagar àquela autarquia mais de 
CrS 1. 000. 000. 000,00 (um bilhão de cruzeiros)? 

E por que não paga a Standard os Cr$ 200.000.000,00 (duzen-
tos milhões de cruzeiros) devidos ao Brasil, rela tivos à venda de 
álcool misturado à gasolina? por que estabelece confusão na es-
crita dessa renda? 

É o país que está criando dificuldades a êsse capital, ou é êssc 
capital que está lesando a Nação? Precisamos criar a escrita de pre-
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ços, nas entidades encarregadas de venda do álcool, por intermé-
dio da sua rêde de postos distribuidores, para têrmos contrôle mais 
seguro dessa venda. 

Apreciei assim na última sessão os aspectos referentes ao 
capital estrangeiro naquilo em que se procurava provar que ne-
nhuma animosidade ou impasse sofria êste capital no Brasil, uma 
vez em grande número eram as emprêsas que aqui funcionam com 
êsse capital, operando lucros excepcionais. 

Não estejamos, pois, a dizer e a assoalhar, para os imprecavi-
dos, ignorados ou desprevenidos, que não queremos o capital alie-
nígena. Os próprios pactos que temos assinado com êsses povos, de 
ajuãa mútua, como os de assistência financeira aos países chama-
dos subdesenvolvidos na sua economia, prevêm o seu emprêgo e 
são demonstrações plenas de que queremos o capital de fora. São 
afirmações que damos de que dêle carecemos. 

Agora, o Sr. Embaixador, João Neves da Fontoura, Ministro 
das Relações Exteriores, em seu notável discurso perante a Assem-
bléia da ONU, salientou essa circunstância, embora abrangendo a 
situação de todos os povos carentes dêsses recursos e tendo em 
vista uma política de melhor equilíbrio entre as nações, fundamen-
tada no desenvolvimento das respectivas fontes de economia e no 
respeito à soberania de cada qual. 

De uma vez por tôdas, portanto, ponhamos de lado êsse falso 
argumento pelo qual não queremos o capital externo. É tudo o que 
queremos. Só não o queremos para uma única indústria - "a que 
deve ficar a cargo do Estado ou seja, a do petróleo". 

E o queremos por empréstimo, em condições dignas e não 
por favor ou esmola. Não o queremos da finança internacional, mas 
do grande povo norte-americano ou de suas emprêsas que não te-
nham sentido monopolístico ou índole imperialista. 

Convém recordar, nesta oportunidade, a faceta do nobre Se-
nador da Bahia, meu eminente amigo Sr. Aloysio de Carvalho, em 
aparte a discurso recente de nobre senador, nesta Casa. Colocou 
S. Ex.ª êsse assunto em seus devidos têrmos. Mostrou que os cha-
mados povos subdesenvolvidos ou os carentes de capital querem 
êsse dinheiro em têrmos de ajuda financeira, em têrmos de reci-
procidade, mas não a título de favor ou importando em subordina-
ção, em renúncia a prerrogativas inalienáveis. 
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Lembrou s. Ex.ª a maneira por que a França respondeu aos 
norte-americanos quando êstes - ao lhe proporcionarem facilida-
des financeiras decorrentes ao pacto - adiantaram-se em reparos 
quanto ao que consideravam ação lenta, do govêrno francês, no de-
senvolvimento, ao que me parece, que deveria decorrer de emprés-
timos anteriores realizados à base dêsses últimos acôrdos. Surpre-
endidos e evidentemente molestados, responderam os franceses que 
nessas operações de crédito se subtendia a plena solvabilidade da na-
ção. Não eram empréstimos de favor mas operações em que se criam 
interêsses recíprocos e com a responsabilidade do grande país que 
dispunha de meios francos para honrar seus compromissos e recur-
sos amplos para multiplicar sua riqueza e fortalecer sua econo-
mia crescente. 

Sr. Presidente, tenho afirmado várias vêzes no decorrer dêsse 
trabalho que uma das vítimas da finança internacional é o próprio 
povo norte-americano. Vários exemplos foram citados e ainda ago-
ra um outro nos vem ao conhecimento. É o que nos traz a carta 
que passo a ler: 

"Belo Horizonte, 24 de novembro de 1952. 
Exmo. Sr. Senador Landulpho Alves - Senado Fe-

deral. 
Por intermédio do Jornal de Debates, venho acompa-

nhando a sua louvável atuação na tribuna do Senado, con-
tra a intromissão do capital financeiro nos negócios do 
nosso petróleo. Congratulo-me pois, com V. Ex.a na cer-
teza de que os legítimos interêsses do Povo brasileiro se-
rão respeitados com a adoção do Monopólio Estatal, e o 
contrôle radical das demais riquezas do nosso subsolo. 

Pelo belo exemplo de parlamentares esclarecidos co-
mo V. Ex.ª, é que vale a pena lutar, discutir nas calçadas, 
nos sindicatos, nos escritórios, em casa, a respeito de tão 
magno assunto, alertando os indiferentes ou equivoca-
dos, sôbre os males que advirão, a exemplo do que aconte-
ceu no México, na Bolívia, na Venezuela, no Irã e po-
derá vir a acontecer em nossa terra, se o truste conseguir, 
entre nós, uma "cabeça de ponte" na exploração do pe-
tróleo. 

Para engrossar a torrente de argumentos que V. Ex.ª 
vem apresentando, envio a minha colaboração, extraída 
de "O Estado de Minas", de 12 de julho de 1952, órgão que 
se publica nesta capital. 
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Na edição em aprêço, o correspondente norte-ameri-
cano Mark Sullivan, conta uma nova falcatrua da "Stan-
dard Oil of New Jersey" contra a economia do Tesouro dos 
Estados Unidos. Esta Companhia pediu licença à Comis-
são de Marinha Mercante dos EE.UU., para que 16 de seus 
navios-tanques, pudessem ser matriculados sob a bandeira 
do Panamá. O autor da petição era o advogado da "Stan-
dard", Max Truit, ex-membro da dita Comissão e genro 
de mister Ablen Barkley, então Vice-Presidente da mes-
ma companhia. O requerimento veio à tona e causou gran-
de celeuma, tendo sido denunciado na tribuna da Câ-
mara Alta dos EE. UU. pelo senador do Partido Democrá-
tico, E. Magusan. A pedido dêste, foi chamado a depor pe-
rante uma Comissão de inquérito, composta de senadores 
e deputados, o chefe da Divisão Marítima da "Standard", 
mister J. Gambel. S. S.ª teve de responder, por escrito, a 
seguinte pergunta da Comissão de Inquérito: "Esta Co-
missão, em nome do Congresso Americano, deseja saber 
a razão pela qual navios de emprêsa americana, que re-
cebe todos os benefícios do Govêrno americano, ocupados 
em negócios puramente americanos, desejam trafegar sob 
a bandeira de outro país". 

Conta o correspondente Mark Sullivan, que apesar 
de a resposta de Gambel ter sido dada de maneira subje-
tiva, cheia de rodeios e com intenção de torcer os fatos, a 
Comissão de Parlamentares chegou à seguinte conclusão. 
Matriculando seus 16 navios sob a bandeira do Panamá, 
a "Standard" colheria lucros astronômicos, porque em-
pregaria tripulação estrangeira de baixo salário e evitaria, 
ao mesmo tempo, o pesado impôsto norte-americano sô-
bre a renda, inexistente no Panamá. 

Em perguntas e respostas subseqüentes, ficou, tam-
bém, apurado que a Standard possuía, em 1949, 119 na-
vios petroleiros, sendo que 54 dêles navegavam sob a ban-
deira norte-americana e 65 outros, sob as bandeiras de 
várias nacionalidades, num total de um milhão de tone-
ladas; o salário pago às tripulações estrangeiras, variava 
de 50 a 70 % menos do que seria pago a quaisquer tripu-
1ações norte-americanas. Os documentos para as tripula-
ções estrangeiras, de qualquer nacionalidade, eram forne-
cidas pelo cônsul do Panamá, em Nova Iorque. Informou 
ainda o Sr. Gambel que a "Panamá Transport Oil" de 
1943 a 1948, ganhou 31 milhões de dólares, líquidos para 
a "Standard Oil" sua proprietária. De tal lucro, o Govêrno 
dos Estados Unidos recebeu, apenas, 38 % de impôsto. 
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Receberia, porém, 80% de impôsto, se os citados na-
vios estivessem matriculados sob a bandeira norte-ame-
ricana. Declarou ainda, que em 1935, a "Standard Oii" 
comprara ao Govêrno norte-americano, 15 velhos navios-
tanques, por 6 milhões de dólares, e nove anos após, quan-
do os Estados Unidos lutavam contra a falta de trans-
portes, em plena guerra, vendeu os mesmos navios por 
10 milhões de dólares, transação feita por intermédio de 
um agente da "Standard" infiltrado na Comissão de Com-
pras. No caso da matrícula dos navios - prossegue Mister 
Gambel - os votos da Comissão de Marinha Mercante da 
qual, êle Gambel, fizera parte, foram divididos, por in-
fluência sua, e a emprêsa ainda conseguiu matricular, sob 
a bandeira do Panamá, 4 dos 16 navios em causa. 

Como V. Ex.ª vê, nos escuros negócios da "Standard" 
em seu próprio país de origem, foram envolvidas e subor-
nadas várias pessoas da mais alta categoria administra-
tiva, como sejam membros da Comissão de Marinha Mer-
cante, da Comissão de Compras, o cônsul panamenho, au-
toridades portuárias, etc. Isto confirma o que foi dito por 
tôdas as pessoas esclarecidas, inclusive V. Ex.ª: o capital 
financeiro corrompe estadistas, escritores, jornalistas, 
militares, funcionários e parlamentares levando de rol-
dão tudo que de nobre existe, patriotismo, honra e sobe-
rania dos povos. 

A nossa meta é o Monopólio Estatal, compreendendo 
pesquisa, Javra, refinação, transporte e distribuição. Só-
mente assim será infalível o nosso êxito e o nosso futuro, 
como Povo e como Nação soberana. 

Do Patrício e admirador, 

Bolivar Detalond 

Avenida Brasil, n.º 123, Belo Horizonte, Minas." 

Que julguem o Senado e os brasileiros em geral e vejam os pe· 
rigos representados pela entrega do nosso petróleo a essa gente ... 

Também trago ao Senado, Sr. Presidente, um documento de 
singular valor. Êste se prende à afirmação, que tenho feito desta tri-
buna, de que o sentimento geral da Nação se exalta e o pensamento 
de quase todos se dirige no sentido da solução estatal ao momen-
toso e grave problema: Ei-lo: 
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"Ex.1110 Sr. Senador Landulpho Alves, Senado Federal 
- Brasil. 

Senhor Senador: 
Nós, estudantes brasileiros, que ora nos encontramos 

na Louisiana state University, resolvemos dirigir-nos a 
V. Ex.ª, com o fito de manifestar a nossa firme opinião em 
relação a um aspecto de problema vital, atualmente em 
discussão nessa Casa do Congresso . 

Veio-nos às mãos discurso proferido pelo Sr. Senador-
Assis Chateaubriand nessa Câmara, em que o ilustre par-
lamentar aprecia o efeito causado às idéias de "ferrenho 
jacobinismo" de seu filho pela visita que êste fêz às ins-
talações da indústria petrolífera americana. 

Residentes, alguns há vários anos, em Baton Rouge, 
onde se encontra uma das maiores refinarias de petróleo 
do mundo e que é centro de uma das mais importantes 
regiões de produção e refinação de óleo do país, estamos 
naturalmente qualificados para dizer do efeito que a ob-
servação dessa indústria causa ao brasileiro. 

Sem dúvida, êste efeito é de admiração pelo extra-
ordinário nível técnico e elevado grau de eficiência e 
produtividade apresentado pela indústria do petróleo, re-
flexo das reconhecidas qualidades do profissional ameri-
cano. 

Esta admiração, porém, não abala a nossa fria con-
vicção de que o contrôle da exploração do petróleo brasi-
leiro deve ficar nas mãos do g<wêrno. 

Repudiamos portanto a generalização implícita con· 
tida na oração do Sr. Assis Chateaubriand. 

Por outro lado, acreditamos na necessidade da cola-
boração da técnica e capital estrangeiro, condicionada ~o
davia às limitações que os inter~ses do Brasil imponham. 

Numerosos outros pontos do mencionado discurso me-
receram críticas gerais entre nós; seu debate porém, 
não cabe no âmbito desta carta e estamos certos ser~ 
melhor conduzido pelos nobres representantes do nosso 
país. 

E é com esta certeza que nos subscrevemos, 
Respeitosamente, 
Baton Rouge, em 8 de novembro de 1952. 
(a) José E. Ferraz Prado, Engenheiro Civil e Me-

cânico. - Engenheiro de Petróleo. - Ariano Araújo, En~ 
genheiro Mecânico e Químico. - !juba van Oyhen Master 
em Química Industrial. - Fred P. Cavalcantí, Engenha-
ria de Petróleo. - Mário Roale Antunes, Engenharia de 
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Petróleo. - Luiz Antônio Schneider Alves de Almeida, 
Engenharia Mecânica. - Wilson Pires Ferreira, Engenha-
ria de Petróleo. - Alfredo Maurício Fernandes, Engenha-
ria Mecânica. - Sydney Correia Reginato, Engenharia 
Mecânica. - Jorge Riolier de Brito, Engenharia Mecânica. 
- Lopes de Farias, Químico Industrial. - Aníbal Sadocco, 
Engenharia Mecânica. - Octávio de Magalhães1 Cordeiro, 
- Engenharia Química. - Aloysio Pinheiro de: Vasconce-
los. Direito Comercial. - Humberto Uchôa Lopes de Ome-
na, Agronomia. - Jarbas Maya de Omena, Engenharia Me-
cânica. - Sylvio Sabazzi, Químico Industrial. - Bento 
José Labre Jr., Engenharia Elétrica. - Geraldo Silveira 
Coutinho, Engenharia Mecânica. - Arthur da Silva, Quí-
mica Industrial. - Roberto Duarte Quintella Caval-
canti, Química Industrial. - Osman Loureiro Farias Fi-
lho, Engenheiro Mecânico". 

Como vêem V. Ex.ª e o Senado, Sr. Presidente, mesmo os bra-
sileiros que se acham fora do Pais, ou digamos antes, a começar por 
êstes, todos se ocupam da transcendental questão, manifestando a 
sua opinião pela solução estatal. Entre êsses jovens patrícios se 
contam estudantes, mas principalmente engenheiros e profissio-
nais outros, em estudo de especialização, nos diferentes ramos da 
indústria petrolífera e nas diversas esferas de investigações cientí-
ficas, ligadas à alta técnica: todos êles a pulsarem, em Baton 
Rouge, a dois passos da talvez maior refinaria de petróleo do mun-
do, como pulsa tôda a nação brasileira, pela exploração, a cargo 
do Estado, da indústria petrolífera do Brasil. 

Assim pensa a maioria dos indivíduos ou corporações que têm 
parcelas de responsabilidade na vida do País. Poucos fogem a essa 
tendência e a êsse espírito de determinação. Dêle se procuram li-
bertar, por motivos que não me cabe examinar, alguns que ainda 
adotam atitudes que não refletem senão exame pouco aprofun-
dado do assunto ou leviandades que não se comportam e não se 
perdoam nesse exame de tão decisiva significação na precariedade 
social e econômica como na defesa armada do Pais. 

Referi-me a semana passada a uma dessas infelizes atitudes, 
adotada pelo eminente Sr. Basílio Machado, ao assumir o cargo de 
Presidente da Federação Nacional do Comércio. S . Ex.ª abordou 
a matéria antes do necessário e imprescindível estudo. Parece só 
ter ouvido a parte interessada na tese insensata e criminosa de 
entregar a exploração do petróleo a Companhia Estrangeira, de 
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ação internacional e feitio monopolista. Parece, igualmente, só 
dessa fonte ter colhido informes. 

Não merecia esta apreciação que aqui faço em têrmos de re-
vide, se não tivesse S. S.ª, deselegante e levianamente, considerado 
fruto de jacobinismo, atraso e tendência ou influência comunista, 
o espírito que anima a todos aquêles que, refletindo o pensamento 
da maioria esmagadora do povo, se batem pela solução estatal. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LANDULPHO ALVES - Com todo o prazer. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nenhum de nós, que, no Se-
nado, é a favor do monopólio estatal, poderá ser acoimado de jaco-
bino e, muito menos ainda, de comunista. Eu, por exemplo, que me 
bato intransigentemente pelo monopólio estatal e sou confessa-
damente nacionalista, nem sequer tenho relações particulares 
com qualquer comunista. O que aqui fazemos, é cuidar do superior 
interêsse da nossa pátria: é defender para as gerações vindouras, 
do estrangeiro, aquilo que nos foi legado pelos nossos antepassa-
dos. Não somos inimigos do estrangeiro, nem do capital estran-
geiro; somos contra o espírito colonizador daqueles que querem 
levar tudo e nada nos deixar, senão os olhos para chorar e a pele 
para ser queimada pelo sol. 

O Sr. Alfredo Simch - Muito bem. Estou de acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Agradecido a V. Ex.ª. 
Só o silêncio e o desprêzo mereceriam suas afirmações desme-

didas e sem fundamento que desacatam mesmo os menos sensí-
veis. Com base nos fatos correntes de sentido patriótico sem visão 
política e sem previdência econômica. 

A verdade, Sr. Presidente, é que o destacado homem de negó-
cios desprezou o que de mais grave há em tudo isto, além do inte-
rêsse imediato do Brasil, que não pode empenhar sua maior ri-
queza, em futuro próximo - a do petróleo - para sair de uma 
apertura financeira, que amanhã passará, e que é criada, em 
grande parte, pela maquinação da própria finança internacional. 

Pôs de lado, caso pensado ou inadvertidamente, o que há de 
mais sério no exame de matéria dêsse vulto. Desprezou o próprio 
quadro da política financeira internacional, em face da vida eco-
nômica e social dos povos, na hora trágica que o mundo vive. 
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E esqueceu S. S.ª êsse vasto e quase insuperável problema que 
notável economista nosso, o Sr. Josué de Castro, apreciou na "Geo-
grafia da Fome". Esqueceu-se da desigualdade em que vivem os 
povos, em tôda a esfera da terra, mas olvidou-se, sobretudo, dos tris-
tes e injustificáveis aspectos dêsse fenômeno social-econômico. 
dentro das fronteiras da nossa pátria; de populações famintas, a 
pele prêsa aos ossos, a morrerem de inanição. 

Alheou-se do vergonhoso e compungente quadro de grandes 
núcleos de sêres humanos que por aí estão, subnutridos, mal 
vestidos ou quase nus, mal calçados, mal medicados ou sem qual-
quer assistência médica, vivendo ao léu da sorte, quase sempre 
madrasta, enquanto algumas centenas de felizardos ou de esper-
tos desalmados vivem à tripa-forra, esbanjam acintosamente, ofe-
recendo contraste, o mais chocante, de sua pequena sociedade rica, 
de bases falsas e flutuantes, a criar às custas daquelas populações 
onde a miséria e a infelicidade imperam . 

Esquece êsse quadro assás brasileiro para fazer a defesa da 
impatriótica e criminosa tese da entrega do nosso petróleo à fi-
nança internacional. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Solução simplista cheia de 

egoísmo e carente de sentido patriótico, não se recordou o Sr. Bra-
sílio Machado, no momento em que defendia a tese que sorri aos in-
terêsses dos trusts, como não se lembrou naquela hora - que, com-
preendo, lhe teria sido dramática - das doutrinas que, de dia para 
dia, se tornam mais ameaçadoras, pela legião de adeptos a se avo-
lumar, na ânsia e na sêde de destruição. 

Não se recordou de que é contra o poder dêsse capital inter-
nacional, principalmente, que a tudo escravisa, que se levanta a 
grande reação de fundo revolucionário e intentos arrazadores, que 
cumpre evitar, por todos os modos . 

Tampouco não se recordou, naquele momento de desmedida 
insensatez ou de ausência mental, que é imperioso evoluir no senti-
do de razóavel socialização da riqueza que a Providência criou para 
todos, à semelhança do sol que para todos nasce. Não se aperce-
beu de que, para não fazê-lo por via de revolução sangrenta e de 
conseqüências imprevisíveis, têrmos, imperiosamente, de o fazer 
por evolução gradativa e constante, com espírito irredutível de de-
terminação, sem receios ou temores . 
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A ambição pessoal abre caminho à prosperidade, mas ela se 
deve satisfazer e limitar o campo do triunfo, sem desprêzo pelos 
interêsses das massas. 

Há de se dar forma mais humana a êsse primado da máquina 
e de outros aspectos da técnica moderna, sôbre a economia social. 
Não hão de se transformar em mais um meio de escravização 
de multidões em proveito de interêsses pessoais e muita vez incon-
fessáveis, de alguns poucos privilegiados ou mais audaciosos, sem 
sensibilidade alguma aos reclamos ou pela boa ou má sorte das 
massas humanas. 

Se tivesse pensado nisso o Sr. Brasílio Machado não teria, por 
certo, emitido conceitos como os que proclamou no discurso a que 
aludo. Teria ao menos consultado o pensamento das associações 
das classes chamadas conservadoras de todo o país, sôbre o trans-
cendental assunto, menos por certo a de São Paulo de cujo pensa-
mento a sua voz fêz eco. Por isso mesmo julgo desnecessário res-
ponder o discurso do Sr. Presidente da Associação Comercial de 
São Paulo, proferido há poucos dias sôbre o assunto. 

Sr. Presidente, quero nesta altura encerrar a série de discur-
sos que venho proferindo desta tribuna. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Aliás, muito brilhantes. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Obrigado a V. Ex.ª. 
Não o farei, todavia, sem reafirmar o propósito que me animou 

o espírito em todo êste trabalho. Outro não é senão o de bem ser-
vir o meu País . 

A veemência que emprestei às minhas assertivas e às minhas 
palavras, denúncias ou condenações, traduz o dever que tenho de 
falar com lealdade e desassombro aos homens e ao povo brasileiro, 
sôbre matéria tão relevante. 

O Sr. Gomes de Oliveira - V. Ex.ª fêz realmente estudo bri-
lhantíssimo, oportuno e desassombrado, como, aliás, era de espe-
rar-se. 

Os Srs. Kerginaldo Cavalcanti e Mathias Olympio - Muito 
bem. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Obrigado a V. Ex.ª. 
Jamais me moveu (já o afirmei desde o comêço dêste traba-

lho) - propósito de qualquer restrição aos altos intuitos do povo 
norte-americano. A sua alta sabedoria de viver, os seus elevados 
conceitos de liberdade, a sua História saturada de fatos que honra-
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riam qualquer Nação; seu senso de respeito à dignidade da pessoa 
humana, seu natural e irresistível pendor democrático, são sem 
dúvida, o penhor de sua orientação elevada e cheia dêsse espírito 
de solidariedade humana que tanto seduz. Seus esforços hercúleos 
na hora atual, pela defesa dos sagrados princípios da civilização 
cristã, do mundo ocidental, contra o monstro do Oriente que amea-
ça tudo destruir, são provas eloqüentes, sublimes mesmo de seus 
intuitos para com as outras Nações, de par com sua auto-defesa 
que a todos convém, num esfôrço por um mundo melhor. Um mun-
do de mais razoável equilíbrio social e econômico, entre os povos 
da terra e entre as esferas sociais de cada povo. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que dispõe apenas de dois minutos para con-
cluir seu discurso. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, peço a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se consente na pror-
rogação do expediente para que o nobre Senador Landulpho Al-
ves conclua sua oração. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri-
mento formulado pelo nobre Senador Gomes de Oliveira. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço ao nobre Senador 

Gomes de Oliveira a gentileza do requerimento e à Casa havê-lo 
deferido. 

Não se confundam pois êstes Estados Unidos da América do 
Norte com o que se nos revela através dos esforços criminosos da 
finança internacional, que mantêm a própria opinião do povo ame-
ricano sujeita, em grande parte, à orientação do grupo egoísta dos 
magnatas mancomunados do dólar, através dos seus 1.800 (mil e 
oitocentos) jornais. 

Seria um grande êrro confundi-los, êrro de conseqüências fu-
nestas para o futuro da humanidade. 

Desde minha adolescência, Sr. Presidente, sou um admirador 
da grande obra civilizadora do povo norte-americano, e o correr dos 
anos, inclusive daqueles que tive a felicidade de viver no seu gran-
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de meio, só robusteceu essa impressão sobremodo elevada que faço 
do grande povo. 

Ainda agora, ouvimos a voz do verdadeiro povo americano 
nas palavras proferidas, na sessão de 28 de novembro último, nesta 
Casa, pelo eminente político e homem de Estado daquele País, na 
visita com que nos distinguiu. Quero falar do nobre Senador Pa-
trick Mac Carren. Era o homem público de formação cristã que: 

"Vinha ao nosso meio trazendo o espírito de sua pá-
tria, com amizade e com desejo de cooperar com esta gran-
de Democracia" - palavras de S. Ex.ª. 

E continua: 
"O desenvolvimento do Brasil, que esperamos vira 

com o decorrer dos próximos anos significará o desenvol-
vimento do Hemisfério Ocidental. 

Unidos ombro a ombro, os Estados Unidos da América 
e os Estados Unidos do Brasil, estenderemos à humanida-
de tôda a liberdade, desde a que precisa ter o indivíduo 
para a segurança da Democracia". 

E ainda: 
"Meus amigos, não deixeis nenhum inimigo da Demo-

cracia dissipar ou destruir a bela tradição que pertence 
ao Brasil, de país democrático. 

Não deixeis inimigo algum entrar no meio de Vossas 
Excelências para destruir e dissipar o valor que deram à 
liberdade de tôda a espécie humana. 

Hoje, os Estados Unidos da América buscam a amiza-
de, o entendimento e a cooperação, extensivos ao traba-
lho do Brasil. A amizade é de todo essencial a ambas as 
nações. Vossas Excelências ocupam, na América do Sul, 
uma posição incomparável com os Estados Unidos da Amé-
rica, no Norte. E, com essa idéia em mente, estamos deter-
minados a fazer tudo que esteja em nosso poder, a fim 
de conseguir um entendimento com o mais elevado espí-
rito, entre êsses dois grandes países do Mundo Ocidental. 

Como Senador dos Estados Unidos da América do 
Norte tive o privilégio de trazer a Vossas Excelências, esta 
mensagem de minha Pátria e da Câmara a que pertenço. 
Estou grato pela gentileza que me concederam, permitin-
do-me dizer algumas palavras perante êste Senado". 

E finalmente: 
"Deixemos que o futuro demonstre a verdade de que a 

Democracia do Brasil e a Democracia dos Estados Unidos 
da América são uma só, pelo coração, alma e espírito e 
assim iremos para a frente, pelo engrandecimento da hu-
manidade, nos séculos vindouros ... " 
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Sr. Presidente, quem, como todos nós, apreciou o coração, a 
alma e o espírito com que falou o nobre Senador Mac Carren, pode 
bem entender a alma do povo norte-americano, pode bem compre-
ender o significado dêsse espírito de boa vizinhança daquela nobre 
gente, infelizmente, de quando em vez, perturbado pela finança in-
ternacional. Pode bem compreender que a sua política em nada 
se confunde com a política dos trustes internacionais, sem entra-
nhas, desalmada e escravizadora. 

A meu ver, Sr. Presidente, o Sr. Senador Mac Carren prestou  
naquele curto momento, um excepcional serviço ao Brasil, à sua  
grande e nobre pátria e à civilização ocidental.  

Sr. Presidente, não terminarei sem uma palavra de homena-
gem e agradecimento a V. Ex.ª e a todos os nobres senadores, pela 
honra que me deram de me ouvir e pela benevolência de acompa-
nharem com sua atenção preciosa, com a luz de seus apartes, nesta 
tarefa de esclarecimento e de colaboração que me tracei, para me-
lhor servir ao Brasil . 

Voltarei a debater o tema se a isto me levarem as circunstân-
cias, antes ou depois de votado o projeto de lei da Petrobrás, pa-
ra o qual eu convocaria a especial atenção desta Casa no sentido 
de que aprove quanto antes, para que a nação, sem perda de tempo, 
possa dar início à grande iniciativa que será, sem dúvida alguma, 
em breves anos, um cometimento da mais alta importância, a im-
pulsionar vigorosamente o progresso econômico e social do Brasil. 

Também quero agradecer daqui a ajuda que, no desempenho 
dessa tarefa, me dispensou a imprensa do país, cuja atuação con-
sidero suficiente. 

Que Deus nos ilumine o caminho e que nos lembremos, na ho-
ra decisiva, o que disse George Clemenceau a Woodrow Wilson em 
hora trágica da guerra de 1914: "uma gôta de petróleo equivale a 
uma gôta de sangue". Que não olvidemos por igual a sábia frase 
do próprio Presidente Wilson: - "A nação que possui petróleo em 
seu subsolo e o entrega a outro país para o explorar, não zela pelo 
seu futuro". 

Marchemos resolutos. A vitória, na batalha do petróleo é o 
caminho da nossa libertação econômica. ( Muito bem; muito bem. 
O orador é cumprimentado). 



SESSÃO EM 18 DE MARÇO DE 1953 

Expediente 

O SR. OTHON MaDER - Sr. Presidente, ao projeto que ins-
titui a Petrobrás e regula a exploração do petróleo no Brasil foi 
apresentada emenda, que percebeu parecer favorável do eminente 
Senador Coronel Alencastro Guimarães, relator na Comissão de 
Viação e Obras Públicas ... 

O Sr. Alencastro Guimarães - Muito obrigado a V. Ex.ª ... 
O SR. OTHON MaDER - Foi unânimemente aprovado. 
:S:sse órgão técnico, que conta entre seus membros com o ilus-

tre General Onofre Gomes e os engenheiros Euclydes Vieira e Fran-
cisco Gallotti, houve por bem apoiar a iniciativa por mim subscri-
ta contida na emenda 19, permitindo possa o nosso óleo ser pes-
quisado e explorado não só pelo Conselho Nacional do Petróleo 
e pela Petrobrás, como também por emprêsas particulares desde 
que seja votada lei reguladora da matéria. Como tal medida só po-
derá ser originária do Congresso Nacional, as providências conti-
das na minha emenda só entrarão em vigor após aprovação do Par-
lamento e do Poder Executivo. A emenda exige ainda que as com-
panhias se organizem de acôrdo com a legislação brasileira com 
sede no país. 

Com tais garantias, a concessão a uma emprêsa particular para 
pesquisar e explorar o petróleo brasileiro não viria, de forma al-
guma afetar a segurança de nossa pátria nem tampouco pertur-
bar a atuação do Conselho Nacional do Petróleo e da Petrobrás. 

Sr. Presidente, a emenda n.º 19, que recebeu o luminoso pare-
cer por mim aludido, tem suscitado vivos debates em todo o país. 

6 - 26187 
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A respeito de sua aprovação tenho recebido inúmeros telegramas 
de apoio e de congratulações. 

E é justamente para dar conhecimento ao Senado dêsses des-
pachos que vim à tribuna, a fim de lê-los um por um. Ei-los: 

"-FORTALEZA - A Associação Comercial do Ceará, 
traduzindo o pronunciamento das classes produtoras, con-
gratula-se com V. Ex.ª pelas justas e oportunas emendas 
da sua autoria, aprovadas na Comissão de Viação e rela-
tivas ao projeto da Petrobrás, possibilitando tornar reali-
dade a exploração do nosso petróleo através da cooperação 
da iniciativa nacional e alienígena. Esperamos que o ple-
nário aprove as referidas emendas em definitivo. Atencio-
sas saudações. - (a) júlio Rodrigues, Presidente". 

"- CUIABÃ - A Associação Comercial de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, tendo conhecimento da aprovação, 
na Comissão de Viação, das oportunas e patrióticas emen-
das de V. Ex.a ao projeto da Petrobrás, possibilitando tor-
nar realidade a exploração do nosso petróleo com a indis-
pensável colaboração da iniciativa privada, vem apresen-
tar a V. Ex.ª efusivas congratulações por êsse serviço pro-
fundamente patriótico que visava maior grandeza da eco-
nomia brasileira. Saudações. (a) Manoel Miráglia, Pre-
sidente; João Corbelino, Secretário." 

"- FORTALEZA - Tomando conhecimento de que a 
Comissão de Viação do Senado acaba de aprovar emen-
das apresentadas por V. Ex.ª ao projeto da Petrobrás 
em nome da Federação do Comércio do Estado do Ceará 
tenho prazer de me congratular com V. Ex.ª pela orienta-
ção adotada, que possibilitará tornar efetiva a exploração 
do nosso petróleo com a colaboração da iniciativa priva-
da nacional e alienígena. Cordiais saudações. (a) Clóvis 
Arrais Maia, Presidente." 

"- PORTO ALEGRE - Pedimos vênia para apresen-
tar ao eminente Senador nossas congratulações pelo de-
cidido apoio ao projeto da Petrobrás, tornando realidade 
a exploração do petróleo a nosso ver somente viável com 
concurso da iniciativa privada nacional e alienígena. 
Apreciamos devidamente o devotamento à causa pública 
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e a dedicação de V. Ex.ª na defesa dos lídimos interêsses 
da economia na nossa pátria. 

Atenciosas saudações. (a) Rubens Soares, Presidente 
da Federação do Comércio Varejista do Rio Grande do 
Sul." 

O Sr. Ismar de Góis - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OTHON MA.DER - Com todo o prazer. 
O Sr. Ismar de Góis - V. Ex.ª poderia acrescentar a essa sé-

rie de telegramas, também o da Associação Comercial de Maceió, 
que se manifestou no mesmo sentido. 

O SR. OTHON MA.DER - Muito obrigado a V. Ex.ª pelo aparte. 
Prossigo, Sr. Presidente, na leitura dos telegramas a mim en-

dereçados: 

"-NITERÓI - A Federação do Comércio Varejista 
do Estado do Rio de Janeiro cumprimenta V. Ex.a pela 
patriótica orientação adotada no seu importante traba-
lho em tôrno do projeto da Petrobrás visando tornar rea-
lidade a exploração do nosso petróleo com a indispensá-
vel colaboração da iniciativa privada nacional. Cordiais 
saudações. (a) Eduardo Luiz Gomes, Presidente." 

"- São Paulo - A Associação Comercial de São 
Paulo tem a honra de apresentar a V. Ex.ª efusivas con-
gratulações por motivo da aprovação, pela Comissão de 
Viação do Senado, das emendas da autoria de V. Ex.ª ao 
projeto de criação da Petrobrás. A entidade signatária 
acolheu com o maior interêsse e otimismo a aprovação 
daquelas emendas, que possibilitam solução definitiva ao 
problema da exploração do petróleo brasileiro através da 
participação da iniciativa privada nacional e estrangeira. 
Rendendo justa homenagem ao alto espírito público e pa-
triótico que V. Ex.ª demonstrou com a sugestão de medi-
das que permitem antever fase invulgar de prosperidade 
para o nosso povo, a entidade signatária renova a V. Ex.ª 
protestos de alta consideração. (a) Décio Ferraz Novaes, 
Presidente em exercício da Associação Comercial de São 
Paulo." 

"- JARAGUAMIRIM - ALAGOAS - A Associação 
Comercial de Maceió congratula-se com V. Ex.ª pela pa-
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triótica atitude da Comissão de Viação, aprovando pare-
cer referente ao projeto da Petrobrás no sentido de possi-
bilitar a colaboração da iniciativa privada e alienígena, 
contribuindo para a efetiva exploração do nosso petróleo. 
Atenciosas saudações. (a) Homero Galvão, Presidente". 

Naturalmente, é êste o telegrama de Alagoas a que fêz refe-
rência o nobre Senador Ismar de Góis. 

O Sr. Ismar de Góis - Exatamente. Recebi telegrama idêntico 
ao que acaba de ser lido por V. Ex.ª 

O SR. OTHON MADER - Muito agradeço o aparte do nobre 
colega. Recebi, ainda os seguintes telegramas: 

"- MANAUS - A Associação Comercial do Amazo-
nas congratula-se com V. Ex.ª pela aprovação na Comis-
são de Viação, do parecer proferido pelo nobre Senador 
Alencastro Guimarães relativo a emendas de sua autoria 
ao projeto da Petrobrás, possibilitando a colaboração efe-
tiva da iniciativa privada e alienígena na exploração do 
petróleo nacional. É inegável que as emendas de V. Ex.ª, 
aprovadas em plenário, significarão o caminho definitivo, 
de acôrdo com a realidade da nossa economia para a solu-
ção do abastecimento do país com petróleo extraído de 
suas reservas naturais. (a) Jacob Sabbah, Presidente em 
exercício; Milton Diniz, Vice-Presidente." 

"- SAO PAULO - A Federação do Comércio do Es-
tado de São Paulo, cumprimenta V. Ex.ª por motivo das 
emendas apresentadas e já aprovadas na Comissão de 
Viação do Senado, que possibilitam a efetiva exploração 
do petróleo brasileiro com a colaboração de capitais na-
cionais e alienígenas porquanto estas medidas se enqua-
dram no ponto de vista sempre defendido por esta enti-
dade. Atenciosas saudações. (a) Luiz Roberto Vidigal, 
Presidente." 

"- BELÉM - A Federação do Comércio do Estado 
do Pará apresenta a V. Ex.ª congratulações pela orienta-
ção adotada na ilustre Comissão de Viação, quanto ao 
parecer do Senador Alencastro Guimarães relatando fa-
voràvelmente emendas da autoria de V. Ex.ª ao projeto 
da Petrobrás, possibilitando a efetiva exploração do pe-
tróleo nacional com a colaboração da iniciativa privada 
brasileira e alienígena. 
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A Federação paraense toma a liberdade de solicitar 
a continuidade do apoio de V. Ex.ª indispensável ao êxito 
da auspiciosa iniciativa do Senado Brasileiro. Cordiais 
Saudações. (a) Pedro Castro Alves, Presidente." 

"-DISTRITO FEDERAL - Em nome da Federação 
dos Agentes Autônomos do Rio de Janeiro, e no meu pró-
prio, congratulo-me com V. Ex.ª pela orientação adotada, 
relativamente ao projeto da Petrobrás, possibilitando tor-
nar realidade a efetiva exploração do nosso petróleo. Tal 
orientação patenteia o alto espírito de compreensão de 
V. Ex.ª dos magnos problemas da economia nacional, reve-
lando, de outra parte, o patriotismo característico dos 
verdadeiros homens públicos. Atenciosamente, (a) Mil-
ton Freitas de Souza, Presidente." 

"-TERESINA - Possuídos do mais vivo sentimento 
de patriotismo, temos a honra de enviar a V. Ex.ª nossas 
calorosas congratulações pela aprovação, na Comissão 
de Viação do Senado, das emendas apresentadas por 
V. Ex.ª ao projeto da Petrobrás que abriram possibilidades 
à exploração do nosso petróleo por organização privada em 
que colaborem elementos alienígenas e nacionais. A re-
ferida solução, fundada no mais alto espírito de compre-
ensão e patriotismo de V. Ex.ª, merece os aplausos de to-
dos os brasileiros que amam esta grande Pátria e querem 
vê-la cada vez maior e mais próspera, e nosso petróleo ex-
plorado nos moldes das mencionadas emendas, dar-lhe-á 
maior grandeza e maior prosperidade. Cordiais saudações. 
- Ocílio Lago, Presidente da Associação Comercial Piaui-
ense." 

"-RECIFE - No momento em que a Comissão de 
Viação do Senado aprovou emendas de V. Ex.ª ao pro-
jeto da Petrobrás, que possibilitarão inegàvelmente a ex-
ploração do nosso petróleo, constituindo o início de mar-
cha no sentido da redenção do Brasil, queira aceitar nos-
sas congratulações. - Oscar Amorim, Presidente da As-
sociação Comercial de Pernambuco." 

"- CURITIBA - Queira receber em meu nome e 
no do Sindicato da Indústria de Madeiras Laminadas e 
Compensadas, nossas vivas felicitações pela aceitação na 
Comissão de Viação e Obras Públicas, das emendas ao 
projeto da Petrobrás, com que V. Ex.ª tornou possível a efe-
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tiva exploração do petróleo brasileiro, relegando ao 
monturo as objeções criminosas e estúpidas dos comu-
nistas e de raros brasileiros inocentes ou lacaios do Krem-
lin. Parabéns pois. - João Viana Seiler. Presidente." 

"- PORTO ALEGRE - A Federação do Comércio 
Atacadista do Rio Grande do Sul congratula-se com 
V. Ex.ª, pela aprovação, na Comissão de Viação de suas 
oportunas emendas ao projeto da Petrobrás, possibilitan-
do tornar realidade a efetiva exploração do nosso petró-
leo, que só será viável com a colaboração da iniciativa 
privada nacional e alienígena. - Saudações atenciosas. 
- Alvaro Coelho Borges, Presidente em exercício." 

"- ARACAJU - A Associação Comercial de Sergipe 
congratula-se com V. Ex.ª por motivo da aprovação, na 
Comissão de Viação, de suas emendas ao projeto da Pe-
trobrás, que possibilitarão, em futuro próximo, a explo-
ração no nosso petróleo com a colaboração patriótica da 
iniciativa privada. Atenciosas saudações. - Mak José 
Ribeiro, Presidente." 

"- ARACAJU - Em nome da Federação do Comércio 
de Sergipe venho congratular-me com V. Ex.ª pela de-
cidida orientação adotada quanto ao projeto da Petro-
brás, possibilitando tornar realidade a efetiva explora· 
ção do nosso petróleo. Respeitosas saudações. - José Ra-
mos Morais, Presidente." 

Além dêsses telegramas, há outros que passo a ler. 
De Curitiba: 

"- Senador Othon Mãder - Enviamos efusivos 
cumprimentos pelas patrióticas emendas apre[;entadas 
ao Projeto da Petrobrás, as quais possibilitarão a ex-
ploração do nosso petróleo e a proclamação da indepen-
dência econômica do nosso querido Brasil. Respeitosas 
saudações. - Arézio Xavier de Miranda, Antônio Caval-
canti, Jacy Campos e Eudoro de Freitas." 

Ainda de Curitiba: 
"- Senador Othon Mãder - Receba o eminente Se-

nador sinceras congratulações pelas suas brilhantes emen-
das ao Projeto da Petrobrás. Cordial abraço. - Djalma 
Rocha Alchueyr". 
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O Sr. Pinto Aleixo - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. 
O Sr. Pinto Aleixo - Com surprêsa minha, V. Ex.ª não leu 

o telegrama da Associação Comercial da Bahia. 

O SR. OTHON MA.DER - Possivelmente ainda se encontra 
no telégrafo. 

O Sr. Pinto Aleixo - Recebi telegrama do Sr. Arthur Fraga, 
Presidente da Associação Comercial da Bahia, em que me pede 
apóie as emende de V. Ex.ª ao projeto da Petrobrás. 

O SR. OTHON MADER - Muito obrigado a V. Ex.a 
Sr. Presidente, as Associações Comerciais, assim como as Fe-

derações do Comércio do Brasil, são entidades que representam 
o pensamento das classes produtoras e conservadoras do País; são 
sempre constituídas de homens eminentes, operosos e bons brasi-
leiros, e devem ser ouvidas nesse assunto. Por isso, os telegramas 
de congratulações e de apoio que li para o Senado, devem ser leva-
dos na mais alta consideração, quando as emendas forem discuti-
das e votadas . 

Desejaria que a Comissão de Finanças, a primeira a pronun-
ciar-se a respeito do Projeto n.0 265, tomasse no melhor aprêço 
êsses telegramas, a fim de que o seu pronunciamento se fizesse con-
soante os desejos das classes produtoras e conservadoras do País, 
os esteios econômicos do país e graças a elas é que ainda o Bra-
sil se mantém de pé. 

O Sr. Landulpho Alves - Dá V. Ex.ª licença para um aparte? 
(Assentimento do orador) - Nessa série de telegramas encomen-
dados - dos quais V. Ex.ª acaba de dar conta ao Senado, lendo-os 
- certo se destaca, de logo, urna circunstância: em nenhum dê-
les se observa o conhecimento exato do problema. Basta atentar 
V. Ex.ª para o fato de que ainda se está cuidando da exploração 
do petróleo nacional; e a Petrobrás trata do problema brasileiro 
do petróleo, coisa muito diferente. A exploração do petróleo na-
cional é nascente, está em início. E nada poderá trazer solução 
imediata para as aperturas nacionais. O Projeto de Lei visa à solu-
ção nacional do problema pela importação do óleo cru e pela desti-
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lação em nosso País. Vê, assim, V. Ex.ª que tôdas essas Associações 
estão "pegando a garça no ar", sem se aprofundarem na grandeza 
do problema, sem medirem a responsabilidade do comércio na si-
tuação econômica, ao examinarem problema de tal relevância. 
Dão, assim, a idéia de que houve aviso prévio, para manifestação 
coletiva. A manifestação coletiva, com êsse caráter, ao meu ver, 
anula por completo, a validade econômica, industrial e política 
da manifestação. Revela desconhecimento da importância política 
do problema tratando apenas do aspecto imediatista da explora-
ção da gasolina, que nada tem que ver com a grandeza do pro-
blema nacional do petróleo. 

O SR. OTHON M.ADER - Não vim à tribuna para discutir o 
Problema do petróleo e, muito menos, o projeto da Petrobrás. 
Apenas li ao Senado os telegramas que recebi. 

Não posso, porém, deixar de protestar contra a injúria de 
V. Ex.ª às Classes Produtoras, às Associações Comerciais e às Fe-
derações de Comércio do Brasil, quando afirma tratar-se de tele-
gramas encomendados. Contra essa injúria às nobres entidades 
econômicas brasileiras oponho meu formal protesto. 

O Sr. Landulpho Alves - Rejeito o protesto de V. Ex.ª 
O SR. OTHON MADER - Nenhuma delas seria capaz de pas-

sar telegramas encomendados. São associações dignas e respeitá-
veis e não aceitariam qualquer sugestão em desacôrdo com o seu 
pensamento. 

O Sr. Joaquim Pires - Apoiado. O signatário da Associação 
Comercial do Piauí é homem digno. 

O SR. OTHON MADER - Tôdas essas associações são presi-
didas por homens dignos e patriotas; e não se sujeitariam a pas-
sar telegramas encomendados. 

O Sr. Landulpho Alves - Rejeito o protesto de V. Ex.ª. Como 
Senador da República devo esperar outro pronunciamento do 
meio econômico nacional. 

O SR. OTHON MADER - Lanço o meu protesto, porque tô-
das essas associações de classe merecem nosso aprêço e nosso res-
peito e não podem ser injuriadas como se fossem capazes de se su-
jeitarem a imposições ou insinuações menos dignas. 
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O Sr. Landulpho Alves - Não devemos titubear. Estamos em 
face de grave problema nacional, num momento internacional de 
excepcional valor. 

O SR. OTHON MADER - Os signatários dos telegramas lidos, 
são brasileiros dignos, preocupados com os interêsses nacionais, es-
tudam e acompanham a ação do govêrno e do Congresso Nacio-
nal. Não presidem as Associações para servir a interêsses pessoais, 
a interêsses escusos, subalternos. São instituições idôneas, cujo 
pronunciamento devemos acatar. 

O Sr. Landulpho Alves - Assim não se manifestou a Associa-
ção Comercial de Belo Horizonte, a qual, com tôda a sensatez, se 
aprofundou no assunto; examinou-o nas suas minúcias e emitiu 
a opnião lida por mim nesta Casa. 

O SR. OTHON MADER - Era o que tinha a dizer, Sr. Presi-
dente. (Muito bem; muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Othon Mader, o Sr. Alfredo 
Neves passa a presidência ao Sr. Francisco Gallotti, re-
assumindo-a posteriormente. 





SESSÃO EM 24 DE MARÇO DE 1953 

Expediente 

O SR. OTHON M.ADER - Sr. Presidente, continuo receben-
do mensagens de apoio à Emenda n.º 19 ao Projeto da Petrobrás 
unânimemente aprovada na Comissão de Viação e Obras Públicas, 
hoje denominada pelo novo Regimento, Comissão de Transporte, 
Comunicações e Obras Públicas. 

A emenda visa - sabe o Senado - a permitir ao lado da ex-
ploração estatal do petróleo, a exploração através de companhias 
particulares, autorizadas por lei, cumpridas as exigências míni-
mas da legislação brasileira. 

Como era natural, minha emenda despertou grande interêsse; 
e friso que os telegramas agora recebidos provêm de todos os Es-
tados do Brasil, de Norte a Sul, dos Estados litorâneos e de Mato 
Grosso, Goiás, além de outros do interior. 

O Sr. Euclydes Vieira - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. 

O Sr. Euclydes Vieira - Presidente que sou da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, tenho recebido tele-
gramas idênticos de tôdas as procedências do Brasil. 

O SR. OTHON MA.DER - Agradeço o aparte do nobre Sena-
dor Euclydes Vieira: é a confirmação de minha declaração. A 
emenda está sendo apoiada e recebida com simpatia em todos os 
Estados da Federação. É uma prova insofismável de que as clas-
ses produtoras são contrárias ao monopólio estatal. Os telegra-
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mas que passo a ler foram a mim dirigidos. Outros foram endereça-
dos ao Presidente da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas mas todos apoiando entusiàsticamente a colabo-
ração da iniciativa privada na exploração do petróleo brasileiro. 

O primeiro é o Sr. Brasílio Machado Neto, Presidente da Con-
federação Nacional do Comércio, a mais alta entidade de classe 
por congregar no seu seio tôdas as associações e federações co-
merciais do País. Bastaria êste pronunciamento para definir o 
pensamento dos homens da produção nacional. 

Diz o telegrama: 
"Queira receber as mais vivas congratulações da 

Confederação Nacional do Comércio pela aceitação na Co-
missão de Viação e Obras Públicas da emenda ao projeto 
da Petrobrás com que V. Ex.ª tornou possível a efetiva 
exploração do petróleo brasileiro, Brasílio Machado 
Neto, Presidente da Confederação Nacional do Comércio." 

Outro telegrama é de Pôrto Alegre e está concebido da se-
guinte forma: 

"A Associação Comercial de Pôrto Alegre expressa a 
V. Ex.ª efusivas congratulações por motivo de sua emen-
da ao Projeto da Petrobrás, aprovada na Comissão de 
Viação e Obras Públicas, que possibilita a colaboração da 
iniciativa privada na exploração do petróleo nacional. 
Saudações. Oswaldo Rentzsch, Presidente." 

Segue-se o de Curitiba, expedido pelo Presidente da Associa-
ção Comercial do Paraná: 

"Temos o prazer de informar ao iluste amigo ter re-
percutido favoràvelmente a emenda de V. Ex.ª sôbre o 
projeto da Petrobrás. Estamos convencidos de que se con-
siderada pelo Senado, o Brasil terá concretizada sua gran-
de aspiração. Saudações. Epaminondas Santos, Presi-
dente da Associação Comercial do Paraná". 

De Florianópolis: 
"Apresentamos congratulações pela aprovação da 

emenda pela Comissão de Viação do Senado relativa-
mente ao projeto da Petrobrás. Estamos solicitando todo 
apoio da bancada catarinense no Senado à emenda apro-
vada. Saudações atenciosas. Associação Comercial de 
Florianópolis. Charles Edgard Moritz, Presidente." 
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Além dêstes, há o da Federação do Comércio Atacadista do Rio 
de Janeiro: 

"Na qualidade de Presidente da Federação do Comér-
cio Atacadista do Rio de Janeiro e solidário com o ponto 
de vista da Confederação Nacional do Comércio, tenho a 
satisfação de congratular-me com V. Ex.ª pela emenda 
apresentada ao projeto da Petrobrás, possibilitando tor-
nar realidade efetiva a exploração do nosso petróleo, que 
só será viável com a colaboração da iniciativa privada 
nacional e alienígena. Cordiais saudações. Arthur Braga 
Rodrigues Pires." 

De São Luís do Maranhão: 
"A Diretoria da Associação Comercial do Maranhão 

tem a satisfação de congratular-se com V. Ex.ª pela apro-
vação na Comissão de Viação da emenda apresentada 
pelo eminente patrício ao projeto da Petrobrás, possibi-
litando assim, a exploração do nosso petróleo. Saudações. 
Arnaldo Ferreira, Presidente". 

De João Pessoa: 
"A Associação Comercial de João Pessoa congratu-

la-se com V. Ex.ª pela aprovação da emenda ao Projeto 
da Petrobrás, para realidade efetiva da exploração do 
nosso petróleo, ao mesmo tempo que dá publicidade a 
seus associados para melhor divulgação da matéria. Sau-
dações. - Antônio Tavares de Carvalho, Presidente". 

Da Federação do Comércio do Estado do Paraná recebi o se-
guinte ofício: 

"Por intermédio da Confederação Nacional do Co-
mércio, desta capital, vimos de ser informados, com sa-
tisfação, de que a Comissão de Viação do Senado Federal, 
procedendo de acôrdo com o o parecer do Relator Sena-
dor Alencastro Guimarães houve por bem aprovar as 
emendas acertadamente propostas por V. Ex.ª ao projeto 
relativo à Companhia Petrobrás, o que possibilita se tor-
nar realidade efetiva a exploração do nosso petróleo, só 
viável mediante a colaboração da iniciativa privada na-
cional e alienígena . 

Hipotecando-lhe a nossa solidariedade por essa sua 
profícua atitude, cumprimentamo-lo pela &Ua brilhante 
atuação nesse sentido e comunicamos-lhe, com prazer, 
estarmos nos dirigindo a êsse respeito aos demais Sena-
dores pelo nosso Estado, Dr. Flávio Guimarães e Coronel 
Roberto Glasser, com nosso pedido para que dêem seu 
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valioso apoio àquela nobre iniciativa de V. Ex.ª, que ten-
de a solucionar de maneira sábia e patriótica, um dos 
problemas mais significativos para o desenvolvimento 
da nossa economia nacional. 

Reiterando a V. Ex.ª os nossos protestos de elevada 
estima e alto aprêço, apresentamos-lhe as nossas cordiais 
saudações. (a) Anacleto Theogenes Carli, Presidente". 

Aí está, Sr. Presidente, a manifestação inequívoca das classes 
produtoras do Brasil. É sem dúvida uma opinião do mais alto 
valor. 

As Associações e Federações do Comércio reúnem geralmente 
o que há de melhor e mais significativo nos círculos econômicos e 
financeiros dos Estados. Nelas se debatem os grandes problemas na-
cionais, principalmente os relacionados com a economia. São ho-
mens habituados a êsses problemas e os conhecem muito bem, tal-
vez melhor do que nós mesmos. 

Há no Congresso Nacional inúmeros membros que foram di-
rigentes dessas agremiações, onde se familiarizaram com proble-
mas econômicos, e hoje no Parlamento, são figuras eminentes no 
desempenho brilhante de seus mandatos. As Associações Comer-
ciais são escolas de civismo e nelas se formam 1nuitos dos futuros 
políticos brasileiros especialistas em assuntos de economia e fi-
nanças. 

Por último, desejo destacar o telegrama que recebi do Sr. Au-
gusto Frederico Schmidt, ilustre intelectual economista e uma das 
mais altas expressões da cultura e do civismo do Brasil. 

Desnecessário dizer quem seja essa figura de homem público 
cheio de grandes serviços à pátria. Desempenhando-se dos mais rele-
vantes encargos e fazendo parte de comissões e associações, tem-se 
destacado pelo brilhantismo de sua inteligência e de seu patrio-
tismo. 

Estamos habituados a ler seus artigos na campanha que de-
senvolve em defesa da livre iniciativa na exploração do petróleo. 
Não podia. portanto, deixar S. S.ª de trazer seu aplauso à provi-
dência propo8ta no Senado no sentido de fortalecer a iniciativa 
privada, a qual possibilitará a resolução dêsse cruciante problema. 
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O seu pronunciamento tem portanto um grande valor e eu o des-
taco com especial agrado porque o julgamento de Augusto Frede-
rico Schmidt é para mim sobremaneira honroso. 

Diz o Sr. Augusto Frederico Schmidt: 

"Tendo acompanhado sua campanha em favor da 
atração do capital privado nacional e estrangeiro para 
solução do nosso petróleo, venho apresentar-lhe felicita-
ções pela clarividente compreensão da realidade brasi-
leira. Perdemos tempo precioso discutindo sôbre a iii-
queza indefinidamente potencial. Considero altamente 
patriótico seu arrôjo em enfrentar o nacionalismo incom-
patível com a tarefa de construir a grandeza do nosso 
pais. Saudações. (a) A-ugusto Frederico Schmidt". 





SESSAO EM 6 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Lan-
dulpho Alves, primeiro orador inscrito na hora do expediente. 

O SR. LANDULPHO ALVES - (Lê o seguinte discurso) --
Sr. Presidente, não pensava eu voltar a esta tribuna para tecer 
apreciações sôbre o problema brasileiro do petróleo, senão nos de-
bates que viessem a travar quando subisse a plenário o projeto da 
Petrobrás. 

Circunstâncias ocorrentes contudo relativas ao assunto amea-
çam orientá-lo, por fôrça de êrro crasso e lamentável, em rumos 
novos por simples equívoco na apreciação da magna questão, êrro 
êsse hàbilmente explorado pelos interessados diretos em conces-
sões das jazidas, interpondo embora elementos irresponsáveis e 
inidôneos que desempenham o triste e baixo papel de "testa-de-fer-
ro", contra os altos interêsses do Brasil. 

Antes de mais nada, eu reafirmo como, Sr. Presidente, a Na-
ção está alerta, cada vez mais esclarecida e disposta a despresar 
os que não coram de vilipendiar seus magnos interêsses tanto e tão 
continuamente ligados à sua independência econômica, ao seu pro-
gresso social, à guarda da sua soberania. 

E então vemos de novo agitada a questão, agora em tôrno da 
já célebre emenda Othon Mãder e do parecer do nobre Senador 
Alencastro Guimarães. E agitada como se fôra matéria de some-
nos importância, uma competição banal de futebol, ou uma anor-
malidade no jôgo do bicho. 

Não quero, por agora, Sr. Presidente, entrar no mérito dêsses 
atos dos eminentes Senadores pelo Paraná ou pelo Distrito Fe-

'l-26187 
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deral, embora de antemão assegure minha integral oposição às 
conclusões a que chegaram, capazes que seriam, se apoiadas pela 
Casa e pela Câmara dos Deputados, de subverter tudo aquilo que 
até agora se vem assentando no ajuste de idéias, de altos enten-
dimentos no que tange ao palpitante assunto. 

Por enquanto detenho-me na apreciação da aparente conse-
qüência externa de tal emenda e de tal parecer, aparente porque 
resultante de mais uma farsa, armada e levada a efeito pelos ter-
ríveis açambarcadores dos centros produtores de petróleo em todo 
o mundo. 

Nem ao menos respeitaram a dignidade do Govêrno e logo 
fizeram crer que o Sr. Presidente da República mudara de orien-
tação, como se podia ver pela atitude do Senador Alencastro Gui-
marães, petebista e amigo do Govêrno. A verdade é que tal mu-
dança jamais se operou, e, embora sem podêres expressos para êsse 
fim eu o posso assegurar ao Senado. 

Afirmei, aqui Sr. Presidente, quando o Senado assistiu à lei-
tura de telegramas de presidentes de Associações Comerciais e con-
gêneres, de diversos Estados, leitura feita pelo nobre Senador Othon 
Mãder, que se tratava de uma missa encomendada, de lastimá-
veis conseqüências, revelando leviandade e desaprêço pelos proble-
mas máximos do País, que não podiam estar à mercê de atos irre-
fletidos elevados à categoria de abalizados pareceres ou opiniões. 
Era, antes de mais nada, um desrespeito ao Senado da República. 

Foi êsse o meu pensamento e foi quase essa a minha expres-
são . Dela não me arrependo, senão no que de irreverência para 
os nossos sentimentos cristãos se contém no uso do vocábulo missa, 
para caracterizar o fato, pois certo não o merece feito tão esca-
broso, tão solerte e tão cheio de vis propósitos e que tanto se avizi-
nha de crime de lesa-pátria. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É o que se pode chamar de 
missa negra ou sermão mal encomendado. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Não me arrependo e me per-
mito insistir no emprêgo desse têrmo que, por extensão e dada 
aplicação, nada mais traduz do que missão, encargo, atribuição. 

Missa encomendada, sim, Sr. Presidente, e eu não estava sem 
fundamento para afirmá-lo. Quando o fiz, já tinha denúncia do que 
sucedera, podendo até indicar a emprêsa que se encarregou do au-
dacioso golpe, com que se pretendia ludibriar a opinião do país. 
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E a identidade de têrmos, a aproximação extrema quando não 
coincidência de datas, a concomitância da ação, a rapidez da mani-
festação coletiva, a maneira leviana e apressada com que foram 
atendidas as solicitações nos despachos telegráficos dos dirigentes 
das entidades comerciais, a que aludo, não são apenas indícios se-
não também provas veementes do nenhum aprêço de uns, da ex-
trema displicência e leviandade de outros, da falta de compreen-
são do dever e da carência de senso desmedida de quase todos. E 
tudo isto a nos deixar uma impressão de mais êsse índice tenebroso 
do tumulto e da irresponsabilidade dos tempos que correm. 

A crise é de senso e caráter Sr. Presidente. Já se afirmou repe-
tidamente e eu sou um dos que aceitam o diagnóstico do grande 
mal. 

Ainda havia uma esperança, ante tristes quadros da hora 
em que vivemos, nos meios conservadores do país cujos líderes sem-
pre se souberam orientar por métodos e atos austeros, respeitáveis 
e jamais postos em dúvida. Agora, é essa mostra que aí está. Diri-
gentes de Associações de classes chamadas conservadoras a se 
precipitarem como irresponsáveis em tremendos abismos, com a 
consciência e a placidez (aparente pelo menos) de quem marcha 
em planície de solo firme, recortada de caminhos conhecidos e li-
vres de percalços. 

Se não abalam a confiança, pelo menos despertam apreensõe~. 
O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª um aparte? 
o·sR. LANDULPHO ALVES - Com muita satisfação. 
O Sr. Othon Mader - V. Ex.ª há de estar lembrado de que as 

classes conservadoras em mesa-redonda reunida no Rio de Janeiro, 
resoiveram, por quase unanimidade, adotar a tese da livre inicia-
tiva na exploração do petróleo. Apenas a Associação Comercial de 
Belo Horizonte discordou. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É a tese do tubaronato: não 
se conta com alguns membros das classes conservadoras para coisa 
alguma. 

O Sr. Othon Mader - O que vemos agora é a confirmação da 
tese aprovada na mesa redonda. O fato de as datas serem mais ou 
menos aproximadas, é natural, porque foi nesse momento que o 
problema se debateu aqui no Senado. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Isso é sermão mal encomen-
dado. 

O Sr. Othon Miider - Aliás não podia ser de outra forma. Êsse 
movimento das classes conservadoras não era mais necessário por-
que é tradicional em todo o mundo. Não seriam essas considerações 
que nos levariam a criar mentalidade nova contra a já assentada 
de exploração do petróleo, pela iniciativa privada com a condena-
ção formal do monopólio estatal. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª parece ter razão mas 
não é esclarecedora a sua opinião. V. Ex.ª se esquece de que os con-
servadores deliberaram a favor da livre iniciativa para o elemento 
nacional. É o que precisa ser fixado porquanto ser a parte impor-
tante. V. Ex.ª pelos telegramas que aqui tenho poderá esclarecer 
a matéria. 

O Sr. Othon Miider - Portanto, V. Ex.ª não pode dizer que 
seja leviandade das classes conservadoras. Elas já se vêm reunindo 
desde 1944. 

O SR. LANDULPHO ALVES-V. Ex.ª mais adiante verá. 
O Sr. Othon Miider - As classes conservadoras já se pronun-

ciaram no sentido de que a exploração do petróleo, no Brasil, deve 
se fazer sob a iniciativa privada, aproveitando-se os capitais par-
ticulares. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Vou adiante, Srs. Senadores. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª não confie muito em 

alguns elementos das classes conservadoras. Dê-lhes certa mar-
gem de confiança mas não demasiada. Se quiserem estar bem no 
Brasil, estejam; se não o desejarem, devemos encarar de frente o 
problema. O Brasil deve seguir seu rumo. 

O Sr. Bernardes Filho - As classes conservadoras do Estado 
de Minas Gerais, através de seus órgãos de classe manifestaram-
-se a favor da solução estatal. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Está no meu discurso, por isso 
não usei dêsse elemento nesta oportnidade . 

Mas então é êsse o modo de falar ao povo brasileiro sôbre tão 
grave assunto? Acaso estariam possuídos êsses dirigentes de tais 
entidades de classe de um estado de ausência mental a marcharem 
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inconscientemente por caminhos escusos traindo os interêsses do 
Brasil? Estariam dominados pela indiferença, pelo pessimismo, 
pela irresponsabilidade, pelo torpor? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) Essa história de alguém pretender fa-
lar em nome das classes conservadoras já deu lugar a abusos. Muita 
gente entende que pode falar em nome delas, mas o que na rea-
lidade existe é sermão encomendado. Missa de fato não. E se existe 
é missa negra. V. Ex.ª sabe que êsses sermões encomendados são 
contra os interêsse do Brasil, são pelo entreguismo do nosso petró-
leo, dos nossos metais, pela submissão econômico-político-militar 
aos Estados Unidos. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 
Distingo as associações de classe do Brasil e os pseudos líderes que 
assinaram êsse documento inconscientemente. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Se as classes conservadoras 
são isto então deveriam ser destruídas porque seriam inimigas do 
Brasil. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Estariam causticados e insen-
sibilizados os espíritos, as expansões da alma, pelas impressões de 
cada dia que lhe deve causar a prática sempre mais assoberbante 
de atos amorais e desonestos a se disseminarem e propagarem por 
tôdas as atividades e por todos os recantos do meio social brasileiro? 
Dessa degradação moral contra a qual vão se tornando inúteis os 
clamores e todos os protestos da parte sã? 

Pois então, êsse é o modo de apreciarem tais problemas, os 
responsáveis, ocasionais embora pela direção de tais instituições 
de índole econômica mas também de influência social indeclinavel? 

Que fizeram êles para responder com consciência e com funda-
mento a tais solicitações? Em que parecer de órgão técnico se ba-
searam para tal resposta oferecida de afogadilho ao calor da so-
licitação? Pois então mais vale atender a essa solicitação tenden-
ciosa do que aos interêsse mais altos do Brasil? 

Que tempo tomaram, Sr. Presidente, essas entidades de classe 
ou antes seus dirigentes, pressurosos em atender a êsse pedido 
instante para o estudo que as deveria levar a constatação consci-
ente ou pelo menos próxima da verdade, influênciadas que fôssem 
por pontos de vista opostos e respeitáveis? 



- 102 -

Quantas vêzes e quando tiveram êsses dirigentes o transcen-
dente assunto debaixo de seus estudos de suas apreciações meti-
culosas e libertas de influências estranhas? Não mediram suas res-
ponsabilidades para com seus dirigentes e a extensão de podêres 
que lhe outorgaram as classes cujo pensamento ou dessas entida-
des de resumir? Por que nr.m a essas consultaram? Por que não ou-
viram os próprios membros dessas associações, os componentes 
mesmos das Diretorias? 

O Sr. Othon Miider - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LANDULPHO ALVES - Com satisfação. 
O Sr. Othon Miider - Quanto às acusações que V. Ex.ª está 

dirigindo às classes comerciais do Brasil compete a elas defende-
rem-se e, provàvelmente revidarão os ataques que ora V. Ex.ª lhes 
desfecha. Quanto a mim, tenho simplesmente de declarar que con-
sidero os representantes das associações comerciais do Brasil legí-
timos líderes do comércio. Eleitos em pleitos absolutamente livres, 
êles respondem pelos atos das entidades que presidem. Entre as 
associações que se manifestaram está a da Bahia presidida por 
Arthur Fraga que V. Ex.ª conhece muito bem, pois foi Presidente 
do Conselho Administra.tiva local quando o nobre colega exerceu a 
Interventoria naquele Estado. É um homem acima de qualquer 
suspeita, honrado, credenciado e possuidor de raras virtudes. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Senador quando afirmo é 
porque não tenho revides. Tive - repito - o cuidado de distin-
guir as classes conservadoras do país dos pseudos-líderes que pro-
curaram por elas falar. V. Ex.ª terá de considerar um ponto: Ar·· 
thur Fraga, meu amigo pessoal, colaborador do meu govêrno na Ba-
hia, estêve em nossa varanda para dizer da contrariedade com que 
era chamado a falar. Fê-Io depois de me enviar telegrama, que pos-
so trazer a V. Ex.ª na próxima sessão e no qual confessa faltarem-
-lhe meios para atender a solicitações dessa ordem. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Veja V. Ex.ª os processos que 
estão usando contra o Brasil; são criminosos! 

O Sr. Othon Miider - Se é homem independente, não devia 
responder ao telegrama da associação. 

O SR. LANDULPHO ALVES - É muito mais, Sr. Presidente, 
por que não expuseram o assunto à apreciação dos comerciantes 
em geral, à dos comerciários, essa imensa massa de brasileiros que 
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formam os empregados no comércio do país? Por que negaram a 
tôda essa gente a oportunidade excepcional de fazer sentir o seu 
pensamento, em matéria de tão alta transcendência, a mais impor-
tante dentre tôdas as de que dependem os nossos passos para o 
progresso e para a independência econômica? Por que desconhece-
ram, desprezaram e desdenharam o critério julgador de tôda essa 
massa de brasileiros que não quer falar, em assunto de tal monta, 
pela voz apressada e sem comedimento de presidentes de classes 
em açodamento. 

O Sr. Othon Méider - V. Ex.ª está tentando intrigar as classes 
produtoras com os empregados no comércio. Não se desprezou -
nem era de desprezar-se - a opinião do comércio. Compete aos 
comerciários manifestarem-se através de seus representantes. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Não sou homem de intrigas, 
Sr. Senador. Minhas atitudes públicas são as mais claras possí-
veis, e eu desafio V. Ex.ª a que aponte um só ato da minha vida em 
que se encontre qualquer laivo de intriga. 

O Sr. Othon Méider - As insinuações de V. Ex.ª dão a enten-
der que pretende separar as classes dos empregados e emprega-
dores. 

O SR. LANDULPHO ALVES - São outros os meus processos: 
muito mais amplos e de páginas muito mais abertas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- Diz V. Ex.ª muito bem, porque, 
no final de contas, o que fazem alguns dos membros das chamadas 
"classes conservadoras" no Brasil? - Advogam, constantemente, a 
carestia da vida, a liberdade de iniciativa no comércio e na indús-
tria, para venderem feijão a dez e doze cruzeiros às classes despro-
tegidas. ~sse, o papel que vêm cumprindo em nossa existência eco-
nômica e até política. V. Ex.ª deve falar assim, desassombrada-
mente para saber-se que o Brasil está encarando o problema do 
petróleo como fundamental para o seu futuro. 

O SR. LANDULPHO ALVES - E por que desprezavamos 
Sr. Presidente, o procedimento exemplar da Associação Comercial 
de Minas Gerais, que submeteu o assunto a aprofundado estudo, 
antes de emitir sua opinião, perante os responsáveis diretos pela 
sorte do país seja pelo Executivo, seja pelo Congresso Nacional? 

Que conhecimento no assunto revelaram nessas respostas ofe-
recidas à guisa de opinião, emitidas sem mais exame? Que conhe-



- 104 -

cimento evidenciaram dos debates travados na Câmara e no Se-
nado federais, como nas Assembléias Legislativas dos Estados, sô-
bre a palpitante questão? 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª um aparte? - (As-
sentimento do orador) - Por muito que mereça a Associação Co-
mercial de Minas Gerais, entendo que sua opinião não se deve 
sobrepor à dos outros vinte Estados da Federação. 

O SR. LANDULPHO ALVES-Claro que não; todavia, V. Ex.ª 
não negará que sua conduta foi exemplar. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A manifestação dêsses vinte 
Estados foi suspeita. Parece encomendada. 

O SR. LANDULPHO ALVES - A tudo desprezaram. Sr. Pre-
sidente, preferindo adotar a posição cômoda e, por certo em mui-
tos casos, rendosa em que se deixaram ficar, traindo a confiança 
de seus representantes esquecendo seus maiores deveres para com 
a coletividade brasileira. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- Muito bem! 
O SR. LANDULPHO ALVES -Mas, Sr. Presidente, se ninguém 

protestou, se ninguém lhes viria discutir a sinceridade do ato e 
sua honestidade plena, que mal haveria em cometer a insensatez? 

Pois então é esta a maneira de falar do Brasil? É êste o juízo 
que esta gente faz do brasileiro? 

E, Sr. Presidente, não pejaram alguns dêles de tomar atitudes 
descortezes, desatenciosas e até atrevidas contra a opinião quase 
unânime da Nação, inclusive a da grande maioria do Parlamento 
Nacional e a do Executivo Federal, como se a opinião sensata do 
homem brasileiro estivesse escravizada a doutrinas exóticas por to-
dos os modos condenáveis e, de olhos vedados, caminhasse êle para 
o caos e para a ruína. 

Por que considerar constituído de ineptos o povo brasileiro, 
adotando, nesse julgamento, tão falho de inteligência e de razão, 
processo tão do feitio dos seguidos pela finança internacional? 

Não se lembraram êsses pseudo-líderes de que a inteligência e 
patriotismo, a noção de dever do nosso povo não estão empanados 
pela cobiça desmedida e atroz, em caminho da degradação moral e 
da dissolvência. E nem se lembraram êles do que estavam pratican-
do, contra si próprios, contra aquilo que querem defender com 
unhas e dentes a qualquer preço. Contra a confiança que ainda resta 
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da gente do Brasil no seu futuro e no seu papel inevitàvelmente 
decisivo e amplo na marcha da civilização, no progresso dos povos. 

O Sr. Othon Mader - Peço licença a V. Ex.ª para outro aparte. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Com muito prazer. 
O Sr. Othon Mader - Se, como afirma V. Ex.ª, as classes co-

merciais brasileiras tivessem agido neste momento, sob o influxo 
de interêsses subalternos, e não por patriotismo, não se colocariam 
ao lado do capital estrangeiro, porque iriam sofrer-lhe a concor-
rência, na exploração das concessões que o Brasil tivesse em vista 
fazer: manifestar-se-iam contra, e não a favor. A maneira por que 
agem prova o seu patriotismo. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.a fala das classes comer-
ciais brasilieras, enquanto eu me refiro aos seus pseudos-líderes 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem! Afastemos os "tes-
tas-de-ferro" e encaremos os líderes de fato. 

O SR. LANDULPHO ALVES - E por isso mesmo não sentiram 
como talvez ainda não sentem os aspectos políticos do problema 
nacional do petróleo, de par com os aspectos econômicos, financei-
ros e sociais que nêle se contêm. E, então, Sr. Presidente, comete-
ram êsses homens maior falta, crime verdadeiro: - desprezaram o 
ângulo mais importante de tôda a questão - aquêle do qual se vê 
a defesa nacional, a defesa armada do país, dêsde as equipagens das 
fôrças regulares e seus financiamentos até os fatôres de luta ar-
mada da retaguarda, que se encontram em todo o plano de produ-
ção agrícola e industrial no preparo e nação da guerra moderna. 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª um aparte? - (Assen-
timento do orador) - V. Ex.ª fala no perigo para a segurança na-
cional. Será que o Estado Maior das Fôrças Armadas a dizer que 
a exploração do petróleo pelo capital privado oferece perigo à se-
gurança nacional? 

O SR. LANDULPHO ALVES - Não preciso de outorga do Es-
tado Maior das Fôrças Armadas brasileiras para falar como Sena-
dor da República. Trato de questão política, e não puramente mi-
litar. 

O Sr. Othon Mader - O Estado Maior é o órgão mais creden-
ciado para opinar sôbre a segurança nacional; e julga que não 
há perigo. 
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O SR. LANDULPHO ALVES - Não se deram ao trabalho de 
mandar examinar o que tudo isto representa, antes de emitir 
aquele parecer apressado, temerário, irrefletido. Preferiram tudo 
ignorar, tudo desprezar, numa hora como esta que o mundo vive. 

É a mediocridade a braço com o egoísmo gerando a irrespon-
sabilidade, a audácia, o crime. 

E se a evidência dêsses fatos não os abalou, não lhes atraiu 
a atenção, não exerceu influência alguma ao emitirem suas supos-
tas opiniões pessoais a que quiseram emprestar o cunho e o pres-
tígio de opinião das classes em nome das quais pretendem falar, 
que capacidade teriam. Sr. Presidente, homens que tais, de medir 
com justeza e com respeito a acatamento devidos, os aspectos da 
política doutrinária, o significado quase louco de opiniões, tão ex-
travagantes ante a inexorável fôrça que representa a tendência 
política de todos os povos da Terra, a marcharem para a socializa-
ção dos interêsses econômicos e das utilidades, para a participação 
direta, por tôdas as classes das vantagens do progresso material e 
social por evolução, se possível, do contrário pela revolução? 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Peço li-
cença ao nobre orador para observar que a hora do expediente está 
terminada. 

O SR. OTHON MA.DER - (Pela ordem) - Sr. Presidente, so-
licito de V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação 
da hora do expediente, a fim de que o nobre Senador Landulpho 
Alves possa concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - O plenário acaba de ouvir o requeri-
mento do nobre Senador Othon Mãder, de prorrogação da hora 
do expediente, a fim de que o nobre Senador Landulpho Alves con-
clua sua oração. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se senta-
dos. (Pausa).  

Está aprovado.  
Continua com a palavra o nobre Senador pela Bahia.  
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço ao 

nobre Senador Othon Mãder e ao Senado terem-me proporcionado 
a terminação da leitura dêste trabalho. 

Sr. Presidente, a revolução que virá inevitàvelmente, se não 
tivermos o critério de lhes dar o que de direito também lhes per-
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tence e tão ansiosamente aspiram e reclamam? O direito de comer, 
o direito de vestir, o direito a um teto, o direito ao descanso? 

Como poderiam êsses homens de inteligência ofuscada pelo 
bem-passar, pelo viver despreocupado, ocioso e egoista, desprezar 
ou ignorar o sofrimento das massas que têm fome e não têm lar, 
dêsses nossos semelhantes que precisam ser tratados pela socieda-
de não como bestas-humanas, mas como criaturas que antes de 
mais nada têm o direito de viver dentro das condições compatíveis 
com a dignidade humana? 

Como poderiam êles refrear essa usura monstruosa e canibal 
dos açambarcadores sem entranhas de gêneros de primeira neces-
sidade, dos "tubarões" que se fazem nababos, enriquecendo em 
alguns meses, à custa da miséria e do sofrimento alheios? 

O Sr. Othon Mêider - V. Ex.ª, faz grave acusação ao Go-
vêrno do Sr. Getúlio Vargas, que está aparelhado para reprimir 
todos êsses abusos. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Não sei o que de acusação vai ao 
Sr. Getúlio Vargas nas minhas palavras. Acredito que, com seme-
lhante argumento, V. Ex.ª, esgotou todos os recursos de análise. 
Nem posso responder ao nobre colega. 

o Sr. Othon Mêider - V. Ex.ª, alude a "tubarões". 
O SR. LANDULPHO ALVES - Êles aí estão, terríveis, em 

cardumes - (Riso) - Todos nós os conhecemos. São tantos que 
o material de recursos para destruí-los já se torna excessivamente 
dispendioso. 

O Sr. Othon Mêider - Isso nada tem a ver com o problema do 
petróleo. 

O SR. LANDULPHO ALVES - É o que V. Ex.ª pensa. Êste o 
mal da nossa compreensão: a leviandade com que encaramos o 
problema. Se o capital estrangeiro vier para o Brasil, êle nos con-
duzirá à ruína completa, como sucede na Venezuela. No entanto, 
paga-se gente de fora para propalar que ali se vive às mil mara-
vilhas! O capital estrangeiro dividiu a Venezuela em dois grupos: 
um, de gente cheia de conforto e bem-estar; outro, de párias mi-
seráveis. Esta, a conseqüência da intromissão do capital estran-
geiro! 

O Sr. Othon Miider - Na Venezuela o padrão de vida me-
lhorou depois da entrada do capital estrangeiro. 
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O Sr. Domingos Velasco - Não é o que um jornalista ameri-
cano sustentou, recentemente, em artigo publicado numa revista 
de grande circulação. Afirmou êle que o terror impera na Ve-
nezuela, impôsto por uma ditadura militar de homens vendidos a 
agentes estrangeiros. O que ocorre na Venezuela envergonha a 
América. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Têm um agente em cada Quar-
tel, para assegurar o govêrno. 

O Sr. Domingos Velasco - Vou trazer o artigo do jornalista 
a que aludi, testemunha do que é o terror na Venezuela. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nobre orador sabe o que 
sucedeu ao pobre povo venezuelano? Numa das últimas concessões 
sôbre ferro, uma emprêsa norte-americana foi autorizada a explo-
rar aquele minério durante cem anos! Quer dizer: várias gerações 
sacrificadas! É isso o que se quer no Brasil: é o que esperam os 
"entreguistas'', os que cavam os alicerces da soberania nacional. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª tem tôda a razão. 
Que confiança mereciam do Poder Público os falsos líderes das 

classes conservadoras, na ajuda que deveriam dar ao govêrno para 
a solução dos problemas prementes do encarecimento da vida e dos 
angustiosos problemas do povo? Se abandonam, sem exame, a pu-
jança de elementos nacionais em parte já funcionando com vanta-
gem na solução do problema nacional do petróleo, agindo todos sob 
orientação do Poder Público para querer entregar a trust interna-
cionais essa nossa riqueza? 

Como poderiam, Sr. Presidente, ajuizar e colaborar na solução 
dos males que já vêm causando a todos os povos, oriundos quase 
todos êles dêsse capitalismo egoísta e desalmado que detém em 
mãos de poucos fortunas imensas, as quais melhor aplicadas pode-
riam resolver problemas da mais alta gravidade que afligem e tor-
turam a humanidade inteira? Carências que já ameaçam abalar e 
mesmo já vêm abalando - pela ausência ou pela inadequabilidade 
das soluções - as bases da organização social e política do mundo 
moderno e, com ela, a própria civilização cristã? 

E se não tiverem êsses pseudo-condutores do pensamento con-
servador do país, capacidade para, ao menos, relancear êsse qua· 
dros, ao responderem a solicitação tola e imprudente, sôbre a in-
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fluência de capitais alienígenas na exploração petrolífera do Bra-
sil - temendo sombras e fantasmas que, em alguns espíritos fra-
cos e pusilânimes, vêm causando a influência dêsses capitais mo-
nopolizadores, na nossa economia pública e nas suas fortunas pri-
vadas - como poderiam enxergar as manobras de que, por mil 
maneiras, requintadamente, através da longa história de assaltos 
dos trustes mundiais do petróleo, lançam mão êsses monopolizado-
res, para o ludíbrio a que nos querem levar, procurando nos per-
suadir das suas vantagens e das suas virtudes, como para nos dis-
suadir dos propósitos de combatê-los por todos os modos e meios? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Essa a tese do "colaboracio-
nismo" criminoso; a mesma que entregou a França de Vichy aos 
alemães; a de todos aqueles que não têm a coragem de frontal-
mente dizer a verdade sôbre os problemas de maior interêsse do 
Brasil. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Como poderiam êsses insensa-
tos, êsses ingênuos e êsses espertos (porque espertos os há, por 
certo, nesse meio), pensar sequer em enfrentar essas fôrças aco-
vardadas na ignorância dos fatos e no mêdo característico dos 
usurários pusilânimes de ver minguados os seus negócios, dimi-
nuirem suas rendas, esgotarem-se as fontes de lucros fáceis e mui-
ta vez ilícitos? 

E pode Sr. Presidente, dedicar a Nação algum aprêço à opi-
nião dêsses homens? E que desgraça desceria sôbre o Brasl, se ela 
merecesse êsse aprêço ou se dela dependesse a nossa sorte! 

Mas a Providência Divina tem esta grande Pátria da Civiliza-
ção e do Direito sob sua guarda. Reservou-lhe destino indeclinável-
mente certo, entre os países da terra, destino que o Brasil cum-
prirá fatalmente, não importando os erros monstruosos, os gran-
des e menores erros, cometidos por seus filhos. A meta lhe está tra-
çada e a Nação a atingirá com a graça de Deus. Nesses grandes er-
ros não incorremos mais a menos que não sejamos dignos de nós 
mesmos, sejam quais forem as manobras com que nos queiram en-
volver os renintentes açambarcadores internacionais, suas equi-
pes de testas-de-ferro, hàbilmente preparadas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Há quem diga que vem por aí 
um outro slogan, manipulado pelos trustes "O petróleo é vosso". 
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O SR. LANDULPHO ALVES - Porque, Sr. Presidente cometer 
tal êrro, depois de estar o assunto tão amplamente conhecido, os 
seus perigos apontados em tôda parte, seria atraiçoar a consciên-
cia nacional, ameaçando-a de sossobro, no vasto lago de interêsses 
mesquinhos e egoistas, desalmados e impatrióticos. Mas isto não 
se dará. Deus louvado: porque a consciência nacional ainda é 
fôrça superior a tôdas essas maquinações, a êsses atos despidos de 
razão e de pudor. 

Sr. Presidente, eu tenho por hábito respeitar a opinião alheia 
que, no jôgo das fôrças a examinarem um problema, não se dis-
pensam porque ajudam, constróem, pelo que possa trazer de útil, 
pelo que possam modificar opinião ma.is certa e mais dominante, 
ainda que venham a cair vencidas, na pugna leal em que se debate 
com armas idênticas. 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª um aparte? - (Assen-
timento do orador) - V. Ex.ª está afirmando que monopolizado-
res são os que defendem a participação do capital privado na ex-
ploração do petróleo. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª conhece muito bem 
opinião, que não é de agora. Monopolizadores são os agentes dos 
trustes e carteis internacionais do petróleo; são a Standard Oil e 
emprêsas semelhantes; são os açambarcadores do produto. Não 
queira V. Ex.ª por favor, pelo amor de Deus, confundir as coisas 
nesta altura do debate. 

O Sr. Othon Mader - Considero monopólio quando a indús-
tria, desde a primeira à última fase da produção, está nas mãos 
de um só, ou, como se pretende fazer com a Petrobrás, na sdo Go-
vêrno. í!:sse é justamente o monopólio que combatemos. Somos a 
favor da livre concorrência. Se V. Ex.ª ler com atenção a emenda 
n.0 19, apresentada ao projeto de criação da Petrobrás S. A. e que 
permite a colaboração do capital privado, verificará que ela es-
tabelece estas condições: capital privado de sociedade brasileira 
com sede no Brasil e organizada de acôrdo com a legislação brasi-
sileira, através de lei aprovada pelo Congresso e pelo Poder Exe-
cutivo. Maiores garantias e maiores cautelas não poderá haver que 
as constantes da emenda n.0 19, de caráter eminentemente nacio-
nalista. 
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O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, ia-me dispen-
sar de ler todos os telegramas recebidos por S. Ex.ª o Sr. Senador 
Othon Mader, objeto desta discussão porque os Senhores Senado-
res, por certo, prestaram a devida atenção nas características dês-
ses despachos. Mas agora, diante do aparte de S. Ex.ª desejo escla-
recer o assunto a que se pretende dar eco de maneira tão indigna 
qual a de abrigar na iniciativa e na idéia da política econômica ... 

O Sr. Othon Miider - V. Ex.ª chama essa política de indigna? 
O SR. LANDULPHO ALVES - ... o princípio da iniciativa 

privada, mas envolvendo elementos estranhos, ~ste, o mal; e a 
prova é que se procura escurecer essa verdade. Por isso mesmo, 
não posso compreender a audácia com que certos indivíduos seba-
tem por idéias ou por tese que, de todo, aberram do senso e da rea-
lidade dos fatos, sem ao menos fazê-las filtrar através do seu pró-
prio raciocínio. 

Sr. Presidente, aqui tem V. Ex.ª um telegrama de Fortaleza 
que assim termina: " ... através da cooperação e da iniciativa na-
cional e alienígena"; Um outro também de Fortaleza, assim con-
clui: " ... com a cooperação da iniciativa nacional e alienígena". 
De Pôrto Alegre veio outro telegrama cujo texto assim acaba: 
" . . . com o concurso da iniciativa privada nacional e alienígena". 

Leio êstes finais de inúmeros despachos, a fim de chamar 
a atenção do Senado para a razão que me levou a dizer serem os 
mesmos verdadeiros sermões encomendados. Fazia-se questão de 
que a parte por mim assinalada constasse de todos os telegramas; 
podia ser mudada a construção das frases, mas em todos êles deve-
ria constar a principal. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª sabe que êsse é o método 
bolchevista de movimentação dos abaixo-assinados e das moções? 

O SR. LANDULPHO ALVES - E também do capital interna-
cional. Há telegrama de Niterói cujo expedidor se negou a usar 
a frase principal. Seu despacho termina com estas palavras: 
" . . . indispensável colaboração da iniciativa privada nacional". 
Seu signatário assim procedendo, deu grande exemplo de patrio-
tismo, que me cumpre destacar uma vez, que pôs de lado o que lhe 
fôra apresentado como modêlo. 
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O Sr. Othon Mader - Já vê V. Ex.ª que uns defendem a inicia-
tiva privada nacional enquanto outros aplaudem a participação 
do capital estrangeiro. Não há, por conseguinte indignidade. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Outro telegrama, de São Paulo 
assim conclui: ". . . da iniciativa privada nacional e estrangeira." 
Despacho de Alagoas, de Jaraguamirim, termina: " ... possibilita-
rá a colaboração da iniciativa privada nacional e alienígena". Ou-
tro, de Minas, conclui: " ... com a colaboração efetiva da iniciativa 
privada e alienígena." De São Paulo, telegrama tem como últimas 
palavras do seu texto, as seguintes: " ... com a colaboração de ca-
pitalistas nacionais e elemento alienígenas." O de Belém, diz: 
". . . com a colaboração da iniciativa privada brasileira e aliení-
gena". 

Há, Sr. Presidente, uma série de coincidências. Nesta oportu-
nidade quero destacar um dos telegramas, o enviado pelo Sr. João 
Viana Stats, de Curitiba, em cujo texto se requintou a falta de 
tato, a ausência absoluta de delicadeza, pela sua quase estupidez. 

Está redigido nos seguintes têrmos: 
"Queira receber, em meu nome e no do Sindicato de 

Madeiras Laminadas e Compensadas, nossas vivas felici-
tações pela aceitação, na Comissão de Viação e Obras Pú-
blicas, das emendas ao projeto da Petrobrás, com que 
V. Ex.ª tornou possível e efetivo explorar o petróleo brasi-
leiro, relegando ao monturo as objeções criminosas e re-
pudiadas dos comunistas, de raros brasileiros inocentes 
ou lacaios do Kremlin." 

Até que ponto chegou, Sr. Presidente, a maneira irreverente 
e estúpida de se dirigir a um Senador da República. 

O Sr. Domingos Velasco - E a linguagem utilizada pelos bol-
chevistas. É a linguagem do insulto. 

O Sr. Othon Mader - Vê o nobre orador que houve liberdade 
de manifestação. Uns, aprovam a participação do capital privado 
nacional, outros a do capital estrangeiro, enquanto alguns, como 
êsse senhor do Sindicato de Madeiras Laminadas, chama de co-
munistas os que têm idéias contrárias às suas. 

O Sr. Domingos Velasco - As opiniões diferem. Quero as-
sinalar a classe dos reacionários, dos elementos empedernidos, 
dos que não aceitam nada de novo, porque querem continuar no 
usofruto dos privilégios, das riquezas. Entre os reacionários há 
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muitos conservadores que aceitam coisas novas. Os reacionarias 
empedernidos é que usam dessa terminologia "bolchevista". Cha-
mam os partidários do monopólio estatal do petróleo de servos do 
Kremlin. A linguagem é tipicamente bolchevista. 

O Sr. Othon Miider - Os que assinaram os telegramas as-
sumam a responsabilidade. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Por isso mesmo não posso 
compreender a audácia com que certos indivíduos se batem por 
idéias ou por teses que de todo aberram do senso e da realidade dos 
fatos, sem ao menos fazê-las filtrar através de seu próprio racio-
cínio. E ficam depois como que insensíveis, simulando estado de 
inconsciência e de desconhecimento dêsses mesmos fatos, eis que 
não são capazes de articular uma palavra sequer, reveladora de no-
ção mínima do assunto em exame honesto, pois acabam sendo ba-
tidos, sempre que por circunstância singular ou fortuita tenham de 
opinar. De outro lado estão os que honestos por índole 
ou por tradição todavia opinam inadvertidamente. Admito 
que, dentre os signatários dos telegramas de data idênti-
ca e de dizeres iguais, alguns, vários mesmos, estejam nes-
se caso. Nem por isso se justificaria não fôssem imputados de 
leviandade êsses seus atos que o alto cargo não comporta e não 
abriga. Bem intencionados ou levianos a verdade é que nem um só 
dêsses falsos líderes do chamado meio conservador que se apres-
saram em manifestar o seu pensamento favorável sôbre o maior de 
todos os problemas brasileiros, se animaria, nesta altura do acon-
tecimento a consultar essa imensa massa de comerciantes do 
Brasil, sôbre o magno assunto e muito menos submetê-lo à aprecia-
ção dessa legião muitas vêzes maior de comerciários, que todos, 
moços ou idosos, teriam, estou certo, só repúdio à infeliz manifes-
tação positiva dos presidentes de sociedades de classe, signatários 
dos despachos em aprêço. 

Eu os desafio, Sr. Presidente, a que o façam e a desafiá-los es-
tou seguro de que não se animarão a fazê-lo, porque estão certos, 
seguramente certos, de que seriam derrotados pelo senso conser-
vador do país e só lhes restaria a renúncia e o merecido ostracismo. 

O Brasil inteiro é pela solução nacionalista do seu problema 
do petróleo, não importa a audaciosa mas desprezível afirmação 
dos que, em parcela mínima, ousam inquinar de influenciada pelo 
comunismo a grande opinião nacional. 

ll - 26187 
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Bem sei, Sr. Presidente, que o Senado não se deixa impressio-
nar por êsses processos que sabe excusas e muito menos se ilude 
com os seus tristes efeitos. 

Composto de homens argutos dotados de lúcida inteligência, 
perspicácia e longa experiência, saberá separar, sem peias, o joio do 
trigo para proferir sua decisão, com a sua consciência de dever e 
de dignidade. Longe estaria eu de pôr em dúvida estas suas altas 
qualidades, o seu destacado senso de dever patriótico, o seu ele-
vado poder de discernimento, seu dedicado esfôrço pelas decisões 
justas e acertadas, mormente quando está em jôgo o interêsse do  
Brasil.  

O que preocupa, Sr. Presidente, na apreciação assim alongada 
dêsses fatos, é principalmente a opinião pública que precisa ser 
cada hora mais esclarecida, no trato de problemas de tão grave 
e decisiva importância. O que me preocupa, o que importa é que 
ela não se deixe enganar, ludibriar por meia dúzia de interessados 
a enfrentar, com surpreendente audácia, o pensamento quase unâ-
nime do Brasil. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Entrei no recinto quando V. Ex.ª já 
se encontrava na segunda parte do seu brilhante discurso. Mas as 
palavras que ouvi são mais um pregão da tese do sadio naciona-
lismo a que devemos dar o aplauso da nossa solidariedade. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª muito me honra com 
sua solidariedade e aparte tão esclarecedor. 

O Sr. Othon Miider - V. Ex.ª já atentou para a situação moral 
em que ficaria o Brasil se aprovasse uma tese monopolista e nacio-
nalista como essa do petróleo e continuasse a manter o convênio 
com a Bolívia pelo qual nosso capital vai também concorrer para a 
exploração do petróleo boviliano? O Brasil, internamente é nacio-
nalista, mas externamente é internacionalista. 

O Sr. Domingos Velasco - Se isso convém à Bolívia, tanto 
melhor para ela. Mas para o nosso país não convém a exploração 
estrangeira do nosso petróleo. 

O Sr. Othon Mdder - A atitude mais coerente seria renunciar 
ao convênio. 

O Sr. Domingos Velasco - Não conviria ao Brasil. 
O Sr. Othon Mader - Para que o Brasil tenha autoridade mo-

ral na defesa da tese nacionalista, faz-se mister renunciar ao con· 
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vênio com a Bolívia. Não se pode pregar nacionalismo, nem con-
denar o capital estrangeiro, quando o Brasil vai explorar petróleo 
noutro pais. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Ninguém condena o capital 
estrangeiro, cabe ao Brasil orientar a solução de seus problemas 
como lhe convém. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Ponde-
ro ao nobre orador estar se esgotando o tempo de que dispõe. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Vou terminar, Sr. Presidente. 
O que me preocupa e o que sempre me encontrará em atitude 

franca de protesto e de luta sem trégua e sem desfalecimento é que 
os "trusts" internacionais do petróleo, com as suas sacolas de dó-
lares ou de libras, procurem orientar, por caminho que não con-
vém ao país, a solução dêsse problema vital. 

O que me preocupa, o que me faz temer é que êsses saquinhos 
do vil-metal consigam negar os nossos recursos em homens, em 
técnica, em capacidade administrativa, ou que venha negar nossa 
capacidade empreendedora e de realização; que nos consiga ames-
quinhar, colocando-nos em nível de inteligência e de poder reali-
zador, só comparável ao dos povos mais primitivos e primários. E 
que essa ação audaciosa de estrangeiros encontre ressonância em 
nosso meio mesmo entre pessoas cultas que deveriam dedicar mais 
amor a esta pátria. 

É isto que me preocupa, Senhor Presidente. Contudo, não me 
inquieto, não me intranqüilizo porque não creio que a opinião bra-
sileira e a sua vontade imperiosa e tenaz, que tão bem espelham, no 
caso, a atitude do Poder Executivo, a atitude do Presidente Getúlio 
Vargas e a do Parlamento Nacional, viessem a ser dominadas, pela 
influência mesquinha e cobiçosa de alguns desalmados filhos do 
Brasil, testas-de-ferro de caráter pútrido, guindados à posição de 
orientadores da opinião pública, em diversos setores da atividade 
brasileira . 

Não me arreceio de falência da dignidade nacional. O meu 
receio não é senão atitude de precaução, de vigilância, de alerta, 
quando preciso se faz alertar a nossa gente, que não pode ser vi-
lipendiada e vítima de tal ignomínia. 

Era o que tinha a dizer, por hoje, Sr. Presidente. (Muito bemt 
Muito bem! Palmas). 





SESSÃO EM 7 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Landulpho Alves, primeiro ora-

dor inscrito. 
O SR. LANDULPHO ALVES (Lê o seguinte discurso) - Sr. 

Presidente, o Senado deve ter observado que nos debates aqui tra.. 
vados sôbre o grave problema brasileiro do petróleo, quase todos os 
que se batem pela interferência do capital estrangeiro, vincula-
do a concessões, contrato ou qualquer outra forma de direito de ex-
plorar nossas jazidas petrolíferas ou refinar aqui o óleo bruto es-
~rangeiro, quase todos os que lutam por essa solução temerária e 
criminosa, trazem em abono de sua tese os mesmos argumentos. 

A frente dos maiores defensores da infeliz solução se acha, co-
mo é notório o nobre Senador Assis Chateaubriand. 

Lamento, Sr. Presidente, que passando a apreciar mais um dos 
discursos aqui proferidos por S. Ex.ª não esteja o nobre Senador 
presente neste recinto. 

E são êstes os famosos argumentos: 
1) A necessidade de entrar neste campo de ação a 

"iniciativa privada", a "livre iniciativa" também traduzi-
da pela expressão "livre emprêsa" . 

2) O negócio do petróleo é negócio perigoso, é um 
jôgo, é uma loteria. 

3) Falta ao brasileiro o elemento humano, a capaci-
dade administrativa, a honestidade, para emprêsa de tão 
alta monta. 

4) Faltam-lhe conhecimentos técnicos especializados. 
5) Faltam-lhe o dinheiro, o capital necessário. 
6) Finalmente o brasileiro deve cuidar de plantar seu 

aipim, sua batata, seu café, seu fumo, sua cana-de-açúcar 
e deixar a indústria, o petróleo, a siderúrgica para o 
capital estrangeiro. 
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que o brasileiro, quando organiza 10 sociedades anônimas 8 são pa-
ra fins desonestos. E só por isto. É mais uma exclusão e com ela 
uma conclusão simplista em favor da concessão ao capital estran-
geiro, ao capital internacional, açambarcador e voraz. 

Exclusão, Sr. Presidente que copiosamente fazem os repre-
sentantes dêsses trustes por pensarem assim iludir os responsáveis 
pelo destino do País, hipnotisados como se retardados fôssem pelo 
traçoeiro princípio da livre emprêsa. 

Mas o que se quer é a emprêsa livre liberta de peia, a dominar 
à nossa maior fonte de riqueza e de progresso. 

E então o nobre Senador depois de falar em batedores de car-
teira e assaltantes da riqueza alheia conclui por maneira igualmen-
te simplista e que se diria ingênua: "logo - diz S. Ex.ª - o que 
tem a fazer o Brasil é caminhar para o que outros países, para 
além do noviciado, já praticam por mais de um século." 

Eu respondo, Sr. Presidente, que êsse seria o noviciado do ví-
cio, da usura, do assalto à riqueza nacional, da ilusão, da extor-
são, do escárneo, do menosprezo que envolvem inocentes de boa-fé 
e refinados ladrões da honra e do patrimônio material dêsse país. 

De sorte que, exceto algumas iniciativas passadas de homens de 
dinheiro, que o nobre Senador respeitou, tudo mais no nosso País, 
está na categoria de incapazes, de batedores de carteira, de donos 
de arapucas à guisa de sociedades anônimas. E por isso, conclui 
S. Ex.ª, entregaremos o petróleo do Brasil à exploração dos mo-
nopolizadores internacionais. 

É o caso de lembrar a S. Exª. que, pelo menos, exclua dessa sua 
classificação as emprêsas que organizou e que domina sob a forma 
de sociedades anônimas. 

Não é possível, Sr. Presidente, mesquinhar mais a nossa energia 
criadora, a nossa inteligência construtiva, as nossas tradições de pa-
triotismo e de honestidade, a confiança e o respeito em nós mesmos. 

O Sr. Victorino Freire - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LANDULPHO ALVES - Com todo o prazer. 
O Sr. Victorino Freire - Não me encontrava ontem no recinto 

quando V. Exª. pronunciou seu brilhante discurso; mas li nos jor-
nais de hoje, que V. Ex.ª teria taxado de inidôneos os Presidentes 
das Associações Comerciais que se congratularam com o nobre Se-
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nadar Othon Mãder, pela aceitação de sua emenda com a qual aliás 
não tenho nenhum compromisso. Nem mesmo ainda a examinei. 
Permita-me entretanto, esclarecer a V. Ex.ª, que o Presidente da 
Associação Comercial do Maranhão, também signatário de um 
telegrama ao eminente Senador Othon Mãder, é um patriota do 
mais elevado teor moral. 

O SR. LANDULPHO ALVES -V. Ex.ª pode ficar certo de que 
a pessoa defendida por V. Ex.ª jamais se manifestaria se houvesse 
estudado, na sua profundidade, o problema do petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não se negou idoneidade a 
quem quer que fôsse. Pareceu-nos que se tratava de sermão en-
comendado. 

O Sr. Victorino Freire - Eu devia êsse esclarecimento ao no-
bre Senador Landulpho Alves. O Dr. Osvaldo Ferreira poderia pen-
sar que eu estivesse no recinto, quando foram taxados de inidôneos 
os Presidentes das Associações Comerciais que telegrafaram ao Se-
nador Othon Mãder, e houvesse permanecido calado. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Alguns brasileiros foram co-
lhidos incautamente. Não fôra assim, nós nacionalistas, os tería-
mos como atentadores contra a Pátria e os interêsses do Brasil. 

O Sr. Victorino Freire - Protestei o esclarecimento em res-
peito à alta idoneidade do Presidente da Associação Comercial do 
meu Estado. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Inegàvelmente os homens po-
dem ser muito respeitados; mas quando êle por ignorância ou omis-
são, atentam contra os interêsses do Brasil, merecem nossa mais 
ardente reprovação. Não podemos poupá-los absolutamente. 

O SR. LANDULPHO ALVES - A verdade é que é dêste modo 
que se externa o Sr. Senador Assis Chateaubriand; mas não será 
dêste modo que pensarão os donos do cartel internacional do pe-
tróleo. 

E a prova disto é que procuram pelos seus instrumentos negar 
as nossas grandes qualidades: é o açodamento em que se encon-
tram nesta hora, quando a Nação pelos seus representantes na 
Câmara Alta está na iminência de votar o projeto de lei que livrará 
o Brasil do jugo dos trustes e assegurará a redução crescente des-
sas montanhas de divisas cambiais a que nos obriga a importação 
do produto. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um outro 
aparte? 

O SR. LANDULPHO ALVES - Com muita satisfação. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nosso eminente colega - e 

lamento não esteja presente, o Senador Assis Chateaubriand -
mais de uma vez, no Senado se referiu às grandes e imensas van-
tagens da entrega do petróleo venezuelano à iniciativa privada, 
isto é, sobretudo aos capitais estrangeiros, aos cartéis ou trustes 
alienígenas. Pois bem: ontem, em aparte a V. Ex.ª, eu disse - e 
ainda poderei dizer - que recentemente outra emprêsa norte-ame-
ricana conseguiu da Venezuela onde se encontram as maiores ja-
zidas de ferro, de que os Estados Unidos tremendamente carecem, 
uma concessão por 100 anos; e, não satisfeita ainda obteve naquele 
país, outras concessões. Por êsse preço, não existe brasileiro, por 
mais reacionário que seja - e aqui rendo justiça àqueles que se 
têm ocupado do assunto nesta Casa - que entregasse aos trustes 
a exploração do nosso petróleo ou de nossos minérios. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª tem inteira razão; era 
o que se fazia antigamente. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Preferíamos um padrão de vida 
baixo, a imitar essa concessão da Venezuela por 100 anos. Isto é o 
que se diz no Senado. Esta vergonha não se conta. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Nesse açodamento a tudo mo-
vem, de tudo lançam mão . Intensificam e reafirmam suas pro-
messas falsas e enganadoras, movimentam somas consideráveis, pa-
ra estimular o sistema bem organizado de ação de seus testas-de-
-ferro, criminosos quase confessas. Não tivessem essas organizações 
internacionais certeza da nossa capacidade em elemento humano, 
em técnica, em dinheiro, em honestidade, em organização, em cen-
so realizador e patriótico não estariam assim aflitas como agora 
as vemos, corvejando intensamente, procurando impressionar a 
nossa gente com jantares, com "cocktails" e falsas reuniões so-
ciais, além de visitas de propósitos dissimulados. Não estariam as-
sim aflitos como agora os surpreendemos, a jogarem a última car-
tada, a ver se salvam alguma coisa, ante a resistência nacional. 

Deixariam o caso de lado por algum tempo, e voltariam à pres· 
são, mais tarde, porque estariam certos de que a questão estaria no 
mesmo pé. 



-122 -

Mas, ao contrário, já têm a medida de nossos fatôres de auto-
suficiência e auto-determinação, já nos respeitam como nação dona 
de si mesma. 

Eis por que batem os seus agentes nas mesmas teclas, ca-
runchadas e em desalinho, apodrecidas porque não têm o timbre 
da madeira-de-lei que bem reflete o caráter do nosso homem na 
ação privada e em grande parte da atividade pública. 

E lá vêm de novo em citações enfadonhas, os critérios ou antes 
os supostos critérios adotados pelos Estados Unidos, pela Grã-Bre-
tanha, pela Venezuela, a Colômbia, o Canadá. Os mesmos argu-
mentos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sempre sem consistência, 
em tôrno de fatos a que se dá fôrça de interpretação. 

Argumentos de quem não tem argumento, Sr. Presidente. 
O mesmo transformar de vítimas escravizadas em triunfan-

tes nações prósperas e poderosas. A miragem pintada no deserto de 
argumentos, de razões e de fatos que convençam. 

É que são fatos para simular, para esconder propósitos, para 
zombar, para escarnecer. Supostas razões enfim que só impressio-
nam os espíritos obtusos e que não convencem nem mesmo os 
leigos. 

As pilhas piramidais de dólares e de libras, de supostos lucros 
que só impressionariam os inéptos. 

Passam, então a usar outros recursos, utilizados aqui e acolá 
como razões honestas. E vêm dentre êstes o que chamam de "aven-
tura do petróleo"; "um negócio perigoso", expressões já batidas, 
rechassadas em fragmentos inúteis, inconscientes, que o nobre ora-
dor tenta alçar à categoria de argumentos valiosos e sérios. 

Afirma, então, Sr Presidente, o nobre orador: - "Se temos 
tantas outras coisas a fazer, como vamos cuidar do petróleo? Dei-
xemos isto aos cuidados da livre iniciativa! Atente bem o Senado. 
Mas a livre iniciativa nacional, adianta S. Ex.ª, não presta, não 
constrói coisa alguma. porque de homens incapazes, de fazedores 
de "arapucas", à guisa de sociedades anônimas, de "batedores de 
carteira". E como deve ser pela livre iniciativa, que cria o nosso 
petróleo na livre iniciativa dos trustes internacionais. 

Que beleza de argumentos, Senhor Presidente e Srs. Senado-
res, que argúcia, que sagacidade. . . Mas faço justiça em afirmar 
que êsse raciocínio, tão elementar, tão simplista e de menosprêzo 
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pela tradição de inteligência dos nobres representantes do povo, 
nesta Casa, êsse raciocínio tão escuso, não pode ser da lavra do ope-
roso e arguto Senador pela Paraíba. Certo, S. Ex.ª o adotou sem 
mais exame ... , porque só pode ser de algum espertalhão. 

O Sr. Othon Mi:ider - Permite-me V. Ex.ª um aparte? (Assen-
timento do orador) - Devo declarar a V. Ex.ª que não tenho pro-
curação do nobre Senador Assis Chateaubriand para fazer a defesa 
de seu discurso . 

O SR. LANDULPHO ALVES - Aliás, lamento a ausência de 
S. Ex.ª nesta hora. 

O Sr. Othon Miider - Noto, entretanto, que V. Ex.ª vem repe-
tindo em vários tópicos da sua oração que o Senador Assis Cha-
teaubriand chamou os homens que se dedicam ao petróleo e às 
.sociedades anônimas de batedores de carteira. Parece-me que há 
equívoco de V. Ex.ª 

O SR. LANDULPHO ALVES - Faça V. Ex.ª a fineza de não 
torcer o meu pensamento. S. Ex.ª tratou da organização das socie-
dades anônimas e chamou de arapucas, sal".o duas em dez das que 
:se constituem no País. E, mais adiante, afirmou que o nosso tem-
peramento é de batedores de carteira, que saem de prisões para 
agenciar ações de sociedades anônimas. Acrescentou que por ser 
esta a nossa mentalidade, não temos capacidade, nem preparação 
moral para gerir emprêsas que se venham a encarregar da explo-
ração do nosso petróleo . 

O Sr. Othon Miider - V. Ex.ª está enganado. Quando o Sena-
dor Assis Chateaubriand falou de batedores de carteira, referiu-se 
aos vereadores do Distrito Federal, pois, na ocasião, aqui se debatia 
a questão da autonomia desta cidade. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Vou ler para V. Ex.a o discurso 
do Senador Assis Chateaubriand na parte em que trata justamente 
dêste aspecto do assunto. 

"Sim, um Amaro Silveira, diz bem V. Ex.ª outra ex-
periência que não o assalto à bôlsa dos incautos. Acredito 
Sr. Presidente que não existe em nenhum País do mundo 
sociedades anônimas mais desmoralizadas do que 90% 
das que aqui todo o dia se formam para desvalorizar os por-
tadores das reservas da nossa economia privada. O Estado 
brasileiro não sabe até hoje o que seja a proteção adequa-
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da a ser oferecida ao mercado de investidores de capitais. 
De cada dez sociedades anônimas que se formam para re-
correr à subscrição pública oito são arapucas, cujos dire-
tores dispõem das melhores gazuas para segurar os pe-
quenos subscritores." 

Esta a linguagem. Nada tem que ver com o passado. É de 21 
de março. 

O Sr. lsmar de Góes - O Senador Assis Chateaubriand disse 
uma grande verdade. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Se S. Ex. a disse uma grande 
verdade então ficaremos com os outros 20% e, com êles, seremos 
capazes de erguer a Nação. 

O Sr. lsmar de Góes - As sociedades anônimas no Brasil se 
formam para vantagens de alguns diretores, à custa de subscri-
tores incautos. 

O Sr. Othon Miider - Pediria ao nobre orador lesse parte do 
discurso do Senador Assis Chateaubriand em que S. Ex.a fala em 
batedores de carteira. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Preciso rebuscar. São tantos os 
discursos de S. Ex.ª que não é fácil saber em qual dêles a afirmação 
foi feita. 

O Sr. Gomes de Oliveira - A verdade é que num discurso longo 
como êsse, V. Ex.ª não pode ter presentes tôdas as minúcias. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Posso assegurar a V. Ex.ª que 
as expressões constam do Diário do Congresso tal como as estou 
pronunciando e foram proferidas nesta Casa pelo nobre Senador 
Assis Chateaubriand. Não posso, porém, precisar bem o discurso 
de S. Ex.ª em que se encontram. Não anoto tudo; apenas vou fa· 
zendo apreciações a latere e resumindo meu pensamento. 

O Sr. Othon Miider - Dispenso V. Ex.ª da leitura imediata. 
V. Ex.ª pode continuar o seu discurso e, oportunamente, lerá o tre· 
cho que pretende mostrar-nos. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª vem em meu auxílio 
com tal sugestão. Agradeço a gentileza e comprometo-me a trazer 
o documento ainda hoje. 

Aliás, essas coisas aí estão repetidas, e repetidas intensamente, 
desde a visita suspeita que nos fêz Abbink, hã poucos anos. Desde 
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o discurso tendencioso proferido aos nossos homens de negócios 
e aos nossos industriais, pelo Sr. John R. Suman, da Standard 
Oil Co., em 1951, até as notas que respectivamente nos mandam 
de Nova Iorque e de Washington, à guisa de conclusões de "obser-
vadores financeiros" ou de "peritos e técnicos" e ainda as notas que 
leva ao nosso povo a imprensa descuidada ou tendenciosa. 

Em cada relatório, cada apreciação dessa gente são as mesmas 
conclusões desgastadas pelo uso e pelo abuso, além de altamente 
suspeitas. Agora mesmo, Sr. Presidente, tivemos os fatos a que ve-
nho aludindo nessas minhas assertivas suficientemente evidencia-
dos para os que possam compreender ou para quem os queira com-
preender, na recente visita aos Estados Unidos, pelo Sr. Deputado 
Euvaldo Lodi, Presidente da Federação Nacional das Indústrias. 
Fatos e argumentos que se reproduziram nas declarações do emi-
nente homem público pela "Rádio Globo" e que já tinham tido re-
percussão no Senado, quando do discurso proferido pelo nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, no momento em que ainda se acha-
va naquele país o nobre Deputado mineiro. 

Naquele encontro do ilustre homem público, com elementos 
da alta finança norte-americana em que tão bem refletiu o pen-
samento brasileiro, o Senhor Euvaldo Lodi, além de outros pontos 
que ficaram esclarecidos e foram objeto de reivindicações devida-
mente acatados, afinal, pelo capitalismo norte-americano, um ponto 
não pode ficar sem destaque. 

É o que se refere ao reaparecimento do Sr. Abbink e já tardia-
mente na discussão. E que apareceu para se confessar derrotado. 
Melhor seria que não o fizesse, porque derrotado já o considerava 
o meio econômico brasileiro, desde que deixou aqui sua tendencio-
sa orientação, em relatório cheio de têrmos típicos e bem caracte-
rísticos para os que o souberam ler. Desde então, já era o pseudo-
-orientador a figura bem caracterizada do impostor, do embusteiro. 
De vez em quando, somos visitados por alguns dêsses tipos e da 
mesma origem, de Nova Iorque ou de Londres. 

O Sr. Abbink alimentou, em missão de sua gente, a veleidade 
de vaidoso insensato, de nos orientar os passos, no campo da eco-
nomia, segundo o princípio pelo qual, por mais cinqüenta anos -
atentem os Senhores Senadores, cinqüenta anos é meio século, o 
Brasil deveria cuidar de sua exploração rural, em lugar de nutrir 
tôda e qualquer consideração ou esfôrço pela sua indústria. 
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Alguns argumentos a mais, e agora se diz vencido o Sr. Abbink. 
Tenho afirmado ao Senado, Sr. Presidente, que precisamos 

confiar, quarentenar, policiar a ação dêsses homens. Ontem seu 
Abbink nos aconselhava a sermos somente agricultores, por mais 
cinqüenta anos. Hoje vem se declarar vencido, para aceitar a tese 
pela qual devemos cuidar da nossa indústria. 

Não é isto prova de atuação desonesta ou de ma-fé? Não é 
isto uma tentativa de golpe contra as nossas atividades econômi-
cas? 

E recorde o Senado que êsse homem aqui veio como chefe de 
missão econômica norte-americana! ... 

É assim que se orienta a livre iniciativa, a livre emprésa para 
explorar a riqueza do Brasil? 

Mas o Sr. Abbink, pouco estudioso e sem o escrúpulo que para 
aqui deveria ter trazido, em missão tão grave, esqueceu-se ou não 
foi bem informado de que já havia passado a fase em que, por pe-
ríodo equivalente a duas vêzes o do seu maldoso conselho, vivemos 
como patetas, como ineptos ou imbecis, debaixo daquele slogan 
que também veio de fora, da mesma nascente do egoísmo e da per-
versidade. Do slogan, Sr. Presidente, que tanto estêve em voga, pelo 
qual era o "Brasil essencialmente agrícola". 

Já tínhamos superado o período em que reinou aquela infeliz 
e desgraçada fase da nossa história econômica, ligada à vida in-
ternacional e que tanto atraso acarretou. 

Já tínhamos a consciência do nosso valor, a noção das nossas 
necessidades maiores, a condição de orientar por nós próprios, os 
nossos destinos. Isto é que não perceberam os membros da missão 
chefiada pelo Sr. Abbink. 

Bendigo, nesta hora, e o faço, estou certo, interpretando o pen-
samento de todos os brasileiros, a atuação dêsse estadista môço e 
leal, que soube enfrentar os representantes da finança internacio-
nal, no trato dos nossos negócios com êles relacionados, mostran-
do que o Brasil não pede, mas reivindica, o direito de assistência 
financeira, em têrmos de reciprocidade. E reivindica aquilo que a 
finança internacional nos quer negar, Sr. Presidente, mas que o 
povo e o Govêrno norte-americanos nos querem proporcionar, em 
reconhecimento de nossos direitos plenos. 

:t!:sse o grande ponto a esclarecer, para que a antipatia, o ódio 
do povo brasileiro, não se volte para o grande povo amigo, para a 
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gente e Govêrno da grande democracia, mas para os responsáveis 
diretos, embora velados, por grande parte das nossas desgraças, 
na hora presente. 

Mas, Sr. Presidente, equivoca-se o nobre Senador Assis Cha-
teaubriand, quando assegura que os norte-americanos sempre ex-
ploraram o seu petróleo na base da livre emprêsa. Não é verdade, e 
quem no-lo diz é o saudoso Presidente Woodrow Wilson, em decla-
rações de alto significado histórico, ainda há poucos dias trazidas 
a elevada consideração do Senado pelo nobre Senador Bernardes 
Filho. Transcrevendo trecho do discurso do eminente Deputado 
Artur da Silva Bernardes, quando, na Câmara em palavras can-
dentes, examinava fatos relacionados ao contrato com a Itabira 
Iron - relembrou êste importante feito que bem espelha a crite-
riosa orientação seguida pela grande Democracia do Norte, no que 
tange à concessão para a exploração de suas riquezas básicas. 

Wilson que foi, sem dúvida, um dos maiores intérpretes dos 
anseios de liberdade dos povos, num dos mais graves momentos da 
vida contemporânea, assim se manifestou sôbre essas concessões, 
como se vê do oportuno discurso do nobre Senador Bernardes Filho. 

"Tendes ouvido - são expressões do Presidente Wilson - fa-
lar em concessões feitas pela América Latina, a capital estrangeiro, 
mas não em concessões feitas pelos Estados Unidos, ao capital de ou .... 
tros países. É que nós não damos concessões. Convidamos, sim, ao 
capital estrangeiro para vir aqui colocar-se". 

Aliás, num dos discursos que tive a honra de pronunciar neste 
recinto, nos últimos dias da Sessão Legislativa passada, pedia a 
atenção do Senado, para esta outra frase do campeão da liberdade 
que tanto se projetou nas horas graves da grande guerra de 14 a 18: 

"O povo - disse o Presidente Wilson - o povo que 
tem petróleo em seu subsolo e o entrega a outra Nação 
para explorar, não zela pelo seu futuro". 

Atente bem o Senado nessas advertências deixadas pelo Pre-
sidente da nação mais poderosa da terra - precisamente dos Es-
tados Unidos, onde mais se radicou o capital internacional, o capi-
tal dos trutes monopolizadores do petróleo. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Comuni-
co ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o término 
do prazo regimental do expediente. 
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O SR. ISMAR DE GóES (Pela ordem) - Sr. Presidente peço 
a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação do 
expediente para que o nobre Senador Landulpho Alves conclua 
seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri-
mento formulado pelo nobre Senador Ismar de Góes no sentido 
de ser prorrogado o expediente nos têrmos do regimento. 

Os Senhores que o aprovam, queiram manter-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço a ini-

ciativa do ilustre Senador Ismar de Góes e a deliberação do Senado 
proporcionando-me mais tempo para proceder à leitura do meu 
discurso. 

Observe, Sr. Presidente, que, já agora, o nobre Senador parai-
bano ao apreciar o que chama de "prosperidade da Venezuela, da 
Colômbia" e de outros infelizes povos sob o jugo dos trustes inter-
nacionais do petróleo, não mais se refere às grandes emprêsas 
açambarcadoras, mas à fôrça da iniciativa privada". Observe, o 
Senado que é mesma expressão já usada por elementos da finança 
internacional, na troca de impressões com o Senhor Deputado 
Euvaldo Lodi, a quem há pouco nos referimos. 

Mas, atente também o Senado em que, antes de se referir a 
essa livre iniciativa teve o nobre Senador o cuidado de afastar dessa 
livre iniciativa, dessa livre emprêsa o elemento brasileiro, que con-
sidera inepto, incapaz, deionesto. 

E ainda se espanta o nobre Senador paraibano - como o fêz 
ver em seu discurso que uma experiência desta (da livre iniciativa) 
"não tentou até agora o nosso Govêrno, não se seduziu a nossa 
opinião pública, não fascinou o seu Parlamento". É inacreditável 
Sr. Presidente. Mas é fácil responder a S. Ex.ª simplesmente porque 
o povo, o Govêrno e o Parlamento brasileiros já alcançaram estágios 
mais altos de prestígio, de preparo, de progresso, de riqueza e auto-
determinação, para não se sujeitar a regime tão ruinoso e tão 
cheio de perigos, quando se acha o País em condições plenas de re-
solver o seu problema do petróleo, sem a interferência de emprêsa 
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ou de govêrno estrangeiro, de qualquer classe ou espécie. Simples-
mente por isso, Sr. Presidente. 

E não seria porque deixasse de receber êsse salário de setecen-
tos e cinqüenta e três milhares de dólares, no fim de cada ano e 
que tanto inquieta o nobre Senador Assis Chateaubriand segundo 
revela em seu discurso referido - que o Brasil haveria de vender 
suas jazidas, sua independência, sua soberania, pondo em perigo 
sua ordem interna e lançando-se em freqüentes desentendimentos 
na ordem externa. Muito mais do que isto estará fazendo a nação 
dentro de poucos anos, explorando ela própria suas jazidas petrolí-
feras, seu gás combustível e seu xisto e refinando o produto estran-
geiro, como dispõe a Petrobrás, ora em tramitação nesta Casa. 

Só a economia de divisas, somada à liberação de ação, fugindo 
à sujeição, a caprichos alheios, seguindo o caminho da sua própria 
sorte, bastaria se outras conveniências, sobremodo consideráveis 
em número e em vulto não houvesse - justificaria dando a solu-
ção do magno assunto, o Executivo e o Parlamento. 

Volta-se, então, a outro teclado, brocado e carcomido pelo 
cupim da experiência amarga. Afirma-se então que "o Brasil quer 
resolver o seu problema do petróleo sem o capital estra.nqeiro." 

É tudo quanto pode revelar ausência de argumento de parte 
dos denodados e argutos defensores da participação dos monopoli-
zadores internacionais. 

O Senado e, com o Senado, a Nação estão fartos de ouvir e de 
conhecer declarações peremptórias dos que se batem contra o truste 
do petróleo, contra o capital açambarcador - declarações pelas 
quais ninguém repele a ajuda do dinheiro de fora. Ao contrário, 
todos a consideram necessária, mesmo quando mais cara, mais 
custosa. 

E disto estão igualmente cansados de saber os defensores dos 
cartéis. 

E por que persistem em asseverar que o Brasil não quer o di-
nheiro estranho? Neste caso, Sr. Presidente, bem poderíamos dizer: 
sabe Deus porque. E que Deus sabe e o povo também, a razão da 
renitente insistência. 

Todos conhecem a verdadeira orientação nesse particular -
querem .todos o capital estrangeiro, todo que queira vir para rea-
lizar, nesse negócio, altas vantagens. O que se repele, o que se não 

9-26187 
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quer, o que se repudia é o capital estrangeiro vinculado, sob qual-
quer forma de concessão ou de contrato, às jazidas ou à indústria 
petroleira do Brasil. 

Repetir que não se quer o capital estrangeiro é menosprezar, 
de um modo geral, o senso prático dos ouvintes ou dos leitores que, 
certo, merecem melhor acatamento e maior respeito. 

Termina o nobre Senador Assis Chateaubriand o seu discurso 
de 4 de março último com estas surpreendentes palavras: 

"Duas sentenças para concluir - diz S. Ex.ª. Tenta-
mos levar a solução racional do petróleo, aos brasileiros, 
por via cerebral. Não logramos tocar-lhes a inteligência, 
tampouco a imaginação. Esperamos que a via intestinal 
seja mais eficiente. Andamos por aí com dores de barriga 
por causa de dólares, de libras, de florins, de marços etc. 
Quem sabe se por essa via não correrá petróleo abundante 
e barato para os brasileiros." 

Peja-me repetir frases como estas, Sr. Presidente, e não o faço 
senão com um sentimento de profunda repugnância e de atroz 
tristeza. Mas tenho que fazê-lo para analisá-las. 

Antes, porém, me animo a dirigir um apêlo ao nobre Senador 
pela Paraíba - Unidade Federativa de tão largos lances de civismo 
e de dignidade com que tem sabido enriquecer a história pátria -
um apêlo, repito, ao Senador Assis Chateaubriand no sentido 
de que retire esta expressão para que não fique na História do Se-
nado Brasileiro uma página com tal mácula, a denegrir-lhe os 
Anais. 

Sr. Presidente, eu já afirmei várias vêzes a esta Casa que ore-
tardamento na marcha dos processos de empréstimos brasileiros, 
em andamento na América do Norte, prendem-se sem laivo de dú-
vida, à pressão exercida pela finança internacional, sôbre o govêr-
no e o povo dêste País, visando forçar a mudança de rumos, que pos-
sibilitasse a concessão das nossas jazidas ao cartel internacional. 

Nenhuma dúvida jamais tive a êste respeito. 
A.firmei mais. Assegurei, como o faço agora, que todos êsses 

embaraços criados ao Brasil, refletindo-se na precariedade da sua 
balança comercial externa, são frutos da maquinação do trabalho 
perverso e covarde, inteiramente planejados e levados a efeito pela 
finança internacional, para o mesmo fim. 
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Asseverei ainda, Sr. Presidente, que outra não era a razão, o 
motivo principal do nosso encarecimento excessivo de vida, desde 
a manobra traiçoeira, dos matadouros frigoríficos de capital es-
trangeiro, no começo do atual govêrno, até os entraves financeiros 
por mil maneiras criados, muito acintosamente, por essa gente, já 
forçando a baixa do preço dos nossos principais produtos de expor-
tação, já negando recursos financeiros a que temos direito. 

Negando-nos recursos, Sr. Presidente, já assentados pela Co-
missão Brasil-Estados Unidos, para o reaparelhamento e desenvol-
vimento dos nossos meios de transporte, dos nossos elementos de 
ação econômica tentando ainda desmoralizar interna e externa-
mente, a nossa capacidade de soerguimento. 

Chegam êsses sanguessugas da nossa economia a levar-nos a 
situação difícil e vergonhosa, como há pouco aconteceu, dando ao 
mundo impressão de nossa insolência e com isso tentando abalar 
a segurança do Estado Brasileiro. 

E se não fôsse a serena e enérgica política do Presidente Ge-
túlio Vargas e outra não fôsse a política do povo e do govêrno nor-
te-americanos - êstes sim, nossos amigos tradicionais - os inte-
grantes do Cartel do petróleo ter-nos-iam levado a situação verda-
deiramente aflitiva. 

E nós os brasileiros, como inocentes, como bobos a não compre-
endermos essa baixa manobra da finança internacional. E alguns 
até a defendem quando acreditam na sua existência... 

Agora são as tristes, impatrióticas e revoltantes palavras do 
Sr. Senador Assis Chateaubriand, que tanto vem defendendo esta 
casta de sugadores das riquezas do mundo econômico e que anun-
ciou o propósito de nos atingirem mesmo por meios os mais degra-
dantes. 

"Pela via intestinal" - Sr. Presidente - "na forma de dólares, 
de libras", espera o nobre Senador, que o Brasil se renda. E como 
tem S. Ex.ª em suas mãos fazê-lo ... 

Eu espero que S. Ex.ª retire esta frase ou estas expressões pro-
feridas, estou certo, no mais infeliz momento de tôda a sua atiª 
vidade pública . 
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Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, vejam os nobres Senadores, que 
expressões aviltantes a traduzirem contudo, o que de fato está ao 
fundo de tudo isso: o propósito dos monopolizadores do petróleo 
de arrancarem as nossas concessões de qualquer modo, pela von-
tade livre do povo e do govêrno, ou pela compra de consciências, 
pelo subôrno, por "via intestinal", subjugando a vontade nacio-
nal "pelo dólar, pela libra, pelo florim, pelo marco". 

Mas enganam-se os seus maiorais, equivocam-se os portadores 
do seu pensamento no Brasil. Não o conseguirão, por uma forma 
ou por outra, porque a exploração do petróleo é dos brasileiros, 
pela lei e pela vontade do povo, porque os nossos meios são sufici-
entes, para dispensarmos por completo, qualquer ajuda dessa gen-
te. Por isso mesmo já está sendo impertinente e incômoda sua in-
sistência e merecedora de represálias à altura das suas afrontas 
e das suas ameaças . 

Mas imagine só o Senado - se das concessões ou de contratos 
que não são senão concessões camufladas - e com ela da indús-
tria petroleira do país, já estão tão ousados e ameaçadores, o que 
não fariam êsses povos insaciáveis, no dia em que pusessem as 
mãos cabeludas de monstros, as unhas aduncas, em outorgas para 
explorar as nossas jazidas. 

Mas não o conseguirão porque o Brasil não o quer. Porque o 
Brasil não é país de índios brutos inconscientes, ou de nativos afri-
canos, que se entregassem por qüinqüilharias. 

Os mascates, os agentes do braço escravo, daqui ou de fora, 
que se convençam disto. 

O Brasil não é um estado de homens venais e incapazes. Os 
que ameaçam vender a sua soberania ainda são poucos. 

Não conseguirão as concessões. Tampouco terão contratos de 
serviço que já pleiteiam e que outra coisa não são senão concessões 
veladas. k! 

·~'.\' 

Wilson, que foi sem dúvida o campeão da liberdade, o gênio 
da democracia, sintetizando o espírito político de seu grande povo; 
Wilson, que conhecia de perto as manobras, a soberania, a astúcia 
audaciosa e o autoritarismo do super-estado que já constitui a 
finança internacional; Wilson que foi sacrificado por essa gente 
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morreu de esforços, para dela libertar o seu povo e o mundo, estava 
à vontade para falar às demais nações, dos perigos que represen-
tam as concessões de petróleo e de outras riquezas básicas do solo 
a essa gente, a quaisquer emprêsas ou organizações influenciadas 
por capitais de fora dos respectivos países. 

Dir-se-ia que falou de sua própria gente. Grande engano. Ou-
tra coisa não fêz com isso, que defender seu país e os povos que o 
quisessem ouvir do terrível agrilhoamento a que se entregam, por 
concessões dessa ordem a êsses sindicatos da escravização finan-
ceira. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem/ Muito bem) 1 





SESSÃO EM 8 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Othon 
Mãder, por cessão do nobre Senador Assis Chateaubriand. 

O SR. OTHON M.~DER - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
agradeço ao nobre Senador Assis Chateaubriand a cessão que me 
fêz da palavra, a fim de poder ocupar a tribuna, nesta hora, para 
ler telegrama que julgo de interêsse do país. 

O Senado ouviu ontem e anteontem os discursos proferidos 
pelo nobre Senador pela Bahia, Sr. Landulpho Alves, em defesa 
do seu ponto de vista, ou seja, do monopólio estatal para a explora-
ção do petróleo. A defesa que S. Ex.ª proferiu foi, corno todos vi-
ram, assaz violenta, tendo mesmo usado expressões que, verdadei-
ramente, não se coadunam com a ética parlamentar. Em vez de 
destruir os argumentos da tese contrária, preferiu o ilustre Sena-
dor assacar injúrias às classes produtoras e a todos aquêles que 
participam da mesma opinião, isto é, de que seria um mal para o 
Brasil a exploração do petróleo exclusivamente pelo estado, como 
monopólio. A reação, Sr. Presidente, aos discursos de S. Ex.ª hão 
de vir naturalmente e já estão aparecendo. 

Tenho, hoje, para ler desta tribuna o telegrama passado a 
S. Ex.ª pelo Sr. Brasílio Machado Neto, Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Aliás, telegrama sem serenidade 
alguma. 

O SR. OTHON MADER - Passo a ler o telegrama para que 
conste também nos "Anais'', com os discursos de S. Ex.ª, o Sena-
dor Landulpho Alves. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - O telegrama não é nada sereno. 
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O SR. OTHON MA.DER - (Lendo) : 

"Lamentando que V. Ex.ª inspirado em propósitos 
que não se ajustam às tradições da ética parlamentar do 
Senado nem, em nossa opinião, com os legítimos interês-
ses do país, haia atacado tão insôlitamente as classes pro-
dutoras, em discurso ontem proferido e hoje divulgado 
pela imprensa - venho, na qualidade de presidente da 
Confederação Nacional do Comércio, opor meu mais ve-
emente protesto contra injustas acusações, que ferem 
profundamente dignidade cidadãos que dispensam lições 
Vossa Excelência para saber como devem ser fiéJ.s ao 
Brasil e qual a maneira melhor de servi-lo. Havendo 
V. Ex.ª afirmado que atitude entidades comércio aplau-
dindo emendas apresentadas ao projeto da Petrobrás pelo 
eminente Senador Othon Mãder constitui "missa enco-
mendada por uma emprêsa que se encarregou do audacio-
so golpe que se pretendia ludibriar a opinião pública do 
país". Dirijo a V. Ex.ª repto de honra no sentido de provar 
injuriosa acusação. Contràriamente ao que afirma V. Ex.ª, 
as classes produtoras e o comércio nacionais nunca se co-
locaram em "situação cômoda"; ao contrário, sempre se 
dedicaram não apenas ao estudo do petróleo, mas dos nos-
sos problemas econômicos fundamentais em seu conjun-
to em inúmeras oportunidades, entre as quais sobrelevam 
o Primeiro Congresso Brasileiro de Economia, a Conferên-
cia de Teresópolis e a Conferência de Araxá. Nas recomen-
dações delas resultantes não encontrará V. Ex.a propó-
sitos egoísticos nem objetivos inconfessáveis, mas o ho-
nesto empenho de pôr a serviço dos superiores interêsses 
do país nosso conhecimento e nossa experiência, com in-
dependência, desassombro e patriotismo. Assim como as 
classes produtoras não ousariam afirmar que V. Ex.ª está 
a serviço do comunismo soviético na defesa da tese que ad-
voga. Justo era esperar da parte de V. Ex.ª que não se 
servisse da alta tribuna do Senado para vilipendiar como 
estando a soldo de capitais estrangeiros a maioria esma-
gadora de centenas de milhares de brasileiros que labu-
tam nas atividades do comércio, e que têm direito como 
V. Ex.ª de manifestar livremente sua opinião, como o fi-
zeram, através de suas entidades representativas. Aten-
ciosas saudações. 

Brasílio Machado Neto, presidente da Confederação 
Nacional do Comércio". 

Sr. Presidente, espero, num dos próximos dias, ocupar a tribu-
na para responder aos discursos aqui proferidos pelo eminente Se-
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nadar baiano. O momento não é oportuno, porque me valho de 
tempo gentilmente cedido pelo ilustre Senador Assis Chateau-
briand. 

Em outra ocasião, portanto, refutarei as afirmações de S. Exª, 
feitas em discursos, ontem e anteontem, nesta Casa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Assis 
Chateaubriand. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND, pronunciou um discurso 
que será publicado depois. 

O SR. PRESIDENTE - Não há outros oradores inscritos. 
O SR. LANDULPHO ALVES (*) - Sr. Presidente, já se avizi-

nha o término da sessão de hoje e o assunto de que ia tratar requer 
o maior tempo para ser bem explanado. Assim, me reservo para 
uma melhor oportunidade a fim de dar respostas aos nobres Se-
nadores que trouxeram o telegrama do Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio. Entretanto, quero deixar consignadas duas 
declarações. O Senado há de permitir, em primeiro lugar, que afir-
me que eu esperava um rapto e recebi um repto. É bem interes-
sante a situação, porque menos aflitiva. 

Desejo fazer meus reparos ao que observei e ouvi. Aliás, fui 
antecipado pelo nobre Senador Aloysio de Carvalho, quando da lei-
tura, nesta sessão, de um telegrama a mim remetido. 

Foge à ética parlamentar antecipar-se um Senador em trazer 
ao recinto correspondência recebida por um colega. Revela que é 
de sofreguidão e pressa a situação em que se encontram os defen-
sores do capital internacional. Nem ao menos observam êste aspec-
to de ética ao defenderem seus pontos de vista! É o que desejo deixar 
de antemão firmado. 

Sr. Presidente, ouvi expressão que me deixou na obrigação de 
pronto revide. É que se considera uma loucura minha criticar os 
atos ou pontos de vista de Associação Comercial do meu país. 

Por que um Senador da República não tem condição para 
apreciar um ato dessa ordem? 

O Sr. Assis Chateaubriand - E V. Ex.ª não apreciou? 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, com êsse temor 
com que se encobrem as coisas más, parece que se procuram escon-
der, no silêncio e na covardia, os atos condenáveis no que toca ao 
trato dos problemas de interêsse público. 

Mas, fazem-me um repto, e não sou homem para essas coisas, 
pois quem quiser se defender, ao invés de lançar-me reptos, que ve-
nha para cá. Estou sempre em atitude de defesa, e me baterei pelos 
meus pontos de vista. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Como quer V. Ex.ª que venha 
para o Senado o Presidente da Confederação Nacional do Comércio? 

O SR. LANDULPHO ALVES - Mesmo porque, Sr. Presidente, 
êsses reptas são da prática adotada em atos menos dignos; aca-
bem, às vêzes, em duelos de morte que terminam em beijos, e não é 
isso o que venho fazer nesta Casa. Aqui compareço sempre em ati-
tude de mais dignidade no trato dos problemas do meu país. 

Por hoje é o que desejava declarar à vista da escassez do tempo, 
mas prosseguirei, na primeira oportunidade, na defesa do meu pon-
to de vista, assim como na acusação que preciso fazer às classes 
conservadoras do país, que não sabem encarar essas questões com 
o devido critério e a necessária elevação. (Muito bem! Muito bem!). 



SESSÃO EM 13 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Landulpho Alves, primeiro ora-

dor inscrito. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, em sessão da 

semana passada, tive ocasião de ocupar esta tribuna para justificar 
atos e pontos de vista meus, com relação à conduta de Associações 
Comerciais do meu país, no que tange à exploração do petróleo 
nacional. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a escassez de tempo não me per-
mitiu maior explanação. Reservei-me para outra oportunidade que 
agora se apresenta, a fim de melhor dizer da matéria. 

Referi-me, então, a um repto que me foi lançado pelo Sr. Bra-
sílio Machado Neto, presidente da Confederação Nacional do Co-
mércio dizendo-lhe como encarava os reptas em tais casos. Não 
tenho motivos para retirar minhas expressões de então, uma vez 
que foram devidamente pensadas e, creio, caibam e cabem inte-
gralmente no caso. 

Não medindo a extensão de suas afirmações em telegrama a 
mim dirigido, S. Ex.ª não se apercebeu que fazia insinuações que, 
de pronto, eu deveria devolver, a fim de preservar minha liberdade 
de ação, no trato de assunto de tão alta relevância. 

Exigiu de mim a prova de corno e por que afirmava que as ma-
nifestações haviam sido levadas a efeito sob a forma de missa ou 
sermão encomendado. Provar corno? Afirmei o que sabia; poderia, 
mesmo - se me conviesse - apontar a emprêsa encarregada de fa-
zer a consulta. Patenteá-lo, porém com firmeza, segurança e prova 
provada, é coisa que jamais se pode alcançar. Seria como exigir que 
me propusesse a obter as impressões digitais de um criminoso 
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em lugar onde cometesse o delito, munido de luvas de borracha. É 
coisa inexequível, seja onde fôr, tanto nos casos comuns de roubo 
ou de assassínio como nos de crimes de lesa-pátria. 

Aí tem V. Ex.ª, Sr. Presidente, uma forma de explicar eu o caso. 
O Sr. Brasílio Machado Neto, já verificara atitude semelhante, 

de minha parte, no fim da sessão legislativa passada, ao repelir os 
têrmos, por S. Ex.ª utilizados, no discurso de posse do cargo que ora 
exerce. Desde então, profliguei sua maneira de se referir à opinião 
nacional, à opinião do Congresso, do povo brasileiro e à do Exe-
cutivo. 

Aqui estão, Sr. Presidente, no discurso de S. Ex.ª, têrmos para 
os quais desejaria chamar a atenção da Casa. São os seguintes: 

"A idéia da Petrobrás constitui marco expressivo no 
penoso caminho que vimos trilhando em busca do esquivo 
ouro negro, e fecundo impulso na formação da mentali-
dade econômica nacional. Infelizmente despertou um ja-
cobismo estreito que lança o labéu de entreguista. sôbre 
quem alteia a voz contra seus pretensos argumentos". 

"Açulando o que Augusto Frederico Schmidt chama 
de "recalque colonial" e tentando converter o povo bra-
sileiro em "animal tocaiado, bicho amendrontado, encur-
ralado de todos os lados'', cultivando a neurose do mêdo, 
êsse jacobismo só tem em mira anestesiar o raciocínio co-
letivo". 

Sr. Presidente, não se precisaria maior desacato à opinião do 
povo brasileiro e de todos aquêles que, em posições oficiais, têm de-
fendido o alto princípio pelo qual a exploração nacional do petró-
leo deve ser feita na base nacionalista. 

O Sr. Othon Miider - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assenti-
mento do orador) - O Sr. Brasílio Machado Neto também é parte 
do povo brasileiro e tem o direito de opinar. Não há desacato al-
gum em pensar-se de modo diverso do de V. Ex.ª. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Tenho tempo escasso, e apartes 
dessa natureza talvez gastem muito tempo, se formos respondê-los. 
Estão quase ao nível de apartes escolares. 

Não nego que o Sr. Brasílio Machado Neto seja elemento do 
povo brasileiro e estou estudando as atitudes de S. s.a na alta po-
sição de Presidente da Confederação Nacional do Comércio. 
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Desde então, dizia eu, Sr. Presidente, tenho razões para repelir 
a maneira audaciosa e descortez com que se referia à opinião nacio-
nal, porque é incontestável que o grosso das opiniões é pela solu-
ção nacionalista. 

Diz S. S.ª noutro tópico de seu discurso: 

"Acusaram-se as organizações monopolistas do petró-
leo de provocar o enfraquecimento político-militar dos paí-
ses onde obtiveram contratos, pela preocupação de res-
guardar seus interêsses, quando entram em conflito com 
os nacionalistas". 

Aí está a prova primeira de que S. S.ª reconhece o caráter mo-
nopolista dessas organizações e, mais ainda, de que chama a si a 
defesa dessa gente, no âmbito internacional. Negar que êsses ho-
mens, êsses elementos do trust do petróleo corvejam as nossas 
jazidas, têm o feitio, a índole de açambarcadores do petróleo nacio-
nal, é impossível. 

Mas, Sr. Presidente, à semelhança do procedimento do Sr. Bra-
sílio Machado Neto temos de registrar, também, a maneira de pen-
sar do Sr. Presidente da Associação Comercial de São Paulo, desde 
a época a que me reporto. É daquela ocasião a entrevista de S. S.ª a 
um jornal desta Capital, em que, referindo-se à situação, assim 
se manifesta: 

"Para a Associação Comercial, como para nós, o exces-
so de nacionalismo, ora manifestado nos debates sôbre o 
petróleo, é o resultado de manhosa campanha inspirada 
e dirigida pelos comunistas internacionais" . . 

Quem assim se manifesta sôbre a opinião dos brasileiros, neste 
conjunto de fatôres representativos da opinião nacional, não tem, 
por certo, direito a reclamar melhor tratamento do que o que lhe 
temos dado desta tribuna. 

Continua S. S.ª: 

"As corajosas voze1s de alguns homens que viram 
claro em meio à confusão lançada pelos comunistas -
pondera a Associação Comercial - perderam-se, sem eco, 
no país". 

Nivelam-se portanto, os daqui e os de São Paulo, na forma tão 
grosseira e descortês de apreciar a opinião nacional. 
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Sr. Presidente, fala essa gente do chamado "meio comercial" 
ou, ainda do "meio conservador" dos nobres propósitos dos com-
ponentes do trust. Seria avançar afirmações que viriam contra-
riar a experiência do mundo inteiro, depois das intrigas, dos dis-
farces, de tantas destruições, derrotas, guerras e revoluções, que 
têm provocado em tôda a superfície da Terra, onde exista uma ja-
zida de importância a explorar e sôbre a qual tenham interêsse. 

Esquecem seus propósitos, seus processos e sua tradição, para 
se animarem a fazer-lhes a defesa, negando os valores nacionais. 
1!:ste o crime: fazer-lhes a defesa, negando os valores nacionais! 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Isso é que é lamentãvel! V. Ex.a 
tem razão. É com melancolia que vemos os valores nacionais, em 
certa corrente de opinião, serem diminuídos de tal sorte que, pa-
rece, o Brasil nada mais significa. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, essa gente, en-
tretanto, deixa a impressão de ignorar o que se passa nos próprios 
Estados Unidos, onde os presidentes da República têm o cuidado 
constante de se livrarem das garras dos monopolizadores. Agora 
mesmo, seis dêles respondem perante os tribunais estadunidenses, 
por sonegação e desbarato de dinheiros públicos. 

1!:sses os homens que, segundo se afirma, merecem a nossa con-
fiança para que lhes entreguemos a exploração das jazidas nacio-
nais de petróleo. 

O Sr. Othon Mader - Ninguém pretende que se entregue as 
jazidas nacionais ao trust internacional. Solicita-se apenas que o 
capital privado também colabore nessa atividade, porém com tôda 
a cautela, todo o cuidado, ressalvados os interêsses da segurança 
nacional e da política do Brasil. Não nos vamos entregar, de mãos 
atadas, ao truste. 

O SR. LANDULPHO ALVES-íl:ste, Sr. Senador, o assunto que 
constaria do meu aparte ao seu discurso na semana passada, e que 
V. Ex.a me negou. 

O Sr. Othon Mader - Não me recordo de ter negado apartes. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Era exatamente o que desejava 

salientar: V. Ex.ª, na sua emenda e outros, na defesa que fazem 
por aí, dos adeptos do trust, escondem sempre, nas expressões "li-
vre emprêsa" ou "livre iniciativa", os objetivos mais importantes. 
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Afirmando que querem a iniciativa do capital nacional, deixam es-
capar, de raro em raro e manhosamente, que também têm em vista 
o capital estrangeiro. 

Mas há quem vá além; há quem tenha o cuidado, primeiro, 
de destruir os valores brasileiros, para depois deixar a livre inicia-
tiva à mercê exclusiva do capital internacional monopolizador. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Aliás está havendo desvirtua-
mento propositado da nossa atitude nesta Casa. Temos sustentado 
que a melhor solução seria a estatal: entretanto, corre por aí que 
acusamos as Associações Comerciais do Brasil inteiro de se terem 
.vendido ao capital estrangeiro, devido à sua atitude. Não foi isso. 
Declaramos que as Associações Comerciais defendem ponto de vis-
ta, admitamos que respeitável, condizente com a posição peculiar às 
classes conservadoras, mas não com os interêsses da Nação. Daí a 
afirmamos que se venderam ao estrangeiro, vai grande distância. 
Sua atitude, entretanto, se confunde com a dos tubarões. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Eu perguntaria, Sr. Presidente, 
por que não se preocupam elas, se tão incomodadas se sentiram com 
as minhas expressões, com a brutal sonegação dos tributos públi-
cos que se faz, no meio conservador do país, atingindo a mais de 
cinco, seis ou oito bilhões de cruzeiros, em que se a pode estimar 
sem receio de êrro. Ninguém sabe até onde isto irá prejudicar os 
cofres nacionais. E negam à Nação valores, em dinheiro, para resol-
ver seus problemas, valores que pertencem aos cofres públicos. l!:ste 
sim, é o aspecto que deveria ter ferido mais de perto a sensibilidade 
do Sr. Brasílio Machado Neto. 

Acusei, Sr. Presidente, e acuso, não as Associações Comerciais 
do país, não o conjunto de homens de boa vontade, congregados 
para defenderem seus interêsses, mas aquêles que não tiveram o 
senso de medida necessário para opinar em tão grave assunto, e ao 
contrário, abandonando os interêsses do país, zelaram apenas pelos 
seus, vinculados a esta ou aquela emprêsa diretamente interessada 
na atividade de emprêsas estrangeiras vinculadas à exploração do 
petróleo. 

O Sr. Othon Mdder - A acusação de V. Ex.ª é tão sem funda-
mento que o desafio a comprá-lo. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Esta a acusação que formulei, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Othon Mtider - Se V. Ex.ª acusa, precisa provar. 
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O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª, com muita ingenui-
dade pede provas; já falei da luva de borracha; aí tem V. Ex.ª a 
minha resposta. 

O Sr. Othon Miider - Sou incapaz de afirmar não tendo pro-
vas. Entretanto V. Ex.ª começou seu discurso de hoje dizendo que 
não podia provar o que dissera, isto é, que a "missa" fôra enco-
mendada. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, defendo as 
classes produtoras do país e a opinião do povo brasileiro; defendi 
nesta Casa, quando me foi possível, a opinião do Congresso Nacio-
nal, até agora manifestada, no sentido da exploração das nossas 
jazidas, de acôrdo com o ponto de vista do Govêrno Federal, que foi 
quem tomou a iniciativa da solução do problema pela ação de in-
dole nacionalista. 

O Sr. Othon Miider - Mas até hoje não foi resolvido. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Mas o que endossou a Federação 

Nacional do Comércio foi exatamente esta série de manifestações 
atordoantes, entre as quais algumas de caráter extremamente des-
cortês e de desacato ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro. 

O Sr. Othon Miider - Não houve desacato ao Congresso Na-
cional; o telegrama foi de protesto às expressões de V. Ex.ª. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Foi ao Congresso Nacional, 
porque não é a minha pessoa que aqui se manifesta, e sim um dos 
membros do Parlamento que se colocaram ao lado da maioria até 
agora manifestada - tomando-se em consideração a Câmara dos 
Deputados. 

O Sr. Othon Miider - Devemos assumir as responsabilidade 
das nossas atitudes dentro e fora do Parlamento. Não podemos 
aproveitar o fato de sermos parlamentares, para fugir-lhes à res-
ponsabilidade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Sou contra o ponto de vista 
do nobre Senador Othon Mader. Todavia, se S. Ex.ª fôr injuriado 
como parlamentar, serei o primeiro a hipotecar-lhe inteiro apoio. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, se V. Ex.ª man-
dasse fazer urna apreciação sôbre a maneira por que se manifes-
taram essas Associações Comerciais, verificaria que se dividiram 
em grupos. Oito se pronunciaram pela influência do capital alie-
nígena; boa parte, pela intervenção do capital privado, sem alusão 
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ao alienígena; as restantes, em número de 11, dispensaram-se 
de falar sôbre a matéria. E se fôsse esclarecido que êsse capital alie-
nígena é o trust internacional do petróleo, estou certo só assinariam 
favoràvelmente o Sr. Brasílio Machado Neto e o Presidente da As-
sociação Comercial de São Paulo. Ninguém mais, Sr. Presidente, es-
tou certo, pois em meu país há homens de sentimentos patrióticos 
e elevado senso de defesa dos seus interêsses. 

O Sr. Othon Mader - Os que aceitam a participação do capi-
tal estrangeiro não têm receio de que venha a afetar a nossa so-
berania. Demonstram mais confiança que V. Ex.ª no povo bra-
sileiro. 

O SR. LANDULPHO ALVES - O que se acolheu sob a designa-
ção de "capital alienígena", não é outra coisa senão o capital do 
trust internacional do petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Queremos o capital estrangeiro. 
A própria fórmula Pasqualini permite a sua intervenção. Procla-
mamos todos os dias - eu já o disse em vários discursos - que o 
petróleo deve constituir um fundamento básico da nossa grandeza 
futura. Daí querermos fazer a experiência, desejarmos propiciar 
ao Brasil a oportunidade de resolver o problema do petróleo com 
os seus recursos. ~ste, o nosso ponto de vista. Se isto é ser "chau-
vinista'', então me perdoem: quero ser "chauvinista". 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, o Sr. Artur 
Fraga, Presidente da Confederação Bahiana de Associações Comer-
ciais, telegrafou-me certa ocasião solicitando que eu reexaminasse 
a maté.ria para dar opinião favorável a êste conjunto de esforços 
em favor do truste internacional do petróleo. Respondi a S. S.ª da 
seguinte forma: 

"Em referência ao seu cabograma de 11 do corrente, 
lamento manifestar à Federação do Comércio, através da 
Associação Comercial da Bahia, a impossibilidade de ado-
tar eu o critério do parecer Alencastro Gui.marães sôbre 
o Projeto de Lei da Petrobrás. Considero êrro de conse-
qüências insanáveis qualquer possibilidade de influência 
do c:rnital estrangeiro na solucão do orob1Pma brasileiro do 
petróleo. Seria entregar a exploração nacional do petróleo 
ao mais temível, mais absolvente, mais desalmado e auda-
cioso truste internacional, que vem criando graves proble-
mas até mesmo para as grandes nações a que dizem per-

10 - 2618'7 
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tencer. Só o desconhecimento dos verdadeiros assaltos co-
metidos por essa gente à economia petrolífera do mundo, 
promovendo revoluções e guerras nos países subdesenvol· 
vidos, poderia justificar outra orientação que não esta que 
venho defendendo, aplaudida pela grande maioria da na-
ção. A Associação Comercial de Minas Gerais, favorável 
plenamente à solução nacionalista do problema do petró-
leo, apóia a orientação que têm dado ao assunto os que 
no Senado se batem por essa solução. Mandarei à Associa-
ção Comercial da Bahia os documentos que li na tribuna 
do Senado, e que me foram enviados pela Associação Co-
mercial de Belo Horizonte. Lembro aos meus conterrâneos 
da Associação Comercial da Bahia que "nossa angustiosa 
situação a que se referem, não é senão o fruto da pressão 
e da interferência indébita e impertinente dêsses trustes 
na vida econômica brasileira". Peço publicar êste telegra-
ma. Muito cordialmente. - Senador Landulpho Alves". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(assentimento do orador) Há brasileiros que defendem a tese do 
monopólio estatal - e eu os chamaria cem por cento nacionalistas 
- entre os quais me incluo. Entendem que ao estado cabe desde 
a pesquisa, a lavra, até a refinação e a distribuição. Há outros bra-
sileiros que admitem a solução estatal, inclusive com a cooperação 
do capital particular e até do capital estrangeiro, como é o caso 
do nosso eminente colega Senador Alberto Pasqualini, e por cuja 
solução eu me inclinarei a votar, como transigência de ordem polí-
tica. Há, ainda, brasileiros que admitem a solução privada com a 
colaboração exclusiva do capital nacional. Há, finalmente, brasi-
leiros que concordam com a solução privada, com a colaboração 
de capitais nacional e estrangeiro. Acredito que todos êsses brasi-
leiros, mesmo que admitem a colaboração do capital privado es-
trangeiro, estejam de boa-fé, embora não se encontrem devida-
mente esclarecidos. Quanto aos que querem a colaboração do ca-
pital estrangeiro, em virtude de estarem ligados, posslvelmente, a 
interêsses que não os nacionais, eu me excuso, sequer, de comen-
tar. Chego, mesmo a duvidar que êsses brasileiros existam. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, dirigi depois 
ao Presidente da Associação Comercial da Bahia o seguinte tele-
grama: 

"Presidente Associacão Comercial da Bahia - Salva-
dor - li nos jormais, seu telegrama relativo a capitais es-
trangeiros da exploração do petróleo brasileiro. Lamento 
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não tenha essa Associação distinguido entre capital alie-
nígena e capital de trustes açambarcadores do petróleo. 
Dai a atitude errada dessa Associação, ou dos seus prin-
cipais dirigentes. O que me tranqüiliza é a certeza de que 
a minha Bahia não endossará essa triste tese de entregar 
o seu petróleo a emprêsas que constituem o truste interna-
cional do petróleo. Peço-lhe a fineza de divulgar êste. Cor-
dialmente. (a) Landulpho Alves". 

Não tardou, Sr, Presidente, a resposta da Bahia: 

"O Comércio de lojistas da Bahia felicita V. Ex.ª pela 
brilhante atuação no exercício do mandato em tão boa 
hora confiado pelo povo baiano, defendendo patriotica-
mente o nosso petróleo. (a) Francisco Almeida Barreto, 
Presidente do Sindicato de Lojistas. 

Sr. Presidente, afirmei nesta Casa que os telegramas de su-
postas Associações Comerciais não refletem, de maneira alguma, 
o pensamento do meio conservador brasileiro. A prova é que agora, 
se vão destruindo, por parcelas que se desgarram, êsses subpostos 
órgãos conservadores dos estados, que vêm tendo sua atenção me-
lhor atraída para o assunto. 

O Sr. Othon Miider - V. Ex.ª negou autenticidade ao tele-
grama da Associação Comercial da Bahia, e agora lê o do Sindi-
cato do Comércio Lojista. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Um dos telegramas que V. Ex.ª 
apresentou aliás o mais atrevido, foi o do Sindicato de Madeireiros 
da sua terra. 

O Sr. Othon Miider - Entre outros. Está em causa, porém, o 
telegrama da Associação Comercia] da Bahia. Queremos saber se 
ela está com tese de V. Ex.ª, ou contra. 

O SR. LANDULPHO ALVES - A correspondência foi assinada 
- V. Ex.ª deve recordar-se - por um tal Klein, que, por sinal, de-
ve ser bem "pequeno", a julgar-se pela mentalidade que demons-
trou. 

O Sr. Othon Miider - A Associação Comercial da Bahia, se-
gundo o telegrama firmado pelo Sr. Arthur Fraga, é pela iniciativa 
privada na exploração do petróleo. 



-148 -

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, uma vez que 
procedi à leitura de alguns telegramas da Bahia, peço a atenção 
do Senado para o n10vimento de apoio que tenho recebido: 

O Sr. Edison Brandão, de São Luís, através de carta entusi-
asta, felicita-me pela maneira por que me venho conduzindo. 

Do Sr. Sérgio Gomes, desta Capital me veio êste telegrama: 

"Apresento ao ilustre Senador os meus sinceros para-
bens e hipoteco a minha inteira solidariedade pelo pa-
triótico discurso proferido em defesa do patrimônio nacio-
nal. Cordialmente". 

De Niterói: 

"Cumprimentamos eminente Senador pela sua mag-
nífica oração ontem proferida em defesa dos interêsses 
nacionais no sentido da exploração estadual do petróleo. 
- Ernesto Carneiro Santiago, Oziel Rego, Auto Tim 
Fontes, Alberto Wucherer Victus Wolner". 

Ainda um telegrama do Rio: 

"Felicito calorosamente o eminente conterrâneo pela 
sábia e eficiente defesa dos interrêsses do Brasil relativa-
mente ao petróleo nacional contra a investida de trustes 
estrangeiros cuja exploração acarretaria empobrecimento 
nosso país. A reabertura dos debates de V. Ex.ª na grande 
questão da economia brasileira tem ainda extraordinária 
repercussão no seio do povo patriota da nossa terra, estan· 
do todos dispostos a acompanhar e aplaudir incondicio· 
nalmente a ação enérgica, cívica e desinteressada de 
V. Ex.ª bem como dos ilustres pares que aplaudem e colabo-
ram nessa emocionante jornada do petróleo brasileiro que 
sai do coração do nosso grandioso estado. Permita-me mais 
uma vez saudar V. Ex.ª efusivamente e a todos os ilustres 
Senadores que acompanham a batalha com V. Ex.ª. Sau-
dações trabalhistas. - Jonathas de Oliveira". 

Recebi também êste: 

Do Rio: 
"Solidarizamo-nos com as patrióticas palavras de 

V. Ex.ª contra o imperalismo. Encarecemos a necessidade 
de firme combate ao Acôrdo Militar, defendendo os verda-
deiros interêsses do povo brasileiro. - Maurício Pinto, Nilo 
Werneck Lobo Carneiro, Arthur Pessoa, Horácio Macedo, 
Luís Carvalho, Nissim Castiel e Aristóteles Moura". 
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O Sr. Othon Mader - :s!sse telegrama refere-se ao Acôrdo Mi-
litar. Nada tem a ver com petróleo. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Alude a interêsses nacionais, e 
V. Ex.ª não pode negar que a questão do petróleo diz respeito aos 
interêsses do Brasil. 

o Sr. Othon Mader - Nossa divergência é quanto à manifes-
tação da Associação Comercial da Bahia. Até agora, porém, V. Ex.ª 
não desmentiu, como havia prometido que aquela entidade houves-
se concordado com os pontos de vista das demais. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Do Presidente do Centro de 
Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, recebi o tele-
grama que passo a ler: 

"O Centro de Estudos de Defesa do Petróleo e da Eco-
nomia Nacional congratula-se com V. Ex.ª pela patriótica 
atuação em defesa do Brasil contra manobras dos trusts 
estrangeiros. Certo, V. Ex.ª continuará lutando pela so-
lução do monopólio estatal, exigida pela opinião pública, 
o Centro se solidariza pelo seu combate à emenda entre-
guista do Senador Othon Mãder e protesta contra os ata-
ques à sua atitude, inspirados por interêsses antinacio-
nais. - General Felicíssimo Cardoso, Presidente". 

Eis outro telegrama, agora da Assembléia Legislativa da 
Bahia: 

"Enviamos congratulações patrióticas pelas posições 
nacionalistas do prezado patrício, tanto que o convidamos 
a presidir a sessão cívica do dia 21 aqui, quando homena-

gearmos a memória de Tiradentes e comemorarmos o ani-
versário do Centro Baiano do Petróleo. Saudações. -
Deputados Fernando Jatobá, Haroldo Guerra, João Mou-
ra, Carlos Aníbal e Otávio Drumond". 

O Sr. Othon Miider - Dá V. Ex.ª licença para outro aparte? 
(A.ssentimento do orador) Da tribuna do Senado li telegramas de 
Associações prestigiosas e conhecidas no Brasil inteiro. V. Ex.ª 
está lendo telegramas quase anônimos, muitos de pessoas desco-
nhecidas. Entretanto, sou incapaz de dizer que foram encomen-
dados. 
. O s:a. LANDUJ:,PHO ALVES - O eminente colega chegaria 

t.arde para dizê-lo. 
O Sr. Othon Miider - Eu não iria afirmá-lo. 
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O SR. LANDULPHO ALVES - Eu não iria, mesmo, discutir 
êste ponto com V. Ex.ª, principalmente para evitar o perigo de 
chegarmos à troca de impressões pessoais, o que não convém. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Protesto contra a expressão 
"entreguista", usada em relação ao nobre Senador Othon Mãder. 
Estou de acôrdo com os têrmos. dos telegramas, menos com os que 
contenham injúrias a qualquer de nossos colegas. 

O Sr. Othon Miider - Muito obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. LANDULPHO ALVES - A Associação Comercial do 

Rio de Janeiro, como sua congênere em São Paulo, endossou a ação 
dos que negam nossos valores e não se vexaram elas de dizer que 
não dispomos de recursos necessários à exploração do petróleo, 
sabendo, como sabem essas associações que um dos principais ele-
mentos do trust, a Standard Oil, convidada pelo Conselho Nacio-
nal do Petróleo, a dizer dos seus propósitos a respeito do emprêgo 
de capital para exploração das nossas jazidas, no momento em que 
se procurava dar andamento à questão, que mais tarde terminou 
no projeto de lei da Petrobrás, essa grande organização apenas se 
dispôs a aplicar alguns milhões de cruzeiros. Mas sabem as associa-
ções que o projeto da Petrobrás implica na aplicação de dois bi-
lhões de cruzeiros anuais, ou seja, dez bilhões em cinco anos, o 
que dará lugar à mais poderosa organização petrolífera fora dos 
cartéis internacionais. 

O Sr. Othon 111.iider - V. Ex.ª ora acusa as emprêsas de não 
quererem empregar dinheiro no Brasil, e que, assim agindo, vão 
dominando o nosso Govêrno; ora diz que elas empregam dinheiro 
demais. Em que ficamos? 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª torce o sentido da 
minha opinião, tão claramente exposta no caso. Penso que as em-
prêsas estrangeiras, representantes do monopólio internacional 
do petróleo, não devem contribuir, seja com pouco, seja com muito 
dinheiro, porque são perigosas para o interêsse nacional. 

O Sr. Othon Miider - Então V. Ex.ª não deve censurar a 
"Standard Oil" por se ter recusado a emprestar dinheiro. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Tenho certeza absoluta de que 
os elementos nos estão em mãos, quer em pessoal - e se não te· 
mos no momento mandaremos preparar - quer quanto a valores 
técnicos, e aí os há, dos melhores. No que concerne a numerário, 
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há lei específica, já aprovada pelo Congresso, criando os meios. Para 
empreendimentos dessa ordem não se pode negar a honestidade e 
a capacidade realizadora dos brasileiros. 

Tôdas essas qualidade positivas são negadas, para dizer-se que 
devemos entregar o nosso petróleo para ser explorado pelo capi-
tal estrangeiro monopolizador. 

O Sr. Othon Mader - V. Ex.ª pensa que com a simples legis-
lação fiscal resolveremos o problema do financiamento, da explo-
ração do Petróleo? Não é possível. O que temos, por enquanto, é 
simples lei, que vai ser aplicada. Daí a dizer que o problema finan-
ceiro do petróleo está resolvido, vai uma diferença muito grande. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Essa lei não foi feita de oiti-
va. Foi redigida com base em dados seguros. Tratando-se de lei tri-
butário, certamente teremos os meios indispensáveis, para come-
çar a obra de exploração do nosso petróleo. 

O Sr. Othon Mader - Vamos ver se os recursos atingirão o 
necessário. Também precisamos observar a repercussão que vai 
ter sôbre o custo de vida no Brasil . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Rendo homenagem a V. Ex.ª 
mas não devemos entrar pelo caminho dos "palpites". 

O SR. LANDULPHO ALVES - Afirma-se, Sr. Presidente, a 
cada hora, que o meio conservador do país, já se manifestou nesta 
Casa. Há grande ilusão em tudo isso. A manifestação feita, pela 
maneira por que afirmei, já por si tinha relativa importância. 

É preciso atentar no fato de que também pertencem ao meio 
conservador do país todos os centros industriais, cujos esforços es-
tão dedicados ao bem-estar dos brasileiros. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O Deputado Euvaldo Lodi 
acaba de dar entrevista sôbre o problema do petróleo, em que diz 
que o Brasil deve resolvê-lo com seus próprios recursos. 

O SR. LANDULPHO ALVES - As opiniões que estou expen-
dendo também representam a manifestação de alguns meios con-
servadores do país. Portanto, não é assim como o nobre Senador 
Othon Mader diz, que as classes conservadoras se manifestaram 
pela participação da iniciativa privada. 

O Sr. Othon Mader - V. Ex.ª está dizendo coisa por demais 
sabida. Os industriais, através das conferências de Teresópolis e 
Araxá, onde estavam representadas as classes industriais, comer-
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ciais e rurais, deixaram expresso que são inteiramente favoráveis 
à exploração do petróleo pela iniciativa privada. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Essas conferências, Sr. Sena-
dor, pecaram pela simples razão de ali ser tratada uma chusma de 
assuntos ao mesmo tempo. O petróleo, assunto tão grave para a 
vida brasileira, deve ser estudado de per si, isoladamente, sem ne-
nhuma interferência, no tempo, de nenhum outro. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Essa a melhor maneira de se 

estudar o petróleo dos nossos país e não em conferências que duram 
três, quatro ou cinco dias. 

O Sr. Othon Mi:ider - Então V. Ex.ª ignora que quem compa-
rece a qualquer conferência vai preparado para debater assuntos a 
serem tratados? Não os vai estudar em três dias. As classes con-
servadoras, desde 1944, debatem a questão do petróleo, portanto, 
já devem saber qual a participação mais interessante - da inicia-
tiva privada ou do monopólio estatal. Já devem ter idéia conso-
lidada. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Superficialmente conhecedo-
ras do assunto, será melhor dizer. 

Mas, Sr. Presidente, com isto se exaltaram os ânimos, inde-
vidamente. Com isto os centros conservadores, representados pe-
las associações comerciais do país, das quais aliás mais de onze 
não se manifestaram sôbre o assunto, como acabei de demonstrar 
se movimentaram, açodadamente. Agora estão os que provocaram 
essa situação a procurar ampará-los, nos seus passos tíbios de cri-
anças grandes, que conseguiram desorientar. Esta a verdadeira 
situação. Por isso chamei de levianos os pareceres dessas organi-
zações que não deviam, em tão grave assunto, manifestarem-se de 
maneira tão simplista. 

O Sr. Othon Mi:ider - V. Ex.ª acabou de elogiar os que se ma-
nifestaram a favor da sua tese e agora condena os que a con-
trariam. 

O SR. LANDULPHO ALVES - A tese que defendo representa 
o interêsse da maioria da Nação. Foi posta em estudo por ser mais 
consentânea com os requisitos da técnica moderna. Por isso os 
corpos de técnicos que se encarregaram do assunto, consagraram-
se em esforços por vários meses. Daí a orientação do govêrno. 
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O Sr. Othon Mader - Tive oportunidade de ler ao Senado o 
pronunciamento de membros do Conselho Nacional de Economia, 
do Conselho de Minas e Metalurgia. Todos se manifestaram contra 
a opinião de V. Ex.ª. São homens da mais alta credencial; dedi-
cam-se ao assunto há mais de trinta anos. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Pensei que V. Ex.a me poupas-
se de dar opinião sôbre êsse último órgão, mesmo porque não te-
nho opinião forte a dar sôbre êle. Apenas perguntaria a V. Ex.ª se 
todos os seus membros se dedicam à geologia, à política de explo-
ração dos minérios básicos do país. O nobre colega terá que dizer 
não. São apenas geólogos; não se ocupam da economia dêsses pro-
dutos e muito menos da política de sua exploração. 

O Sr. Othon Mader - :Êsse não é privilégio nosso, pelo fato de 
sermos parlamentares. Qualquer pessoa que estude, conhece os 
problemas do Brasil . Só por sermos parlamentares nossa opinião 
deve prevalecer? 

O SR. LANDULPHO ALVES - Muito honrosa e digna foi a 
atitude que soube tomar o Estado-Maior do Exército, respondendo 
que o que interessava era o petróleo, quanto antes e abundante-
mente. Quanto à maneira de obtê-lo, ficava a cargo do Poder Pú-
blico, porque êle é quem possui os meios indispensáveis à política 
de desenvolvimento da exploração do petróleo. 

O Sr. Othon Mader - Queria que V. Ex.ª me dissesse se o Es-
tado-Maior do Exército condenou a participação do capital priva-
do e o nobre orador não respondeu. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nem essa condenação era in-
dispensável. O povo também tem instinto e sente que a tese estatal 
é a que defende, realmente, o nosso petróleo. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, há poucos dias, 
quando o Sr. Vice-Presidente da República, fazia, na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, uma belíssima conferência sôbre êsse 
grave assunto, e emitia, com grande elevação sua opinião a respeito 
do mesmo, vimos logo saltarem, e com a mais condenável sofregui-
dão, inúmeras das mais variadas e destoantes expansões. V. Ex.ª 
sabe que, a princípio, jornais interessados noticiaram até, com 
mais correção, que o Sr. Vice-Presidente da República se tinha 
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mostrado implicitamente pendente à solução pelo capital estran-
geiro. 

Até aí tudo muito certo, muito verdadeiro. Mais tarde, não 
faltou quem dissesse, também através dêsses órgãos, que o Sr. Vice 
Presidente da República, considerava importante e definitiva-
mente necessária a aplicação do capital estrangeiro, do capital do 
trust, na exploração do petróleo brasileiro. Isto consta de jornais 
do dia seguinte ao da conferência. Por aí se vê como se alteram os 
pensamentos e como, desconsiderando os homens públicos, desres-
peitando as funções, a sua tradição e os cargos que exercem, atri-
buem-se-lhes expressões e pensamentos que não são os seus. 

A princípio, Sr. Presidente, era uma cortina de fumaça que 
se fazia em tôrno dêsse caso da entrada do capital monopolizador. 
Ninguém se animou a trazer à tona a verdade dos fatos ou os in-
tuitos daqueles que defendem o trust internacional. Hoje, em lu-
gar da cortina de fumaça, é a fogueira, é o fogo de artifício, é a 
campanha aberta e clara, sem mais preocupações com o decôro, é 
o rebrilhar da libra e do dólar fuzilando a inteligência, a razão, o 
senso de pudor e anulando o sentimento de dever patriótico e de 
honra. 

O Sr. Othon Mader - V. Ex.ª deve pesar bem as palavras 
que está pronunciando. Porque se amanhã vier telegrama nos 
mesmos têrmos, V. Ex.ª não terá o direito de reclamar. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Estou falando das campanhas 
de rua. É preciso ficar bem fixada essa parte. 

Sr. Presidente, também é coisa de poucos dias a entrevista 
dada pelo Sr. Deputado Euvaldo Lodi. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Acaba de conceder uma, aliás 
muito interessante. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Vou referir-me a ela, também. 
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) Comu-

nico ao nobre orador que falta um minuto para o término da hora 
do expediente. 

O SR. OTHON MADER - (Pela ordem) - Sr. Presidente, re-
queiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação 
regimental da hora do expediente, a fim de que o nobre Senador 
Landulpho Alves, conclua seu discurso. 
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O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador Othon Mãder requer 
à Casa a prorrogação da hora do expediente para que o nobre Se-
nador Landulpho Alves conclua suas considerações. 

Os- Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. 
Está a provado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço a 

iniciativa do nobre Senador Othon Mãder e o deferimento do Se-
nado no sentido de me proporcionarem mais alguns minutos, a 
fim de terminar minha oração. 

Falava eu, Sr. Presidente da entrevista do Sr. Euvaldo Lodi. 
Disse S. Ex.ª ao chegar ao Brasil o que sentira naquele meio es-
trangeiro, o que sentira no coração de Wall Street quando lhe ofe-
reciam banquetes e acolhidas sociais, com os quais costumam re-
ceber os homens destacados desta terra . 
_ Já tive ocasião de comentar, em discurso proferido na sema-

na passada, essa entrevista de S. Ex.ª. Volto hoje, ao assunto, para 
dizer exatamente de como se estão alterando, adulterando o pen-
samento e a ação que ali sustentou o Presidente da Confederação 
Nacional das Indústrias e o que ali ficou assentado ante os escla-
recimentos do nobre Deputado mineiro, apresentados aos meios fi-
nanceiros internacionais, na defesa dos interêsses do Brasil. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - No que fêz muito bem. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Com ombridade, cavalheiris-

mo e educação, característicos de S. Ex.ª soube pôr os pontos nos 
ii, para exigir daquela gente, maior respeito pelas nossas coisas. 
Mas sentia, Sr. Presidente, que provinha o mal de nós, de nós mes-
mos, ao levarmos para lá informações adulteradas, internacional-
mente opostas aos interêsses brasileiros, para conseguir objetivos 
inconfessáveis, indignos de serem pleiteados. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti-Até mesmo casos e fatos falsos. 
O Sr. Othon Méider - Quer dizer: o Sr. Euvaldo Lodi foi aos 

Estados Unidos declarar que a culpa é nossa. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, exatamente 

porque êsses fatos assim se processam, devemos encarar o proble-
ma do petróleo com firmeza, baseados em estudos técnicos, na 
medida de nossos elementos de ação, um por um examinados, me-
ticulosamente, para chegarmos à conclusão que melhor nos con-
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venha; e não por êsse sistema afogueado, em que se queimam, 
muitas vêzes, nas labaredas de interêsses pessoais, a reputação 
brasileira e a dignidade nacional. 

O Sr. Othon Mlider - V. Ex.ª declarou que o Sr. Euvaldo Lodi 
foi aos Estados Unidos exigir maior respeito pelas coisas do Bra-
sil; entretanto, penso que foi exigir maior compreensão. É coisa 
bem diferente . 

O SR. LANDULPHO ALVES - Compreensão, Sr. Presidente, 
já aquela gente tem, mais que nós, dos problemas brasileiros. Dei-
xamo-nos levar por argumentos miúdos, à mercê de interêsses 
precários, sem nos apercebermos que estão s.endo profundamente 
estudados nossos passos. Esta a razão por ·que retardam, como o 
estão fazendo, os processos do empréstimo ao Govêrno brasileiro, 
vitais para o soerguimento da nossa lavoura, para o transporte das 
nossas mercadorias, para o aparelhamento dos nossos portos, para 
o melhoramento da nossa cabotagem, para o desenvolvimento da 
nossa siderurgia. Os empréstimos, aliás aprovados, depois de mi-
nucioso exame pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e auto-
rizados pelo legislativo brasileiro, lã estão parados, só e só porque 
fazem questão de não soltá-los enquanto não decidirmos o caso 
da concesssão do petróleo. Puramente isto. 

O Sr. Othon Mlider - É outra afirmação que V. Ex.ª não po-
de provar. 

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.a anda sempre à busca de 
provas. Se fôssemos procurar provas sôbre a conduta desta gente 
no Marrocos, no Teerã, em todo êsse mundo do petróleo, perdería-
mos a cabeça, de uma vez. 

O Sr. Othon Miider - Então não se póde acusar. Quem acusa 
está na obrigação de provar. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, por êsses mo-
tivos, e tendo em vista os resultados a que chegou o Sr. Euvaldo 
Lodi em Nova Iorque ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Aliás, grande amigo dos norte-
americanos. 

O SR. LANDULPHO ALVES - . . . e diante das declarações 
de S. Ex.ª em jornal de ontem, o "Flan", deixo aqui, esta expres-
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são por ser a que melhor traduz o meu pensamento neste instante: 
· É necessário que homens como S. Ex.ª vão, de quando em vez, 

àquele centro do capitalismo internacional, a fim de arejar um 
pouco o ambiente, em nosso favor, contaminado pelo almíscar im-
pregnante e nauseabundo de alguns gambás brasileiros que ali 
vão à cata de algum osso de galinha, dos já bem lambidos pelos na-
babos dos cartéis internacionais. 

Tenho dito, Sr. Presidente (Muito bem! Muito bem! O orador 
é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Apo-
lônio Sales, segundo orador inscrito após a ordem do dia. (Pausa). 

Não se achando presente, dou a palavra ao terceiro orador 
inscrito,· Senador Othon Mãder. 

O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, quando, neste re-
cinto, eu lia telegramas· de várias Associações Comerciais, Federa-
ções de Comércio e da Confederação Nacional do Comércio, apoi-
ando a emenda que visava permitir que, ao lado da "Petrobrás" 
e do Conselho Nacional do Petróleo, fôsse o nosso óleo negro tam-
bém explorado por emprêsas particulares, desde que fôssem em-
prêsas nacionais e tivessem suas organizações sido feitas de acôrdo 
com a legislação brasileira, com sede no Brasil e autorizadas me-
diante lei, o ilustre Senador pela Bahia, Sr. Landulpho Alves, negou 
autoridade àqueles pronunciamentos das associações e dos seus 
líderes, dizendo que os mesmos estavam cometendo ato condenável, 
uns irrefletidos, .outros levianos e displicentes. 

Imediataménté, Sr. Presidente, o Presidente da Confedera-
ção Nacional do Comércio repeliu as acusações malévolas do emi-
nente Senador pela Bahia em telegrama que também já foi lido 
dêste recinto, e que é do conhecimento do Senado. 

Começam agora a aparecer os protestos, as reclamações e as 
reações, principalmente das Associações Comerciais do país. 

E por curiosa coincidência, Sr. Presidente, é exatamente da 
Associação Comercial da Bahia, vale dizer do Estado que S. Ex.ª 
representa nesta Casa, que chega o primeiro protesto daquelas en-
tidades. 
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Para conhecimento da Casa, lerei o telegrama que foi dirigido 
pela Associação Comercial da Bahia ao Senado, o qual provàvel-
mente há de ficar entre os documentos que devem ser lidos no Ex-
pediente dos nossos trabalhos. 

O telegrama, proposto pelo Sr. Fernando Góis, está assim re-
digido: 

"A Associação Comercial da Bahia, conhecendo em 
reunião de hoje, de sua diretoria, o texto do discurso pro-
ferido, perante essa Alta Câmara do Congresso Nacional, 
pelo Senador Landulpho Alves, vem, respeitosamente, 
apresentar a V. Ex.ª rogando transmitir ao Senado a sua 
formal repulsa às injúrias nêle contidas e assacadas con-
tra as classes que representa em cujo nome esta Casa 
se honra sempre de se haver pronunciado no trato dos 
problemas de interêsse público, com a mais destacada 
isenção e com o mais elevado sentimento patriótico. O 
conceito tradicional desta Associação impõe à sua dire-
toria o dever desta repulsa, que esperamos. V. Ex.ª e o 
conspícuo Senado, recebam no seu inteiro significado. 
Queira aceitar V. Ex.ª as nossas mais atenciosas sauda-
ções. (a) Walke Araujo, presidente''. 

O Sr. Landulpho Alves - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 
O SR. OTHON MADER - Perfeitamente. 
O Sr. Landulpho Alves - O Senado tomou conhecimento, na 

sessão de hoje, da leitura de um telegrama por mim recebido da 
Associação dos Lojistas da Bahia sôbre o palpitante assunto. 
V. Ex.ª sabe o que é uma associação de lojistas? uma entidade que 
representa todo o comércio de varejo de uma capital. Não desco-
nhece V. Ex.ª que de uma associação comercial, retirado o apoio 
do comércio varejista, nada, ou quase nada resta de autoridade 
para falar em nome do meio conservador da Bahia. 

O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.a está muito enganado, por-
que a Associação Comercial representa muito mais do que o Sin-
dicato dos Lojistas, visto que congrega todos os comerciantes, os 
do varejo e os do atacado. A Associação Comercial da Bahia é das 
mais prestigiosas do Brasil. 

Mas o que importa, Sr. Presidente, é que a repulsa veio exa-
tamente da Associação Comercial do Estado da Bahia, aquela que 
me foi duramente atingida pelas acusações do nobre Senador Lan-
dulpho Alves, que não poupou nem seu próprio Estado. 
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sar telegrama de apoio à iniciativa privada acaba de confirmar 
seu pronunciamento e reiterar as manifestações constante das 
classes produtoras baianas, em defesa da iniciativa privada. Está 
pois solidário com elas, apesar da afirmação em contrário do no-
bre Senador baiano. 

O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.a outro aparte? 
O SR. OTHON MADER - Perfeitamente. 
O Sr. Landulpho Alves - Preste V. Ex.ª atenção e verá como 

nesse telegrama o Sr. Arthur Fraga se arroja o direito de dizer-se 
representante das classes produtoras da Bahia quando, ao lado 
do comércio e da Associação Comercial, estão a indústria, que não 
se manifestou através dêsse órgão e os lavradores baianos, que 
só na zona cacaueira se somam por milhares. Todos têm o direito 
de pensar, e no entanto, não manifestaram seu pensamento, por 
intermédio da Associação Comercial da Bahia, que tão precipita-
damente se pronunciou. 

O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, ninguém melhor do 
que o Senador Landulpho Alves para dizer da idoneidade do Sr. 
Arthur Fraga, que S. Ex.ª confessa ser seu amigo pessoal, ter sido 
seu colaborador e que estêve na sua varanda. No entanto agora as-
segura que o Sr. Arthur Fraga não tem credenciais, não tempo-
dêres, nem autoridade para representar as classes produtoras. Evi-
dentemente, há contradição entre o que aqui acaba de dizer e o 
que afirmou anteriormente. 

O Sr. Landulpho Alves - Não há contradição nenhuma. O 
Sr. Arthur Fraga não é credenciado para falar em nome das clas-
ses trabalhadoras. Pode simplesmente falar pela Associação Co-
mercial. 

O SR. OTHON MKDER - Para mim, Sr. Presidente, conti-
nuo tendo o Sr. Arthur Fraga no melhor conceito. O telegrama que 
me dirigiu indiscutivelmente revela seu propósito de reiterar so-
lidariedade às classes conservadoras da Bahia, que se manifestaram 
contra a exploração do petróleo pela Petrobrás. (Muito bem). 



SESSÃO EM 14 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

............................................................ •1  

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Plínio Pompeu, segundo ora-

dor inscrito . 

O SR. PLfNIO POMPEU (Lê o seguinte discurso) - Sr. Pre-
sidente, o Senado ainda é uma espécie de remanso onde se vêm 
atenuar os rumores vindo de fora. 

Êsse conceito, expresso pelo Sr. Presidente da República, tem-
-se confirmado quando aqui se debatem tôdas as questões políticas 
e sociais que, por vêzes, têm assomado a opinião pública. Haja 
vista, neste momento, a mensagem presidencial que dispõe sôbre 
a política nacional do petróleo e as alterações para um nacionalis-
mo exagerado introduzidas na Câmara dos Deputados. 

Enquanto a mensagem do Executivo, inspirada na falsa con-
vicção que vinha ao encontro das aspirações populares propõe a 
Órganização de uma sociedade anônima, para a exploração do pe· 
tróleo, com a maioria de ações do govêrno e que só poderão ser aci-
onistas as pessoas físicas brasileiras, a Câmara dos Deputados, exa-
gerando êsse pernicioso jacobinismo, altera para que êsses brasi-
leiros sejam natos ou naturalizados há mais de cinco anos residen-
tes no Brasil, uns e outros solteiros ou casados com brasileiro ou es-
trangeiro, quando não o sejam sob o regime de comunhão de bens 
ou qualquer outro que permita a comunicação dos adquiridos na 
constância de casamento. 

Parece que houve o receio que estrangeiros viessem para o 
Brasil, casassem com brasileiros, comprassem para suas espôsas au-

11 - 26187 



- 162 -

tomóveis para lhes darem o direito de ações da Petrobrás e, desta 
forma, se apossarem do petróleo nacional. 

Os proponentes dessas restrições esqueceram-se de acrescen-
tar que não podem ser acionistas os brasileiros que tenham como 
vizinhos estrangeiros, pois essa vizinhança poderá corromper a 
castidade do nosso nacionalismo. 

Ora, Sr. Presidente, como bem acentuou o Senador Ivo d'Aqui-
no, o brasileiro casado com estrangeira pode ser Presidente do Con-
selho do Petróleo e pode ser até Presidente da República, mas não 
pode ser acionista da Petrobrás. 

Felizmente, aqui no Senado, nessa "espécie de remanso" sal-
vo pequeno número de "jovens assomados" já pôde emergir o bom 
senso, aportando em terra firme a fórmula que poderá nos con· 
duzir à conquista do plasma tão necessário à correção de nossa 
anemia econômica. Trata-se da emenda do ilustre Senador Othon 
Mãder que abre uma clareira nessa brenha imensurável em que 
estamos metidos, para atingirmos a solução dos nossos problemas 
econômicos. 

Bem haja a nobre Comissão de Transporte e Obras Públicas, 
que por unanimidade de seus membros, compreendeu que a cla-
reira foi orientada pelo azimute verdadeiro. 

Nessa altura já não me permito falar do projeto da Petro-
brás e de alguns inconvenientes que nêle se encerram. 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. PLtNIO POMPEU - Pois não. 
O Sr. Othon Mader - Devo esclarecer que a emenda por mim 

apresentada ao projeto da Petrobrás foi o resultado de longas con-
versações com V. Ex.ª que, conhecedor profundo do assunto, ad-
mitiu, perfeitamente, ao lado da emprêsa a criar-se e do Conse-
lho Nacional do Petróleo, o capital privado colaborando na solu-
ção do problema que é a descoberta do petróleo no Brasil. 

O SR. PLtNIO POMPEU - Esta não é somente a minha opi-
nião, mas a de todos os técnicos na matéria com os quais tenho 
conversado e das fôrças econômicas do Brasil. 

O Sr. Othon Mader - Aliás, solução conciliatória e que viria, 
portanto, satisfazer a tôdas as correntes. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Muito obrigado a V. Ex.ª 
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Tenho porém o dever de empregar tôda a minha conv1cçao, 
todo o meu patriotismo para aquêle grande êrro, tal qual saiu da 
Câmara dos Deputados, não ser consumado. 

Sinto-me desvanecido em verificar que muitos pontos esposa-
dos pelas classes conservadoras de São Paulo em memorial a V. Ex.ª 
coincidem com os que expus anteriormente aqui no Senado. Até 
o cálculo que fiz para se obter o petróleo necessário às nossas ne-
cessidades, na hipótese de que sejam descobertas outras providên-
cias petrolíferas, chegam a mesma casa de 72 bilhões de cruzeiros 
embora trilhem por caminhos diferentes. 

Já em 1945, na declaração de princípios consubstanciados na 
Carta Econômica de Teresópolis, as classes conservadoras do Bra-
sil representadas por centenas de entidades econômicas de todos 
os Estados da Federação, encareciam a necessidade de se estimu-
lar a prospecção e perfuração de poços para a descoberta de pe-
tróleo, aconselhando o amparo à iniciativa particular, bem como 
se admitia a cooperação de técnicos e capitais estrangeiros para a 
realização dêsse objetivo. É êsse o desejo unânime das Classes Pro-
dutoras do Brasil, responsável pelo nosso progresso e nossa estru-
tura econômica . 

Qual o motivo dessa xenofobia que tem se alastrado até o Par-
lamento Nacional? Nunca tivemos um período de opressão - quer 
político quer econômico - desde nossa independência até o pre-
sente dia, por nenhuma nação estrangeira. Se tivéssemos a vida 
acidentada como a da Polônia ou de outros povos que, por sua 
posição geográfica, vivem sempre ameaçados, era justificável êsse 
complexo de inferioridade que vê em cada estrangeiro um ini-
migo capaz de nos enganar, de nos roubar e de nos oprimir, que se 
resume na convicção de que, nos enriquecendo, estão nos rouban-
do. Essa ingênua desconfiança faz lembrar a anedota do cidadão 
abastado que convida um companheiro de infância para um lauto 
almôço. O convidado que, pela primeira vez, vinha à Capital, des-
confia que aquilo é um plano para o explorar. Findo o almôço re-
gado com vinhos finos, oferece-lhe o anfitrião um charuto e tira 
outro para si. Verifica então que está sem fósforo e pergunta ao 
caipira - você tem fósforos? :1tsse sempre desconfiado da finali-
dade daquele almôço diz consigo mesmo - já começou a explo-
ração. 
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Essa mentalidade já se não coaduna mais com nossa edu-
cação política nem com a época em que vivemos. Somos uma na-
ção livre e temos a consciência do nosso valor no conceito inter-
nacional. E hoje os súditos das poderosas já não contam mais com 
esquadras para lhes garantir a pirataria entre os povos fracos. 
Haja vista o caso do México, há quinze anos, expropriando todo o 
acervo das companhias estrangeiras, estimado em quinhentos mi-
lhões de dólares, por vinte e quatro milhões, isto é, menos de 5'/r 
do seu valor. Não houve ali desembarque de fôrças, nem inglêsas, 
nem americanas, nem holandesas. 

No recente caso do Irã, que constitui uma ação pouco honesta 
dêsse país, expropriando a Anglo-Iraniana depois de fabulosas in-
versões de capitais, como seja a construção das destilaria de Aba-
dan, a maior do mundo, dez vêzes superior à que estamos fazendo 
em Cubatão, o govêrno inglês só tomou medidas drásticas para a 
retirada dos seus técnicos dessa refinaria, que o govêrno iraniano 
queria manter a fôrça a fim de que os trabalhos não parassem. 

Embora a maioria das ações fôsse do govêrno inglês, a única 
concessão no mundo entre duas nações, não recorreu êsse país à 
fôrça e sim para o Tribunal de Haia, que, não obstante o prestí-
gio da Inglaterra, achou que o caso deveria ser afeto aos tribunais 
locais. 

Não sei se o govêrno iraniano levado por pressão comunista 
com o rótulo de nacionalismo teria feito um bom ou mau negócio 
para seu país. O tempo dirá. 

Não existe país nenhum no mundo que tenha iniciado por 
meio do monopólio estatal a indústria do petróleo. Os três únicos 
que atualmente mantêm êsse regime são: a Rússia, que expropriou 
sem qualquer indenização a Russian General Oil Corporation de 
Londres, a Shell Nober e as emprêsas alemãs geridas pelo Deutscl1 
Bank com capital superior a quinhentos milhões de dólares, sem 
indenização alguma; o México, que expropriou tôdas as 17 compa-
nhias estrangeiras, com um acervo de quinhentos milhões de dó-
lares, por vinte e quatro milhões e o Irã, cuja pendência ainda 
não terminou. 

O Sr. Othon Miider - Permite V. Ex.ª outro aparte? - (As-
sentimento do orador) - Cita-se sempre o México como país de 
monopólio estatal na exploração do petróleo. Posso, entretanto, 
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afirmar a V. Ex.ª como já o fiz em sessão anterior que a legisla-
ção mexicana não é monopolista . 

O SR. PLÍNIO POMPEU - V. Ex.a verificará que digo isso 
mais adiante, no meu discurso. 

O Sr. Othon Mêider - Como prova poderei citar o parecer do 
Deputado Antônio Balbino, que estudou profundamente a legisla-
ção mexicana e chegou à conclusão de que não é monopolista, ad-
mitindo perfeitamente a colaboração do capital estrangeiro. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Todos os outros países do mundo 
adotam o regime de acessão, em que a jazida é dependência .do 
solo, e o proprietário dêsse sem direito aquela, como é o caso dos 
Estados Unidos, que produz mais da metade do petróleo consumido 
em todo o universo, ou o de concessão, em que as minas perten-
cem ao Estado. 

i!:sse direito é o mais defendido e também adotado pela nossa 
Constituição de 1934 . 

As concessões podem ser - internacionais, de govêrno a go-
vêrno como o caso do Irã, ou de companhias estrangeiras com o 
govêrno, como é o caso do Iraque, Saudi Arabia, etc., concessões 
administrativas em que o concessionário tanto pode ser natural 
do país ou estrangeiro, caso da Venezuela e, finalmente, conces-
sões administrativas, em que o concessionário deve ser natural do 
país, ou feitas as companhias organizadas de acôrdo com as leis 
do país outorgante - caso do Canadá. 

A Argentina, país pobre em petróleo, adota um sistema misto. 
Dos sessenta mil barris produzidos em 1951, que representam 

apenas um têrço das necessidades daquele país, vinte e cinco mil 
foram de produção particular, sendo que dez mil foram da Shell. 

Qual então o perigo de uma concessão administrativa feita 
com companhias organizadas no Brasil e fiscalizadas pelo Conse-
lho do Petróleo? Seria falta de confiança nessa fiscalização? En-
tão corno confiar a êsse próprio Conselho a produção do petróleo, 
em que o nepotismo natural nas ernprêsas estatais tem urna ação 
predominante? Mesmo nas grandes ernprêsas êsse nepotismo exis-
te, pois há companhias que proíbem o ernprêgo de filhos de altos 
funcionários . 

Estamos, Sr. Presidente, atravessando uma grave crise econô-
mica, com reflexos imprevisíveis na ordem social. 
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Os países subdesenvolvidos têm a tendência de imitar os gran-
des países que jã atingiram um desenvolvimento bem adiantado. 
As necessidades aumentam para um padrão de vida que não se 
coaduna com a produção real, os campos se despovoam diminuin-
do assustadoramente os gêneros alimentícios e, conseqüentemente, 
o encarecimento descomunal do custo de vida; as greves para o 
aumento de salários se multiplicam; a insatisfação popular é cla-
ra, é patente, como foi dada nas eleições da capital paulista. 

E, olhando êsse panorama, o Executivo anuncia na última 
mensagem que tudo vai bem e que nos últimos dois anos conseguiu 
um saldo de cinco milhões de cruzeiros, como se a função do Go-
vêrno fôsse a de entesourar dinheiro como qualquer banqueiro. 
Ou êsse dinheiro deveria ser aplicado no aumento da produção ou 
os impostos foram excessivos, exaurindo um povo faminto. 

Manda ainda o Govêrno uma mensagem ao Legislativo pe-
dindo uma lei para a exploração do petróleo, que é a repulsa do 
capital estrangeiro, como se capital não fôsse trabalho realizado, 
isto é, trabalhadores que entram para o país, sem estômago para 
exigir alimentação. 

As promessas são tentadoras, mas não resistem a um exa-
me consistente. São promessas como as que foram feitas para a 
solução dos nossos transportes, como as mdificações técnicas e 
aparelhamentos de nossas vias férreas assim como dos portos. 

Votamos aumento de impostos para êsse fim e continuamos 
sem transporte. Os navios esperam semanas para conseguir cais 
para atracar e outros tantos para descarregar. Daí o preço exces· 
sivo dos nossos transportes e a falta de gêneros alimentícios. 

Assisti ,em julho do ano passado, à chegada de um vapor em 
Liverpool trazendo mercadoria do Brasil e, enquanto visitamos o 
navio, o cais e pier, cujo comprimento total mede cêrca de setenta 
milhas, voltando quatro horas depois, o navio já estava desatra· 
cando. É êsse o milagre da Inglaterra que duas guerras mundiais 
não puderam destruir. 

O problema do trigo foi também uma promessa fracassada. 
Poderíamos ter trigo para as nossas necessidades e para exportar 
e continuamos a nos exaurir em dívidas para obtê-lo, pois o ano 
passado despendemos para isso três bilhões e seicentos milhões 
de cruzeiros. 
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O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a produzir e a 
exportar o trigo. Em 1807 produziu 140.308 alqueires e exportou 
133.256. Nove anos depois produziu 338.000 e exportou 221.745. 

Em 1822 nada produziu porque a ferrugem acabou com os tri-
gais. Também nos Estados Unidos e ferrugem dizimou os trigais, 
mas a Estação de Manhattan resolveu o problema com uma espé-
cie de trigo imune a ferrugem. 

No Brasil a menor dificuldade se transforma num insucesso 
total. 

Imaginemos que sejam gastos cinqüenta ou setenta milhões 
de cruzeiros e não seja encontrada outra província petrolífera. 
Depois de um esgotamento, de um fracasso dessa espécie, ainda 
estaremos no regime democrático ou a ordem pública já foi sub-
vertida. 

Estamos numa fase de crescimento que poderemos chamar de 
gigantismo em que a única terapêutica aplicável é a injeção do 
plasma sanguíneo, isto é, capitais que só podem vir de fora. 

Teremos êsses capitais se houver também cooperação da nossa 
parte. Não há um mundo só e sim dois mundos bem distintos. Fa-
zemos parte do mundo ocidental e temos o dever de cooperar para 
o seu fortalecimento, como os que lideram êsse mundo têm o 
mesmo dever e de nos ajudar nesse esfôrço. Seria nos empres-
tando o dinheiro para aplicarmos numa indústria temerária? 

Ora, se êles mesmos não empregam os dinheiros públicos 
nessa indústria por entenderem que êsse risco cabe ao capital pri-
vado, qual a razão de nos emprestarem para êsse fim e ainda mais 
a uma sociedade anônima? 

O Govêrno americano, sem arriscar o dinheiro no petróleo, 
arrecadou de taxas, em 1947, cêrca de três bilhões de dólares, o que 
representa três vêzes o orçamento do Brasil. 

Se já tivessemas uma indústria organizada, com base sólida, 
ainda seria razoável pretendermos êsse empréstimo. 

!sse é o caso do México que conseguiu ultimamente um em-
préstimo nos bancos americanos . 

Queremos caprichosamente montar uma grande indústria 
com os dinheiros públicos pelo sistema que nenhum país no mun-
do até hoje conseguiu. 
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Já vimos que só existem três países que adotam o monopólio 
estatal. :Êsses são: a Rússia, cujo sistema desconhecemos; o Irã, 
que ainda não saiu da enrascada em que se meteu; e o México, que 
pede auxílio aos bancos estrangeiros e já evoluiu para o regime 
de concessão, existindo ali os contratos com particulares mexica-
nos que podem ter a duração de trinta anos. 

:Ésses contratos são uma espécie de concessão disfarçada. En-
quanto nessa última o concessionário recebe um royalty corres-
pondente ao volume de óleo extraído, no contrato o govêrno paga 
ao contratante o royalty em óleo. 

É uma forma sutil de dizer que não dá a concessão. 
Ultimamente no México êsse contrato foi formado com com-

panhias estrangeiras - a Sharpless Oil Company e a Indepen-
dente Oil Company. Evolui desta forma êsse país para as con-
cessões a estrangeiros . 

Assim, Sr. Presidente, só o Brasil se mantém em relação ao 
capital estrangeiro tão necessário ao nosso desenvolvimento econô-
mico, numa política errada e em contraste histórico com tôdas 
as nações do mundo que assentam o seu progresso na garantia que 
deram ao capital alienígena. Os Estados Unidos não seriam a na-
ção mais rica e poderosa do mundo, se não fôssem os capitais da 
Inglaterra, da França, da Holanda e de outros países, entrados 
ali numa época em que aquêle grande povo era fraco e pobre. Hoje 
êsses capitais são americanos e não retornaram aos seus países de 
origem. 

Examinemos as promessas miríficas da Petrobrás: insta-
lar a indústria petrolífera no Brasil, com os nossos recursos técni-
cos e financeiros, capaz de suprir as nossas necessidades e em 
prazo que poderá ser de cinco anos. Para isso disporemos de dez 
bilhões de cruzeiros, capital mínimo da emprêsa. 

Para chegar à conclusão de que essa quantia é suficiente para 
atingirmos cem mil barris em 1957, parte a mensagem presiden-
cial da premissa falsa de que a média conjetural do custo das in-
versões americanas para a pesquisa e produção é estimada em 
2.500 dólares por barril dia. 

Nos Estados Unidos e, mesmo, no Canadá que a produção mé-
dia por barril dia é bem mais elevada do que naquele país, o in-
vestimento foi em 1947 de cêrca de cinco mil dólares. No recôn-
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cavo baiano, para uma produção efetiva de cinco mil barris, e está 
sendo aproveitada apenas a metade dessa produção, o investimen-
to foi de um bilhão de cruzeiros, o que dá a média de duzentos mil 
cruzeiros por barril-dia ou dez mil dólares, isto é, o duplo do in-
vestimento feito naqueles países. 

Os poços nos Estados Unidos custavam, em média, no ano de 
1937, trinta mil e quinhentos dólares. Em 1944 essa média subiu 
essa média subiu para cinqüenta e um mil e quinhentos dólares. 
É possível que, atualmente, devido ao encarecimento de após guerra, 
essa média já esteja na casa dos sessenta mil dólares. Os poços pio-
neiros custam, em média, cem mil dólares. Vejamos quanto custa 
no Brasil. 

Diz Pedro Moura, uma das maiores autoridades brasileiras nes-
te assunto, que, certos poços pioneiros, localizados com tôda a técni-
ca na Bahia, custaram doze milhões de cruzeiros, isto é, seiscentos 
mil dólares - seis vêzes mais que os poços americanos . 

Se formos modestos e tomarmos a metade dessa quantia como 
a média brasileira, ainda teremos trezentos mil dólares que corres-
pondem a três vêzes maís do que os poços americanos . 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª um aparte? - (Assen-
timento do orador) - O orçamento para a Petrobrás foi baseado 
nesse cálculo ou nos cálculos americanos? 

O SR. PLtNIO POMPEU - Sob os cálculos americanos, mas 
pela metade. Julgaram que aqui a despesa seria menor; entretanto, 
estão pelo dôbro das dos norte-americanos. 

Convém assinalar que êste preço médio corresponde à área 
sedimentar do recôncavo baiano, na orla marítima, perto de Sal-
vador, e onde o petróleo apareceu por exsudação, o que determinou 
a pesquisa no Campo de Lobato, daí partindo para os outros cam-
pos de possibilidades petrolíferas . 

Diz o Dr. Glycon de Paiva, talvez a maior autoridade nesse as-
sunto, que "o único afloramento conhecido de óleo, no Brasil, foi o 
de Lobato, que determinou a pesquisa local e, subseqüentemente, 
a revelação do campo do recôncavo. Quer dizer, o Brasil é um 
país pobre de exsudações naturais, o que significa, ao mesmo tem-
po, ser um país de busca difícil do óleo, por falta de conformação 
fácil". São palavras de Glycon de Paiva, não minhas. 

Transportemos o caso para o Amazonas, o Acre, Goiás, etc., 
regiões de transporte dificílimo por falta de estradas, cobertas de 
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densas florestas e cortadas de rios, charcos e igarapés, e veremos 
as enormes dificuldades para ser localizado um poço pioneiro. 

Já me referi, no meu discurso, ao que foi a tragédia para se 
chegar aos despÓjos do "Presidente", num dos mais tragicos de-
sastres da aviação no mundo. Os pára-quedistas só conseguiram 
aproximar-se do avião vinte dias depois daquela tragédia. Que 
tempo e que despesas não serão necessários para o transporte do 
material para os estudos e exploração do petróleo e seu transporte, 
na hipótese problemática de o mesmo ser encontrado. 

Entretanto, a Mensagem presidencial, bem como a maioria 
dos pareceres nas diversas comissões do Legislativo, não pesam 
aquêles fatôres. Tomam por base o campo do recôncavo baiano 
como se não fôsse êsse o único que se apresentou por exsudação; 
aumentam a possibilidade da produção "barril-dia" por poço e di-
videm por dois as despesas investidas nos Estados Unidos, como se 
ali não existissem também os mais poderosos campos do mundo e 
meios de transporte facílimo. 

O Sr. Othon Miider - Permita-me V. Ex.ª outro aparte. Se-
gundo declara V. Ex.ª, e me parece a verdade, a região do Brasil 
mais favorável à existência de petróleo é a subandina, do Amazo-
nas e Mato Grosso. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Parece-me também, embora eu 
não seja técnico no assunto. 

O Sr. Othon Miider - Pode acontecer que descubramos pe-
tróleo no Amazonas, mas em zona de tão difícil transporte que re-
sulte conveniente abandonar-se a exploração. 

O SR. PLfNIO POMPEU - O transporte do "ouro negro" é 
quase tão importante quanto sua exploração. A despesa para cons-
trução de um grande oleoduto de oitocentos ou novecentos qui-
lômetros a quanto montará? 

O Sr. Othon Miider - Depois de tanto sacrifício para descobrir 
o petróleo, seria lastimável não podermos transportá-lo para os 
centros de consumo. 

O SR. PLfNIO POMPEU - O otimismo nessa batalha do pe-
tróleo, como noutra qualquer de ordem econômica, é tão preju-
dicial como numa guerreira. Se ela falha ou se torna de soluções 
imprevisíveis, vem a descrença e a revolta popular. Haja vista as 
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promessas falsas de fartura, de custo de vida abaixo, de salários 
compensadores, e as conseqüências desastrosas que ela tem tra-
zido para a Nação e talvez para nosso regime democrático. 

Façamos uma análise sôbre a produção diária por poço no 
Recôncavo baiano. Em discurso passado examinando a produção 
poço por poço para o ano de 1950, cheguei à conclusão de que es-
sa seria de quatorze barris e quatro décimos, isto é, aproxima-
damente a média dos Estados Unidos, sendo que a do Oriente Mé-
dio é de seis mil barris. Serão necessários 416 poços nossos para 
produzirem um do Oriente; e há campos ali cuja produção média 
é de nove mil barris . 

O Sr. Othon Mader - V. Ex.ª acaba de afirmar que a produ-
ção média dos campos petrolíferos da Bahia é de quatorze barris 
e quatro décimos. Entretanto, parece-me que o Senador Alberto 
Pasqualini, relator do projeto da "Petrobrás" na Comissão de Fi-
nanças, tomou por base, para seu orçamento, a produção de 150 
barris diários. 

O SR. PLfNIO POMPEU - O Senador Alberto Pasqualini to-
mou por base um poço surgente com a produção de 600 barris diá-
rios. Na América do Norte, há poços que produzem 250 mil barris 
e isto não quer dizer que a sua média seja alta ali; é até baixa. Se 
se permitir que o poço surgente jorre, por muitos dias, com plena 
fôrça, êle se esgotará, o campo nada mais valerá e o prejuízo será 
grande. 

O Sr. Othon Mader - Por isso, precisamente, afirmo que um 
orçamento cauteloso deveria tomar por base não a melhor mas a 
pior hipótese, que é de 14 barris e 4 décimos. 

O SR. PLfNIO POMPEU - A última mensagem presidencial 
informa que existem 180 poços produtores no Recôncavo e que dê-
les foram extraídos 750.248 barris em 1952, o que dá a média de 
onze barris e seis décimos. Informa o Dr. Neiva de Figueiredo que 
a média é bem superior, porque ainda não existe o "pipe line" 
do Campo de Dom João. Façamos a hipótese de que a média seja o 
duplo daquela; mesmo assim, os poços do Recôncavo estariam co-
locados sôbre os idle producers ou preguiçosos. 

Devemos ter bem cuidado em diferenciarmos o que seja po-
tencial de um campo e sua produção efetiva. 
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Vejamos o que dizem os técnicos nacionais e estrangeiros. E 
aqui respondo ao nobre Senador Othon Mader. 

Pedro Moura, na sua exposição perante as Comissões de Eco-
nomia e Transporte, disse que se o poço é surgente - aquêle em 
que o petróleo sai pela própria pressão - condiciona-se a produ-
ção a determinado número de fatôres físicos, como porosidade, per-
meabilidade, espessura da camada, produção inicial. Esta nunca 
corresponde à vida do poço. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-
ção. Comunico ao nobre orador que restam três minutos para o 
término da hora do expediente. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO (pela ordem) - Sr. Presi-
dente, peço a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se, na forma do 
Regimento, concede a prorrogação da hora do expediente para que 
o nobre Senador Plínio Pompeu possa concluir sua oração. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores Senadores que aprovam 
o requerimento do nobre Senador Aloysio de Carvalho, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Plínio Pompeu. 
O SR. PLtNIO POMPEU - Agradeço ao Senado a concessão 

da prorrogação e ao nobre Senador Aloysio de Carvalho a inicia-
tiva de requerê-la. 

Quando se diz que um poço produziu dois mil barris em 24 ho-
ras, como produção inicial, não significa que dai a dez dias esteja 
êle mantendo essa mesma produção. A produção cai logo ao se-
gundo ou terceiro dia. 

Respondo aqui ao Senador Othon Mader. A produção econô-
mica é aquela que atende a diversos fatôres, como a porosidade, 
a espessura da camada, o gás, a pressão hidráulica. Nunca se pode 
dizer que uns gânglios petrolíferos possam produzir tanto ou quan-
to. A quantidade que se extrai corresponde, no máximo, a 40 ou 
50%. O resto não se pode tirar. Para consegui-lo, os norte-america-
nos estão até empregando solventes. 

Diz o professor Lester Charles Abren, da Universidade de Ca-
lifórnia, em seu livro "Petroleum Prodution Engineering", página 
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82, que a produção do campo de Yates, em Pecas Country, no Te-
xas, foi estimada, em 1929, em cinco milhões de barris por dia, 
numa área de dezessete mil acres ou 6.800 hectares com 313 poços, 
o que daria uma média de 26 mil por poço diàriamente. Entretanto, 
a produção foi dràsticamente cortada. 

Se continuasse aquela produção inicial, o campo seria ràpi-
damente esgotado, com grave prejuízo para a produção total. 

Diz o professor inglês E. N. Tirarejoo, em "Petroleum Geo-
logy", pág. 200, referindo-se a êsse mesmo campo, que o solvente de 
rochas porosas do Big Line forneceu os mais produtivos poços do 
mundo, sendo que um só poço produziu 250 mil barris num dia. E 
aqui afirmamos que na América do Norte não há poços produto-
res. Aliás, ontem chamei a atenção de V. Ex.ª, Sr. Senador Othon 
Mãder, para o fato, mostrando-lhe vários livros. 

Isso não quer dizer que aquela produção continuasse por vá-
rios dias, nem mesmo um décimo dela. 

Nós nos embandeiramos em arco, porque um poço produziu 600 
barris no primeiro dia e julgamos que a nossa média diária por 
poço vai subir para 100 ou 150 barris, quando um só poço nos Es-
tados Unidos produziu 340 vêzes mais do que o nosso poço de maior 
produção inicial. Note-se que a média americana é baixa, corno é a 
nossa, porque essa média é tirada de todos os poços produtores sem 
o desconto dos dias que muitas vêzes ficam parados por acidentes 
ou por limpeza: e mesmo existem muitos como na Pensilvânia que 
a produção é apenas de 0,4 de barril por dia mas continuam a pro-
duzir, não só porque o preço de produção é baixo, como pela qua-
lidade de óleo de base parafínica, destinado a lubrificantes, cujo 
preço é bem mais alto que o de base asfáltica ou os aromáticos. 

Informa o Conselho de Petróleo que o do Recôncavo é também 
de base parafínica que custa duas vêzes mais do que o de base as-
fáltica, uma vez que aquêle é empregado para destilaria de óleos 
lubrificantes. Ora, nesse caso, qual o motivo do Conselho ter en-
comendado e instalado na destilaria de Mataripe o processo 
cracking que é para produtos leves? Nesse caso houve um grave 
êrro do Conselho do Petróleo que ainda é agravado com a amplia-
ção da destilaria para cinco mil barris. Quando muito a destilaria 



-174 -

de Mataripe deveria ser de destilação direta e para aproveitamento 
de óleos lubrificantes. 

Se o cru de base parafínica custa cinco dólares o barril e o as-
fáltico custa dois e meio dólares, o prejuízo que a destilaria está 
dando é de cêrca de seis mil e duzentos e cinqüenta dólares por 
dia, quantia esta que será duplicada quando fôr duplicada tam-
bém a destilaria e, assim, o prejuízo anual será de quatro milhões 
e quatrocentos mil dólares ou oitenta e oito milhões de cruzeiros 
ao dólar de vinte cruzeiros. 

O Sr. Othon Méider - Os oitenta e oito milhões de cruzeiros 
de prejuízo da Refinaria de Mataripe são anuais? 

O SR. PLfNIO POMPEU - Sim, por ano. 
O Sr. Othon Méider - É muito grave o que V. Ex.ª está de-

clarando. Precisava ser esclarecido, porque, se ao iniciarmos nossa 
indústria, com uma única refinaria estamos tendo tal prejuízo, 
imaginemos seu vulto quando houver refinarias no país inteiro. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Se a destilaria de Mataripe fôsse 
destinada prinicipalmente a óleos lubrificantes daria para todo o 
consumo do Brasil. 

Parece que seria preferível a exportação do óleo cru baiano 
e a importação do óleo venezuelano, e daí devíamos ganhar cêrca 
de sessenta milhões de cruzeiros anuais. 

O Sr. Othon Méider - Nestas condições, o que estamos pen-
sando seja um sucesso para o Brasil, que é a exploração do petró-
leo de Mataripe na Bahia, está se tornando um grande fracasso. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Em princípio sou favorável à Pe-
trobrás. Sou contra o sistema estatal de exploração. 

O Sr. Othon Méider - Vamos levar êste prejuízo à conta de 
experiência. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Não quero fazer acusações ao Con-
selho Nacional do Petróleo. Quero apenas demonstrar que ainda 
estamos engatilhando na indústria petrolífera. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Peço 
permissão para interromper por um instante o nobre orador e a 
sessão. Comunico ao plenário que se encontra em visita ao Senado 
Federal o ilustre Senador Longchampbon, do Conselho da Repú-
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blica da França. Para receber e acompanhar S. Ex.ª ao plenário, 
nomeio uma Comissão composta dos Srs. Senadores Waldemar Pe-
drosa, Gomes de Oliveira e Othon Mãder. 

A sessão é suspensa às 15 horas e 35 minutos. 

O Senador Longchampbon retira-se do recinto. 
A sessão é reaberta às 15 horas e 55 minutos. 
O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra o nobre Se-

nador Plínio Pompeu. 
O SR. PLíNIO POMPEU - Senhor Presidente, prosseguirei 

nas minhas considerações interrompidas pela visita honrosa do 
Senador Longchampbon. 

Falava eu sôbre o prejuízo que, ao meu ver, tem recaído sôbre 
a destilaria de Mataripe, decorrente do processo ali empregado na 
destilação do óleo bruto. 

Quero com isso apenas frisar que ainda estamos engatinhando 
na indústria petrolífera. 

Não devemos nos armar de um otimismo exagerado, pois se 
as promessas falharem as conseqüências serão desastrosas em re-
lação à confiança do povo nos seus dirigentes. 

Não foi com êsse otimismo que a Inglaterra resistiu unida aos 
trágicos dias da batalha de Londres. Foi Churchill prometendo -
apenas sangue, suor e lágrimas e que outros dias piores viriam. 
tsse realismo deu fôrça, coragem e obstinação pela vitória que 
veio. 

Aqui estamos atravessando os dias trágicos da batalha do Bra-
sil. Não passa um dia sem que o preço dos gêneros de primeira 
necessidade não subam, no que operários e funcionários não exi-
gem o aumento de salários e vencimentos. 

As greves se espalham assustadoramente, a produção cai e 
as necessidades aumentam em têrmos capitais para elevarmos o 
grau de consumo de energia mecânica per capita que é a mé-
dia para avaliar-se o desenvolvimento de um país, como bem acen-
tuou o Senador Alberto Pasqualini, demonstrando também que o 
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nosso consumo está colocado abaixo dos pequenos consumidores, 
isto é, entre os países de estrutura econômica tipicamente semi-
colonial. 

Temos quedas d'água que não são aproveitadas; temos car-
vão que poderia ser aproveitado ao menos para energia elétrica e 
queremos aproveitar sózinhos o petróleo que é a mais difícil, mais 
cara e de resultado mais problemático das fontes de energia. 

O Conselho do Petróleo deve continuar com a exploração do 
petróleo baiano e mesmo o da orla sedimentar marítima se aí hou-
ver, pois as condições são fáceis para a prospecção e transporte. 

A área sedimentar baiana mede aproximadamente 6.000 qui-
lômetros quadrados e dentro dela cêrca de 400 hectares de estru-
turas petrolíferas. Ao redor daquela área aflora a cristalina, on-
de não há possibilidade de existir petróleo. 

O terreno sedimentar da Bahia corresponde apenas a dois mi-
lésimos de todo o terreno sedimentar do Brasil. 

Quantos séculos seriam necessários para a Petrobrás estender 
a indústria do petróleo aos três milhões de quilômetros quadrados 
dos terrenos sedimentares do Brasil? Qual o inconveniente que re-
sultaria de outras emprêsas petrolíferas se instalarem em áreas 
situadas a milhares de quilômetros da Petrobrás? O inconveni-
ente talvez fôsse apenas um: a concorrência e a prova de que o 
petróleo da Petrobrás seria várias vêzes mais caro do que o das 
ernprêsas concorrentes. 

No meio dos aumentos diários do preço de tôdas as necessida-
des, o petróleo estrangeiro sobe apenas com os aumentos dos im-
postos, que são constantes, e decretados pelo Conselho do Pe-
tróleo. 

Respeito tôda e qualquer opinião contrária ao meu ponto de 
vista e considero que todos que aqui já se manifestaram nesse sen-
tido o fazem visando os altos interêsse;s nacionais: mas existe uma 
forte corrente, tanto dentro como fora do Parlamento, que se deixa 
levar pela convicção de que o povo é contra a exploração do pe-
tróleo, ou de qualquer outra riqueza potencial pelo capital estran-
geiro. Nada mais errado do que êsse julgamento. O que o povo de-
seja é trabalhar bem remunerado e vida barata. É certo que nas 
grandes cidades os comunistas têm pixado os muros com o "slo-
gan": "O petróleo é nosso" e que a Standard Oil quer apoderar-
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se do nosso petróleo através de testas-de-ferro e nos escravizar. 
l!:les bem sabem que isso é falso e o que pretendem é manter o pe-
tróleo debaixo da terra que a miséria cada vez mais se avoluma de-
vido ao desnivelamento entre as necessidades crescentes e a produ-
ção estacionária, até ao ponto propício para a almejada revolução 
social. 

Tenho conversado com políticos até do meu partido que con-
sideram errado o monopólio estatal, mas que nós os políticos deve-
mos sempre acompanhar as massas nos seus desejos: e como estas 
pendem para essa espécie de exploração, não devemos contrariá-
-las sob pena de perdermos eleitores. Isso é política eleitoral e não 
a verdadeira política. 

O Sr. João Villasboas - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. PLíNIO POMPEU - Pois não. 
O Sr. João Villasboas - A opinião dos que são contrários à 

participação do capital estrangeiro na exploração do petróleo bra-
sileiro não pode ser considerada manobra eleitoral. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Desculpe V. Ex.a. Não foi essa a 
minha intenção. A massa está ao lado dos que defendem "o petró-
leo é nosso"; enquanto as elites admitem a colaboração do capital 
estrangeiro. 

O Sr. João Villasboas - Não é questão de elite ou de massa. 
Há uma parte dos potentados, dos homens de dinheiro que está ao 

· lado da exploração do petróleo pelo capital estrangeiro. 
O SR. PLíNIO POMPEU - Mas êsses não representam a 

massa eleitoral . 
O Sr. João Villasboas - Representam o capital que inter-

vém diretamente nas eleições, muito mais até do que a propa-
ganda. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Realmente, o povo é fácil de ex-
plorar. Na Alemanha, quando pretenderam implantar o nazismo, 
os perseguidos foram os judeus: aqui, são os estrangeiros. Em tôda 
a parte sempre se procura um bode expiatório. 

O Sr. João Villasboas - V. Ex.ª está fazendo grave acusação 
aos seus colegas que sinceramente debatem o problema, ao afirmar 
que se trata de exploração eleitoral. 

12 - 26187 
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O SR. PLÍNIO POMPEU - Ao contrário, sei que manifestam 
com sinceridade seu ponto de vista. 

O Sr. João Villasboas - O nobre orador faz grande injustiça 
aos seus colegas que estudaram o assunto tão sinceramente quanto 
S. Ex.ª 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Mesmo em nosso partido, a maio-
ria se pronunciou pela livre explo:r:ação do petróleo, mudando 
depois do ponto de vista em face de manifestações no Rio de Ja-
neiro. No balanço de opinião, feito em reunião na Câmara dos 
Deputados, foi vitoriosa a aceitação da colaboração estrangeira. 
No Senado ocorreu o mesmo fato. Posteriormente mudaram de 
opinião. 

O Sr. João Villasboas - V. Ex.ª está fazendo alegação con· 
trária à realidade. Houve, de fato, uma reunião na Câmara dos 
Deputados, da qual V. Ex.a participou. A maioria votou contra o 
ponto de vista sustentado pelo nobre colega. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Foi ascultada, preliminarmente, 
a opinião dos parlamentares, e êles se manifestaram favoráveis à 
livre concorrência. 

É essa, talvez, a solução política de que falou meu nobre ami-
go Senador Domingos Velasco. Sei que S. Ex.ª é sincero e defende 
o programa partidário da marcha progressiva da socialização dos 
meios de produção. O socialismo é, entretanto, a última etapa de 
forma de govêrno, mas só tem razão de ser quando há riqueza 
e abundância. Nós, que vamos socializar? A miséria? 

O Sr. João Villasboas - Vamos socializar o excesso de lucros 
de tôdas as emprêsas. A caminho para a socialização é a parti-
cipação nos lucros. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Isso não é socializar. Compete à 
lei regular a participação dos empregados nos lucros das em-
prêsas. 

O Sr. João Villasboas - A maioria endinheirada do Congres-
so, entretanto, está impedindo o andamento dêsse projeto. Por isso, 
há oito anos, a exigência constitucional permanece sem a regu-
1lamentação indispensáv~l . 

o SR. PLfNIO POMPEU - Não com o meu veto. 
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O Sr. João Vülasboas - Há muita coisa que não está regula~ 
mentada e, com essa falta de regulamentação, as emprêsas, há oito 
anos, se estão locupletando com aquilo que pertence aos traba-
lhadores. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Não quero responder a V. Ex.ª 
porque descambaríamos para terreno escabroso. 

O nosso dever de líderes políticos é nos infiltrarmos na massa 
para orientá-la e desviá-la do caminho errado; e não concordar 
com os seus erros, fazendo promessas mirabolantes e inexeqüíveis, 
pois quando ela acordar e souber que foi enganada poderá fazer 
ruir todo o sistema democrático, sepultando todos os seus líderes. 

Vejamos outros aspectos da insinceridade do monopólio es-
tatal. 

Não quero referir-me às destilarias particulares, que o projeto, 
por protecionismo, deixou fora do monopólio. Quero fixar os incon-
venientes que o projeto, por protecionismo, deixou fora do mono-
pólio. Quero fixar os inconvenientes que essa política traz aos ca-
pitais que se inclinam para o Brasil para desenvolverem riquezas 
que ainda não foram monopolizadas pelo Estado. Mesmo para os 
empréstimos de que precisamos . 

O Sr. João Villasboas - Permite ainda V. Ex.ª um aparte? 
O SR. PLÍNIO POMPEU - Com todo o prazer. 
O Sr. João Villasboas - V. Ex.ª focalizou justamente um êrro 

do projeto: deixar as destilarias fora do monopólio. 
O SR. PLfNIO POMPEU - Veja V. Ex.a que sinceridade há 

nesse projeto! 
O Sr. João Villasboas - O projeto depende de correções, e 

aqui se encontra justamente para ser emendado. 
O SR. PLÍNIO POMPEU - Duvido que V. Ex.ª consiga emen-

dá-lo nesse sentido, porque se tal acontecer e se a emenda fôr apro-
vada, a Câmara a derrubará. 

O Sr. Othon Mader - O projeto é incongruente, porque esta-
belece monopólio para a extração do petróleo e deixa as refina-
rias para os particulares . 

O Sr. João Villasboas - Apresentei emenda no sentido da su-
pressão dêsse dispositivo, introduzido errôneamente no projeto, 
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porque o que dá lucro, realmente, é a refinaria. Ela não pode fi-
car em mãos de particulares, quando a pesquisa do petróleo per-
tence à Petrobrás. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Há falta de confiança internacio-
nal para o cumprimento de convênios como seja o da Bolívia, para 
a exploração do petróleo naquele país; queremos explorar o petró-
leo da Bolívia, e fazemos uma estrada de ferro caríssima, no ter-
ritório boliviano, atravessando terreno completamente improdu-
tivo. 

O Sr. João Villasboas - Já está construída a estrada de ferro. 
O SR. PLíNIO POMPEU - Queremos ser sabidos demais e so-

mos lastimàvelmente ingênuos. 
O Sr. João Villasboas - Tudo isso decorre do Tratado de Pe-

trópolis, firmado em 1902. 
O SR. PLíNIO POMPEU - Nunca veremos êsse petróleo, por-

que a saída natural dêle será pelo rio Paraguai, para Buenos Aires. 
O petróleo não se transporta por estrada de ferro de milhares de 
quilômetros, muito menos havendo transporte aquático. 

Espero, Sr. Presidente, que o Senado examine o panorama 
atual do Brasil, compare-o com as demais nações democráticas do 
mundo, com as que fizeram a sua independência econômica; pese 
a sua responsabilidade nessa conjuntura e não se deixe levar por 
uma demagogia que pode ter, no momento, efeito político eleitoral, 
mas pode levar o Brasil às mais sérias dificuldades futuras. Pois 
assim teremos cumprido o nosso dever perante a história e em be-
nefício do povo e da nação brasileira! (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 
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O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Ferreira de Souza, terceiro 

orador inscrito. (Pausa). 

Não se encontrando presente S. Ex.ª dou a palavra ao nobre 
Senador Assis Chateaubriand, quarto orador inscrito (Pausa). 

Ausente também S. Ex.ª dou a palavra ao nobre Senador Vic-
torino Freire quinto orador inscrito (Pausa). 

Não se encontrando também no recinto dou a palavra ao no-
bre Senador Alencastro Guimarães, sexto orador inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Sr. Presidente, há dias, 
num dos seus discursos pronunciados nesta Casa, sôbre a questão 
do petróleo no Brasil, houve, por parte do nobre Senador Lan-
dulpho Alves uma referência a minha participação na elaboração 
do parecer subscrito pela Comissão de Viação e Obras Públicas. 
Essa referência consistia em boatos e rumores segundo os quais o 
parecer que eu formulara como relator fôra orientado pelo Sr. 
Presidente da República, e significava que o sentido dêsse meu pa-
recer sofrera mudança passando a pautar-se por outra orientação 
do Chefe do Govêrno no exame da questão do petróleo. 

Devo declarar que êsses rumores já eram do meu conhecimen-
to antes mesmo das palavras do nobre colega Senador Landulpho 
Alves. Não dei porém aos mesmos maior importância pois não os 
autorizara e de modo algum se poderia admitir mudança de ori-
entação do Sr. Presidente da República que não fôsse transmitida 
a esta Casa pelo Líder da maioria ou pelo Lider do meu Partido. 
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Cumpre-me, Sr. Presidente, para esclarecimento dos fatos e 
interpretação de atitudes descrever o que realmente se passou 
e que resultou no meu parecer. 

Ao ser designado relator da matéria na Comissão de Viação 
e Obras Públicas, julguei de bom alvitre antes de elaborar o pare-
cer em virtude do debate havido e das marchas e contramarchas 
sofridas pelo projeto no trâmite pela Câmara dos Deputados, ou-
vir o Chefe do Govêrno. Assim procedi porque desejava tanto quan-
to possível orientar meu pensamento no sentido da maior aproxi-
mação e, mesmo, de uma coincidência com o do meu eminente 
amigo e Chefe, o Sr. Getúlio Vargas, Presidente da República. 

Depois de expor meus pontos de vista e de falar a S. Ex.ª su-
màriamente sôbre as emendas apresentadas no Senado pediu-me 
o Chefe da Nação que palestrasse com o seu Assessor Técnico, Sr. 
Rômulo de Almeida. Assim o fiz e, depois de cêrca de uma hora de 
troca de idéias sôbre o projeto, de como saíra da Câmara e de co-
mo fôra apresentado pelo Poder Executivo, chegamos à conclusão 
de que a proposição aprovada pela Câmara dos Deputados não era 
a mesma que a apresentada pelo Poder Executivo. 

Deixei o projeto com as emendas em poder do Sr. Rômulo de 
Almeida pedindo-lhe me proporcionasse uma série de informações 
de que necessitava para formular o meu julgamento. Dois dias de-
pois, um representante credenciado de S. s.,a me transmitia tôdas 
essas informações devidamente documentadas. Com o conheci-
mento das mesmas, bem como do projeto e com o precioso auxí-
lio dêsse experimentado elemento da Assessoria Técnica da Presi-
dência da República elaborei o meu parecer. 

Devo declarar também ao Senado: a Assessoria Técnica da 
Presidência da República está de acôrdo com o meu parecer que, 
pela urgência do tempo, pela premência do momento, foi ultima-
do naquele órgão. 

Não transmiti como disse, nem trouxe ao Senado o pensa-
mento cl.o Presidente da República. Posso afirmar porém, perante 
esta Casa, que o meu parecer foi aprovado pela Assessoria Técnica 
da Presidência da República e creio que isto explica bastante. 

Sr. Presidente, no momento em que a questão do petróleo bra-
sileiro começa a abordar as fronteiras de uma luta decisiva eu -
que me tenho esquivado a qualquer pronunciamento - quero, 
desta tribuna, definir o meu ponto de vista. 
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Filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro chefiado pelo Sr. Ge-
túlio Vargas na questão do modo de ver - que se diz "nacionalis-
ta" - do monopólio estatal eu divergiria não só do meu Partido 
como de meu chefe porque teria de estar de acôrdo com a minha 
consciência e com os interêsses do meus país. 

O Sr. Othon Mader - Muito bem. 
O Sr. Kergina'!do Cavalcanti- Nós também estamos - valha 

essa ressalva. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - ... e não com temores 

que, tenho certeza, não se concretizarão porque não estamos mais 
na época em que era possível escravizar uma nação econômica-
mente. 

Mas não quero dizer, Sr. Presidente, que quer um quer outro 
sistema no monopólio estatal ou a livre iniciativa - não possam 
um e outro, encontrar petróleo, industrializá-lo. Não! O que penso, 
julgo razoável e necessário é que ajustemos todos os esforços para 
obter petróleo no Brasil, através da ação do Estado ou do capital 
privado nacional e estrangeiro. 

Entendo que, quanto mais se procurar o óleo negro, quanto 
maior fôr a área explorada quanto maiores forem os capitais e o 
número de pesquisadores, mais ràpidamente se poderá obter pe-
tróleo. E o problema absolutamente essencial para o Brasil - o 
qual subjuga, afasta e aniquila todos os outros - é a obtenção 
imediata do petróleo. 

O Sr. Carlos Lindemberg - Muito bem. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não tenho mêdo dos 

trustes do petróleo dentro do Brasil. Não sei se é verdade ou não 
o que se diz. Admito que o seja, mas pergunto, instalado o truste 
do petróleo dentro do Brasil será êle, sujeito às nossas leis, a nossa 
soberania, subordinado à nossa ação policial, à nossa ação admi-
nistrativa, a todos os meios de que o estado soberano dispõe para 
coabir quem quer que seja sob sua tutela, será êle mais perigoso 
aqui ou lá fora? 

A que preço atinge hoje, a nossa soberania? 
Se o famigerado truste decidir não nos enviar mais gasolina, 

nem petróleo, onde a saberania do Brasil? 
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-

dero ao nobre orador que está a findar-se a hora do expediente. 
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O SR. OTHON MADER (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço 
a V. Ex.ª consultar a Casa sôbre se concede a prorrogação da hora 
do expediente para que o nobre Senador Alencastro Guimarães pos-
sa terminar o seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador Othon Mader requer, 
nos têrmos do Regimento, a prorrogação da hora do expediente 
para que o eminente Senador Alencastro Guimarães conclua o 
seu discurso. 

Queiram permanecer sentados os Senhores que a concedem 
(Pausa). 

Está concedida. 
Continua com a palavra o nobre Senador Alencastro Guima-

rães. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Agradecido ao Senado 

e ao nobre Senador Othon Mader. 
Se o trust estrangeiro - ia eu dizendo - sediado no Curaçau 

ou na Arábia, se negar a enviar-nos petróleo onde irá parar a nos-
sa soberania? Poderá a nossa indústria funcionar, poderão êstes 
quinhentos mil veículos trafegar sem petróleo? Evidentemente 
não. E que condições nos poderá impor o trust? Tôdas as que quei-
ra. E nós, nação sitiada, ameaçada pelas calamidades provenien-
tes do colapso da indústria, dos transportes, teremos que aceitar 
essas condições. 

O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Com muito prazer. 
O Sr. Landulpho Alves - Fato semelhante ocorre dentro do 

próprio país, onde os trusts operam. Em que situação ficam os 
governos quando, o trust, que explora uma concessão de petróleo 
de acôrdo com o próprio govêrno, nega recursos ao estado para ma-
nobrar sua política, sua indústria, e proceder à própria defesa na-
cional? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Respondo a V. Ex.ª; 
admitamos que um consórcio particular, um trust se instale den-
tro das nossas fronteiras. A perfuração, a produção, destilação e 
mercados de venda do petróleo sujeitam-se às nossas leis. Os em-
pregados, na maioria são brasileiros; especialistas alguns também 
brasileiros; homens, enfim, submetidos à soberania da nossa ban-
deira. Se êsse trust se negar a entregar-nos o petróleo, temos meios, 
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dentro do país para coagi-lo. Dispõe o govêrno dos mesmos recur-
sos de que lança mão para, por meio de requisição, obter de qual-
quer residente no país todos os seus bens para serviço do Estado. 

O Sr. Landulpho Alves - Nessa ocasião já o Govêrno encon-
trará essas emprêsas com preparação prévia necessária para cer-
cear a capacidade das jazidas. O Govêrno ocupando-as nada mais 
terá que fazer. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - V. Ex.ª teria razão. A 
sabotagem cerceará a produção das jazidas, reduzi-la-á digamos 
a 50% mas o trust fora do país negará tudo. Com 50% da produ-
ção é possível mediante racionamento através da organização do 
trabalho que a guerra nos mostrou fazer ainda funcionar o equi-
pamento de transporte e industrial; mas a zero é impossível. 

O Sr. Landulpho Alves - V. Ex.ª admite a redução de 50% 
da capacidade de exploração? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não admito coisa algu-
ma; estou respondendo à hipótese de V. Ex.ª. V. Ex.ª é que aceita 
a tese de que apenas podem limitar a produção. Ora, mesmo limi-
tada esta, sempre haverá alguma coisa, e, de fora, nada consegui-
remos. 

O Sr. Landulpho Alves - Essa alguma coisa será o contrôle 
do nosso Govêrno. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Como, se é o Govêr-
no? Será possível a êsse trust corromper o próprio Presidente da 
República seja êle quem fôr? 

Sr. Presidente, somos homens que vivemos uma boa parte da 
vida da República e lhe conhecemos a história. Eu, particular-
mente, desde môço me filiei aos partidos de oposição. Sàmente por 
um período fui govêrno. Agora novamente o sou. Combati todos 
os governos, desde quando os meus olhos começavam a compre-
ender a vida. E uma coisa podemos afirmar, Sr. Senador Landulpho 
Alves: não há memória neste país de Chefe de Estado, de Ministro, 
de Deputado ou Senador, de homem responsável que se tenha ven-
dido ou submetido ao capital estrangeiro. 

O Sr. Landulpho Alves - Jamais houve nesta Casa afirmação 
em contrário ao que V. Ex.ª acaba de dizer. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Ora, se chegarmos a 
esta conclusão de que podemos ter confiança nos homens públicos 
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do Brasil, por mais que dêles tenhamos divergido, divirjamos ou 
venhamos a divergir, se o seu conteúdo de patriotísmo e de espí-
rito público merece confiança, como teremos a ação coercitiva dos 
chefes de govêrno, dos podêres legislativo e judiciário? Se temos 
tôda a autoridade dentro do país, que poderia fazer um trust 
submetido às nossas leis? - Nada. 

O Sr. Landulpho Alves - Se V. Ex.ª me permitisse, responde-
ria que um trust faria aqui, o que fêz com a Argentina. Um ge-
neral do exército daquela nação, comandando uma escola de avi-
ação achava-se no campo de exercício com os alunos. Faltava ga-
solina para a prática. Mandou buscar então, alguma na primeira 
bomba da Standard. Sabe V. Ex.ª que lhe foi negada peremptória-
mente? Precisava vir de Washington uma ordem para o forneci-
mento. É o que se passa. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - A autoridade argen-
tina tinha podêres suficientes para tirar tôda a gasolina da bomba. 

O Sr. Landulpho Alves - E foi o que fêz. Mas isto não se pode 
fazer a tôda hora. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Vemos que nesse caso, 
o trust foi vencido pelo Estado Argentino. 

O Sr. Landulpho Alves - Mas não se pode agir assim sempre. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Sr. Senador, já pas-

saram os tempos em que se temiam as intervenções estrangeiras, 
as esquadras, os exércitos, os desembarques. Há, sem dúvida, nações 
imperialistas. Reconheço-o. Diga-se de passagem que o mundo so-
fre no momento o domínio de dois imperialismos. Ocupamos um 
lado. Todavia neste instante, já de há muito as nações imperialis-
tas chegaram à conclusão de que as vantagens possíveis de obter 
através de desembarques ou operações militares são muito caras, 
infinitamente mais custosas do que a negociação e a transigência. 

Vou referir ao Senado de memória o que se passa numa re-
gião indiscutivelmente mais fraca e, suponho, bem menos capaz de 
defender-se do que o Brasil. Falo dos emiratos, principados e rei-
nos da Península da Arábia, onde se encontram na atualidade as 
maiores reservas de petróleo do mundo. Ali estão instalados em 
todo o seu esplendor os dois trustes mundiais. Consta-me que são 
dois os trustes - o inglês e o americano. Mas ali estão juntos. 
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O Sr. Landulpho Alves - Fundem-se num só, para que não ha-
ja prejuízos. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Ninguém pensará, que, 
naqueles minúsculos países, alguns com área pouco superior a 
duas ou três dezenas de milhares de quilômetros quadrados, com 
população de algumas centenas de milhares de habitantes e uns 
arremedos de fôrças armadas - que mais servem de guarda de 
corpo ao soberano ou de polícia que à defesa do país - ninguém 
pensará que qualquer dêsses países seja capaz de fazer sombra 
ao poderio dos Estados Unidos ou da Inglaterra. 

Pois bem: as condições impostas por êsses estados aos trust 
são algumas vêzes irritantes. Se as tivesse à mão eu as leria ao 
Senado. Chegam a irritar pelo excesso, pelo abuso. Uma das que 
me ocorrem agora determina que todo o lucro bruto vá para o es-
tado concedente. Não é, positivamente, um mau negócio para o 
estado que, assim, vive exclusivamente destas rendas. 

O Sr. Landulpho Alves - Agradeço a generosidade com que 
V. Ex.ª me permite interrompê-lo a cada momento. Há poucos ins-
tantes V. Ex.a afirmou que estamos já fora daquela época em que 
o imperalismo podia vencer. Todavia precisamos considerar que 
o imperialismo de ocupação territorial não tem mais lugar. É fe-
nômeno da evolução. Existiu até que os capitalistas internacionais 
não tinham bastante dinheiro para proceder ao imperalismo do 
capital. Na fase que estamos vivendo, não é mais necessário o con-
trôle do território, o poderio é simplesmente do capital. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES Permita-me V. Ex.ª 
discordar dêsse ponto de vista. 

Sempre houve interêsse financeiro nas expansões militares. 
O Sr. Landulpho Alves - SemPre; mas hoje é o capital em 

mãos alheias que nos força. Esta a diferença. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Atualmente as ope-

rações militares são menos produtivas do que as simples, as nor-
mais transações financeiras, mesmo conquistando vantagens ime-
recidas ou injustas. As expedições militares de caráter financeiro, 
vêm desde o alvorecer da humanidade e o fundo de quase tôdas as 
guerras é de origem econômico-financeira. É portanto o imperia-
lismo econômico, tal e qual como nos nossos dias. 
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O Sr. Landulpho Alves - O imperialismo territorial é que foi 
afastado, por desnecessário. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Por muito custoso. 
O Sr. Landulpho Alves - O dinheiro já estava nas mãos dêles. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Considere V. Ex.ª êste 

exemplo: um encouraçado como o "Missouri" que nos visitará den-
tro de alguns dias, custa duzentos milhões de dólares e vai ao fun-
do com o impacto de um torpedo de um milhão de cruzeiros. A des-
pesa, logo, não compensa. O couraçado custa muito a construir-se, 
é caríssimo e exige tripulação numerosa. A negociação produz mui-
to mais lucro. 

Não admito um só instante a idéia da corrupção do estado, ou 
dos homens que governam; se a admitirmos teremos que aceitar 
tudo mais. O estado que se precavê do mêdo de ser corrompido já 
está corrompido, podre e não merece existir. 

O Sr. Landulpho Alves - Não é do estado que se trata mas 
de fator que tenha influência sôbre êle. V. Ex.ª certamente conhe-
ce o caso de Marrocos. O petróleo surgiu, ali, forte em virtude de 
uma concessão mas não se queria que existisse. Era preciso destru-
ir o grande poço e isso foi feito por um incêndio. Pois bem até hoje 
não se falou mais nesse petróleo e a França que tinha influência 
na região ficou sem abastecimento próprio. Hoje, é mercado de 
trust internacional. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não duvido que tenha 
havido manobra tendente a destruir êsse poço. 

O Sr. Landulpho Alves - Onde a influência? Não direi que 
seja dos membros do Govêrno francês. 

O Sr. ALENCASTRO GUIMARÃES - Onde tentaram destruir 
o potencial petrolífero de qualquer Nação? Entre nós não creio te-
nha existido tal. A exploração que se processa no estado da Bahia 
desde 1939 quando, parece, foi descoberto o primeiro, poço, segue, 
normalmente sem qualquer outro contratempo que aquêles deri· 
vados da insuficiência de recursos, de equipamento e técnicos. 

Não digo que nós brasileiros não tenhamos capacidade; que 
não possamos arranjar dinheiro. Não. O que afirmo é que precisa· 
mos urgentemente de petróleo. É vital a nossa soberania. Aproxi· 
ma-se o momento em que a totalidade das nossas cambiais em dó-
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lares será absorvida pelas nossas necessidades de petróleo. Pode-
remos criar maiores reservas de divisas mas outras utilidades de 
que precisamos também nos reclamarão dólares. É portanto, uma 
equação clara e perfeita; a urgência de obtenção de petróleo supe-
ra tôdas as questões. 

Façamos com que o estado pesquise, monte refinarias, explore 
o petróleo, empregue dinheiro por conta própria, permitamos que 
quem mais deseje pesquisar, produzir, comerciar com petróleo em-
pregue dinheiro por conta própria e risco quando o Estado julgar 
que não possa estender sua ação. 

Qual o inconveniente para o Brasil? Estamos com a experiên-
cia de quatorze anos. Sejam quais forem as razões, o potencial de 
petróleo localizado na Bahia, ou onde haja a produção à base do 
ano de 1952 corresponde a 1% do consumo brasileiro. Estamos, 
portanto desarmados à mercê do trust de petróleo internacional do 
qual nos precisamos libertar obtendo o produto dentro das nossas 
fronteiras. 

i Que venha o trust para cá, mas que o petróleo aqui seja pro-
/duzido pois teremos meios de o controlar. Nossas leis são bastantes 
;para tal. Quando houver petróleo pela contribuição do capital do 
lestado ou do particular, então, sim, seremos independentes. Aí 
poderemos pensar em meios de transportes eficientes. Do contrário 
só teremos tanques com permissão do trust internacional do pe-
tróleo. Se amanhã estalar um conflito entre o Brasil e qualquer po-
tência sul-americana, venceria aquela que o trust internacional qui-
sesse, isto é, aquela a quem êle fornecesse petróleo. 

O Sr. Landulpho Alves - O mesmo aconteceria se o trust es-
tivesse dentro das nossas fronteiras. Ganharia quem êle quisesse. 
Essa a experiência do mundo. 

O Sr. Othon Miider - Seria a falência do Brasil se não dispu-
sessemos de poder para controlar os trusts. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES -A sabotagem em tempo 
de paz, é corrigida com elementos suaves; e em tempo de guerra 
com o pelotão de execução. 

O Sr. Landulpho Alves - Grande ilusão. Se os pelotões de exe-
cução resolvessem não deveríamos receiar coisa alguma; é que 
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quando êles chegam nada resolvem porque encontram tudo pre-
parado. Dizem sempre: Não há nada de novo aqui. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - V. Ex.ª atribui aos bra-
sileiros alto grau de estupidez e com isso não concordo. 

Suponhamos a sabotagem. Vai ao local uma Comissão de es-
pecialistas, de homens naturalmente habilitados, com a necessária 
capacidade intelectual para aprender o problema. O trust lhes mos-
tra os livros e lhes prova por a mais b que não há sabotagem algu-
ma. Mas de fato havia. 

Neste caso, caímos numa outra contradição; não há nada a 
fazer. 

O Sr. Landulpho Alves - Fazem isso em todos os lugares; 
mesmo nos Estados Unidos. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - V. Ex.ª há de medes-
culpar que o diga, sem demérito para nação alguma de qualquer 
parte do mundo. Nós somos o Brasil; o problema é nosso. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª me permite um 
aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Com muito prazer. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não quis interromper V. Ex.ª 

porque a princípio tive a impressão de que o nobre colega estava 
dando uma explicação pessoal. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - E estou. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Depois no desenvolvimento 

de suas considerações brilhantes, V. Ex.ª entrou no problema do 
petróleo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Quis justamente dar 
uma explicação pessoal sôbre certos fatos e certas atitudes e o 
debate se acedeu. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Em certa parte V. Ex.ª fêz 
uma digressão talvez sociológica sôbre a posição das nações em fa· 
ce do petróleo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª, estudando a posição do 

imperialismo, chegou à conclusão de que hoje em dia não poderá 
haver nenhuma ameaça como existia outrora, porque mesmo as 
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pequenas nações a que V. Ex.ª se referiu têm voz ativa no concêrto 
dos povos. Permita-me ponderar - aliás uma espécie de roteiro 
em tôrno das considerações de V. Ex.ª - que a política interna-
cional é o que existe de mais fluido tanto ontem como hoje. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Perfeitamente. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Assim se ontem havia a políti-

ca imperialista da fôrça, não quer dizer que ela não possa renascer 
com redobrado perigo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Usando o argumento 
de V. Ex.ª, amanhã os canhões e couraçados do imperialismo nos 
imporão a concessão. 

O Sr. Landulpho Alves - Quanto a isto é verdadeiro, pode ser 
verificado nos discursos que pronunciei nesta Casa. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nobre Senador Alencastro 
Guimarães está reconhecendo razão às minhas observações. Dese-
jo advertir do seguinte: vendo eu os problemas do mundo como 
V. Ex.ª os está vendo ... 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Perfeitamente. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - e se existem duas nações pode-

rosas como a Rússia e os Estados Unidos frente a frente disputan-
do a primazia, não tenho dúvida de que, se o petróleo constituir 
para qualquer delas, inclusive os Estados Unidos da América do 
Norte, a razão de ser da sua vitória ou derrota, ela irá buscá-lo 
em qualquer parte, com o poder de seus canhões. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Perfeitamente. 
Estou agora de pleno acôrdo com V. Ex.ª e é por isso que va-

mos chegar ao seguinte argumento: não temos canhões, não te-
mos couraçados, não temos dinheiro; somos como as demais na-
ções do mundo, militarmente débeis. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Dêsse argumento tirarei a 
minha conclusão. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Estamos, portanto, à 
mercê da força. Até agora essa força não se exerceu. Mas um fato 
é real; no dia em que ela se quiser exercer, se exercerá e nos sub-
jugará com o trust do petróleo dentro do Brasil ou fora dêle, com 
interêsses financeiros estrangeiros dentro ou fora do país, quer 
concordemos quer não. 
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o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Vou chegar às minhas conclu-
sões que são as seguintes: se criarmos dentro do Brasil o cancrodos 
trusts, teremos andado meio caminho para facilitar essa inter-
venção. 

O Sr. Landulpho Alves - Apoiado. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Permita V. Ex.a que 

eu agora conclua meu discurso, porque o tempo de que disponho 
está terminando. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Peço perdão a V. Ex.ª Não 
continuarei a interrompê-lo, embora ainda tivesse de fazer consi· 
derações de relativa importância. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Agradeço muito a 
V. Ex.ª que sempre me deu prazer com seus apartes, e lamento 
hoje não estejamos perfeitamente de acôrdo. 

·Sr. Presidente, o problema que se propõe, verdadeiramente 
substancial na questão do petróleo é êste: obter combustível. Não 
digo se vá permitir aos trusts internacionais que se estabeleçam 
dentro do país, tal como se diz ou conta. Não. Pela urgência, enten-
do que devem atacar a pesquisa e extração do petróleo, o estado 
e o capital privado nacional e estrangeiro. Naturalmente o capital 
privado, nacional ou estrangeiro, estará sujeito a legislação que 
lhe controle os movimentos e impeça os excessos. 

Nestas condições, será mais fácil e mais rápido obter o produ· 
to; mais rápida e facilmente nos libertaremos da verdadeira escra-
vidão econômica em que nos encontramos, o que é uma realidade. 

Suponhamos que, em 1939, ao invés de enveredarmos pela 
exploração exclusiva do petróleo pelo estado, houvéssemos per· 
mitido que o capital privado - tal como acontece nos Estados 
Unidos, Canadá e em outras parte do mundo - pesquisasse, 
perfurasse e produzisse petróleo! Admitamos que essa liberdade 
comercial tivesse proporcionado frutos aqui, como tem ocorrido 
em outros países. Estou certo de que proporcionaria. É impos-
sível, aberra de todo entendimento humano, supor que sàmen· 
te nas fronteiras políticas do Brasil, traçadas por acaso, não se en-
contre petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Eu já o disse aqui mais de uma 
vêz, respondendo àqueles que proclamam não haver petróleo no 
Brasil. 



- 193 -

O Sr. Vivaldo Lima - Há reservas consideráveis até nas pla-
nícies amazônicas. Até hoje não foram perfuradas; apenas se ini-
ciaram as primeiras pesquisas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tudo isto tem sido feito com 
capital nacional; porque o estrangeiro, embora com tôdas as fa-
cilidades, inclusive as que lhe assegura a Constituição e entre elas 
a plenitude da propriedade, nunca cuidou de explorá-lo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Nesses últimos qua-
torze anos, admitamos, Sr. Presidente, que pelo menos em oito, ti-
véssemos concedido plena liberdade de explorá-lo. Teríamos, pro-
duzido quantidade necessária ao consumo nacional. Só no ano 
passado, teríamos poupado mais de duzentos milhões de dólares, 
em divisas; em oito anos, teríamos acumulado, em divisas, o ne-
cessário Para, pràticamente lastrear, com ouro, todo o meio cir-
culante do país. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Declaro a V. Ex.ª que se oca-
pital estrangeiro aqui estivesse explorando o petróleo, eu hoje diria, 
embora seja um nacionalista, que não seria lícido ou honesto en-
campar-se essas companhias e nacionalizá-las. Mas, como não veio 
êsse capital, tenho restrições profundas. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Admito, Sr. Presidente, 
que, quando o Estado brasileiro possuir recursos bastantes para 
pesquisar as áreas pesquisáveis e perfuráveis do país; quando pos-
suir técnicos em número suficiente, então se trate, se pense em 
nacionalizar o petróleo. No momento atual, objetivamente o que 
é necessário é obtê-lo dentro do território pátrio, a qualquer custo 
e de qualquer maneira, como um imperativo da independência 
nacional. 

Em resumo, ao invés de clamarmos "o petróleo é nosso" afir-
memos, com convicção, agindo dentro dessa ordem de idéias "que-
remos petróleo." 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O ora-
dor é cumprimentado) . 
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SESSÃO EM 17 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Sr. Presidente, como 
uma contribuição para o estudo do problema do petróleo e em 
ampliação das razões que me levaram ao pronunciamento de on-
tem, sôbre a mesma questão, venho trazer ao conhecimento do Se-
nado as notas que o General Juarez Távora teria lido na "mesa-
·redonda" realizada, há dois dias, pela "Televisão Tupi". 

Sabe o Senado e sabe a nação que o General Juarez 'Iávora é 
uma das figuras mais nobres e puras de patriota e soldado de que 
se pode orgulhar o Brasil do passado e o Brasil do presente. Ge-
neralíssimo dos Exércitos do Norte, Ministro da Agricultura, Ge-
neral do Exército, em tôdas essas funções o patriotismo esclarecido 
confiança dos seus concidadãos . 

O Sr. Novais Filho - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Com o maior prazer. 
O Sr. Novaes Filho - Além de reconhecer as grandes quali-

dades que ornam a personalidade do General Juarez Távora, de-
vemos considerar os estudos profundos que S. Ex.ª tem realizado 
sõbre o petróleo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Perfeitamente. Agra-
deço o aparte de V. Ex.ª. 

O General Juarez Távora tem, como acaba de referir o nobre 
Senador por Pernambuco, estudado a questão da energia no Bra-
sil, notadamente no que diz respeito ao petróleo. Há dias, não lhe 
foi possivel por angústia de tempo, ler as notas em que resumira 
seu pensamento. 
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Tal omissão foi uma lamentável ocorrência, porque privou o 
público que escuta as irradiações, de um cabedal de informações 
que permitiria a cada cidadão melhor alicerçar sua opinião. 

Parece-me, Sr. Presidente, oportuno ler estas notas da tribu-
na, para que, informado o Senado e através dêle a opinião pública, 
o debate sôbre esta questão vital para o País assuma, e nêle se 
mantenha o tom alto em que é necessário paire. 

O Sr. Kerginaldo Cvalcanti - Permita V. Ex.ª um aparte? 
Nós, nacionalistas, temos mantido, invariàvelmente, o debate num 
tom bastante elevado. V. Ex.ª sabe do esfôrço patriótico que temos 
despendido nesta Casa para defender nossa tese, ocupando a tri-
buna seguidamente. Todavia, nenhum discurso nosso chega ao 
conhecimento do público, ao passo que qualquer pronunciamento 
contra a tese estatal é imediatamente divulgado pelos jornais des-
ta capital. Não sei por que motivo. Talvez tenham razões parti-
culares para assim agir. Posso assegurar a V. Ex.ª que mantere-
mos o debate em plano elevado. Quanto a mim, ninguém me pode 
acusar - nem V. Ex.ª o fêz - de me haver afastado dêsse rumo. 
Sempre discuti o tema com a maior cordialidade. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Dou, prazeirosamente, 
o meu testemunho de que V. Ex.ª sempre conduziu o debate na-
quele tom em que êle deve ser pôsto. Minha referência se prende 
às preliminares da questão. Muitas vêzes ouvi argumentos fortes 
de parte a parte, com acusações recíprocas de estarem vendidos, 
assalariados ou submetidos a interêsses de qualquer dos dois. im-
perialismos que realmente dominam o mundo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Jamais usei tal argumento, 
e não acredito que outros o fizessem. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Evidentemente não es· 
pecificarei as pessoas que o têm feito. Mas é público e notório que 
tal tem acontecido. Declaro, porém, a V. Ex.a que, quanto a mim, 
jamais me passou pela cabeça o pensamento, nunca se aninhou 
no meu coração o sentimento de que qualquer dos partidários das 
duas teses em debate fôsse movido por outros sentimentos que não 
os dos mais puros, dos mais altos idealismo e patriotismo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - :Muito obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - E para mostrar a 

V. Ex.ª e ao Senado a certeza da minha convicção - embora repute 
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certos elementos do Partido Trabalhista Brasileiro como transvia-
dos, porque teimam em errar - reconheço que há em muitos dê-
les alta dose de idealismo que os tem levado a sacrifícios extraor-
dinários pelas idéias que esposam. 

O Sr. Novaes Filho - Pode V. Ex.ª confiar em que êste é o 
conceito que todo o Senado faz dos eminentes Senadores que aqui 
defendem o monopólio estatal. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Estendo meu pensa-
mento até àqueles que as circunstâncias da vida pública contem-
porânea colocaram como que à margem da sociedade, à margem 
da vida política. Certamente, não pode1ia fazer restrições, nem 
as faço. Tenho garbo em proclamar que suponho existir em to-
dos a mesma sinceridade, o mesmo patriotismo que sinto no meu 
coração. 

Dizia o General Juarez Távora: 
"A solução do problema de energia - do qual é, hoje, 

o petróleo o fator relevante, tem sido na atualidade da 
máquina, e o será, cada vez mais, nos dias do futuro, um 
imperativo para o desenvolvimento econômico e a segu-
rança militar das nações. 

O Brasil - país pobre em carvão mineral, onde o es-
fôrço muscular representa metade da energia a serviço 
da produção, e a lenha obtida com a devastação de nossas 
matas concorre com 80 % da fração de potência mecânica 
de que dispomos - necessita obter, urgentemente, o com-
plemento indispensável de energia térmica e elétrica de 
suas demandas normais de tempo de paz e eventuais, em 
caso de guerra. 

Parece-me que, bem consideradas as nossas realida-
des político-administrativas, econômico-financeiras. so-
ciais e tecnológicas atuais, não será possível solucionar 
êsse problema - nos têrmos da proporção e urgência 
requeridos - com o auxílio exclusivo dos recursos na-
cionais. 

Decorre, daí, a meu ver, a necessidade - pelo menos 
- nos próximos anos e até alcançarmos a auto-suficiên-
cia de combustíveis líquidos - de facilitar-se a coopera-
ção de capitais, de empreendedores e de técnicos estran-
geiros na exploração de nosso petróleo - ressalvadas cer-
tas precauções em benefício do nosso desenvolvimento 
econômico imediato e segurança futura, aí incluída a pre-
visão de oportuna nacionalização de todo o meneio pe-
trolífero. 
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Afirmo também que o Govêrno Brasileiro pode e deve 
manter-se à frente das iniciativas privadas - nacionais 
e estrangeiras - na indústria petrolífera ampliando e ra-
cionalizando, com firme decisão os passos já dados na ex-
ploração primária de jazidas na refinação e no trans-
porte especializado e complementando-os, oportunamen-
te, com sua entrada no mercado de distribuição interna. 

Bases para o equacionamento objetivo do problema. 
A solução do problema deve apoiar-se numa base le-

gal sólida e harmônica, convindo para isso definir-se: 
a) inicialmente as condições de garantia aos in-

vestimentos nacionais e estrangeiros, aplicados em servi-
ços públicos ou de utilidade pública (entre os quais de· 
vem incluir-se a produção, transporte e venda de ener-
gia) e mesmo, nos empreendimentos de caráter estrita-
mente privado (Código de Investimentos). 

b) Em seguida, as condições reguladoras da explo-
ração dos recursos minerais do país, em geral (Código de 
Minas). 

c) E finalmente, as condições peculiares impostas 
à exploração do petróleo nacional, em harmonia com os 
Códigos anteriores. (Estatuto ou Código do Petróleo). 

Para o equacionamento objetivo do problema do nosso 
petróleo, devem examinar-se atentamente todos os fatô-
res internos e externos que o condicionam, graduando· 
lhes os pesos de acôrdo com as respectivas importâncias, 
a fim de se evitarem conclusões deformadoras da reali-
dade. 

Entre aquêles fatôres devem citar-se; 
"a) os objetivos visados pela solução do problema, 

devidamente consideradas a amplitude e a urgência da 
soluçiío buscada; 

b) a situação mundial do petróleo e suas interfe· 
rências possíveis na solução do problema nacional; 

c) as possibilidades nacionais relacionadas com a 
solução procurada; 

d) e, finalmente, a maior ou menor compatibilida· 
de das soluções com os interêsses gerais de nosso desen· 
volvimento econômico-social e de nossa segurança na-
cional". 

No exame dêsses fatôres condicionantes de uma so-
lução objetiva do problema, deve aparecer em primeiro 
lugar e servir de referência constante à apreciação dos 
demais fatôres a finalidade objetivada pela solução. 
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Essa finalidade tern sido por mim assim definida: 
"a) em primeiro plano, suprir, com urgência, as nos-

sas necessidades do consumo de petróleo, a preços razoá-
veis, reforçando, ao mesmo tempo, a nossa economia e a 
segurança nacional; 

b) em segundo plano, concorrer - se o justificar 
a potência de nossas reservas presumíveis de petróleo -
para a satisfação das necessidades mundiais e, especial-
mente, continentais, de combustíveis líquidos, integran-
do, de um lado, maiores recursos em nossa economia ge-
ral, pela ampla mobiliação dessa riqueza, e reforçando, 
por outro lado, as condições de segurança do Continente 
Americano". 

À luz de uma análise objetiva de todos os fatôres in-
tegrantes do problema - sempre condicionada à reali-
zação da solução proposta - cheguei a várias conclusões, 
que assim podem resumir-se: 

"a) teoricamente (e, pelo menos, dos pontos de vis-
ta de racionalização técnica e integração econômica) a 
solução mais simples do problema seria a entrega, des-
de o início, de tôda a exploração petrolífera ao Estado, 
sob forma de monopólio; 

b) pràticamente, entretanto (e, pelo menos no que se 
refere a reclamos imperiosos e urgentes de nossa segu-
rança) a conclusão que se impõe é diferente: convém per-
mitir e, mesmo estimular o concurso da iniciativa parti-
cular - nacional e estrangeira - ao lado da estatal, até 
pelo menos que se haja alcançado o primeiro objetivo da 
solução proposta, isto é, a satisfação das necessidade in-
ternas de petróleo. 

c) a conciliação razoável entre aquêle ideal teórico 
e êste imperativo prático, embora não seja tarefa fácil, 
deve ao meu ver ser procurada viril, honesta e patrià-
ticamente, dentro das seguintes diretrizes: 

1.º) obter quanto antes o petróleo de que necessita-
mos para a satisfação normal de nossas demandas de tem-
po de paz, e eventuais de tempo de guerra; 

2.º) acautelar razoàvelmente os interêsses perma-
nentes de nossa economia e futuros da segurança nacio-
nal, evitando, por igual uma evasão excessiva dos lucros 
resultantes da mobilização de nossas reservas petrolífe-
ras e uma exploração maliciosa das mesmas; 

3.º) deixar aberto, desde já, o caminho prático para 
o estabelecimento progressivo do monopólio de Estado, 
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facilitando legal, técnica e financeiramente, a transfe. 
rência oportuna das atividades particulares para a es-
tatal. 

4.) Três soluções podem decorrer do artigo 153 da 
nossa Constituição para a solução do problema brasileiro 
do petróleo: 

a) livre iniciativa para quaisquer pessoas físicas e 
jurídicas nacionais (excluídas, portanto, as pessoas fí· 
sicas estrangeiras e as pessoas jurídicas de direito público 
ou privado internacionais); 

b) o monopólio, quer exercido exclusivamente pelo 
Estado (como quer o atual projeto da Petrobrás aprovado 
pela Câmara) quer exercido pelo Estado, em colaboração 
com particulares, sob seu contrôle (como alvitrava o an· 
teprojeto da Petrobrás, organizado pelo go'Vêrno); 

c) Regime de concorrência de iniciativas sob con-
trôle nacional, admitindo ao lado da iniciativa estatal, 
a iniciativa particular, exercida por pessoas físicas e ju-
rídicas nacionais - sujeita a iniciativa particular a al-
gumas discriminações quanto ao contrôle obrigatório por 
nacionais das emprêsas destinadas a refinação e ao trans· 
porte especializado, enquanto destinados ao suprimento 
do mercado interno". 

Parece-me, através do exame escrupuloso de todos os 
fatôres condicionantes de uma solução objetiva do pro-
blema, que a alternativa se é aquela que melhor responde 
às condições críticas atuais de nosso desenvolvimento 
económico, social e da segurança nacional". 

Nas notas em que o General Juarez Távora prosseguiu suas 
explicações, há referência ao anteprojeto do Estatuto do Petróleo, 
que S. Ex.ª considera como capaz de resolver satisfatoriamente a 
questão. 

Diz o General: 
Efetivamente: 
a) êle ressalva a soberania nacional, possibilitan-

do o contrôle da indústria petrolífera, pelas seguintes dis-
posições: 

l.º) a incorporação das jazidas petrolíferas ao do· 
mínio privado da União, como propriedade inalienável 
e imprescritível; 

2.º) a declaração de utilidade pública de todos os 
ramos da indústria e comércio do petróleo, importação, 
pesquisa, produção, beneficiamento, transporte, venda e 
exportação; 
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3.0 ) a outorga, nos têrmos da Constituição, de con-
cessões para a exploração de qualquer dêsses ramos, so-
mente a brasileiros ou a emprêsas organizadas no país 
(isto é, a pessoas físicas ou jurídicas nacionais); 

b) acautela os interêsses futuros do país, median-
ante: 

l.º) criação das seguintes reservas obrigatórias: -
reservas prévias abrangendo 50% das áreas sedimentares 
do país, dividindo-as em retângulos de 1 grau de latitu-
de (meridianos) e 1 grau de longitude (paralelos) e só 
outorgando concessões a particulares em retângulos al-
ternados; 

- reservas prospectadas, constituídas por 50% das 
áreas outorgadas aos pesquisadores particulares, nacio-
nais e estrangeiros, e separadas, à escolha dos concessio-
nários, após a conclusão dos estudos geológicos e geofí-
sicos legalmente estabelecidos; 

- reservas medidas, nos poços em exploração, condi-
cionantes de autorização para exportação, equivalentes a 
três vêzes o volume do consumo anual do país, na época 
considerada; 

2.º) limitação das àreas de concessão, para cada 
concessionário, ao máximo de cinco lotes de trinta mil 
hectares, obrigatoriamente situados. em províncias dis-
tintas; 

3.º) a faculdade legal de negar novas outorgas de 
concessões ou autorizações - sempre que o aconselhe o 
interêsse nacional; 

c) ressalva os interêsses imediatos de nossa econo-
mia mediante: 

l.º) o pagamento de uma regalia variável de 10 a 
15% do petróleo extraído por particulares, nacionais ou 
estrangeiros, conforme a bacia sedimentar onde fôr feita 
a exploração; 

2.0 ) o contrôle, pelo capital nacional, de pelo me-
nos 60% das ações com direito a voto, das emprêsas que 
se dedicarem à refinação e ao transporte do petróleo des-
tinado ao consumo interno; 

3.0 ) cobrança, na forma da legislação vigente, de 
impôsto de renda, sôbre os lucros somados dos vários em-
preendimentos de cada emprêsa; 

4.º) exportação de cotas de produtos refinados, 
crescentes com a percentagem do volume exportado em 
relação ao consumido no país e com o tempo decorrido, a 
contar da primeira autorização outorgada a exportadores; 
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d) finalmente, facilita o estabelecimento oportuno 
do monopólio estatal, mediante: 

1.º) a criação de um fundo nacional do petróleo, ca-
paz de permitindo uma ampliação progressiva dos tra-
balhos a cargo do C.N.P., mantê-lo na vanguarda de nos-
sa exploração petrolífera; 

2.º) formação progressiva, através das explorações 
estatais e mão-de-obra especializada nacionais; 

3.0 ) reversão obrigatória, ao patrimônio nacional, 
dos acervos de tôdas as emprêsas particulares nos têr-
mos dos respectivos contratos de concessão ou autoriza-
ção; 

4.º) limitação dos prazos de concessão a trinta anos, 
só prorrogáveis por mais de 10 anos, no máximo, em ca-
sos explicitamente estabelecidos na lei". 

Que esplêndida contribuição se proporciona ao estudo do pe-
tróleo, que, em breves dias, estará em debate neste plenário! 

A palavra autorizada do General Juarez Távora, cujo patrio-
tismo e capacidade são indiscutíveis é, sem dúvida, contribuição 
de alto valor. 

Para concluir, e como aditamento às razões de ordem prática 
que ontem nortearam minha definição de atitude, vou mostrar 
ao Senado dois mapas que me foram cedidos pelo General Juarez 
Távora. Um dêles mostra a carta do Brasil, com quadrados de 1 
grau de latitude por um grau de longitude. São cêrca de 400 qua-
drados em que se divide a carta do Brasil. Para se estimar, sumària-
men te, a montanha de recursos necessários - e são insuficientes 
os de que dispomos normalmente - um dos quadrados ampliados 
representa a zona onde foi encontrado petróleo na Bahia; e nêle 
se vêem apenas três pontos marcados, representando 1/400 da área 
do Brasil. Em 14 anos, ao custo de 1 bilhão e quatrocentos milhões 
de cruzeiros, em três pontos apenas aflorou o petróleo; em três pon-
tos apenas surgiu o gás. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desejava de V. Ex.ª um escla-
recimento. A quantia de 1 bilhão e quatrocentos milhões de cru-
zeiros foi gasta somente na zona mencionada, por V. Ex.a, ou foi 
empregada no levantamento geral das nossas possibilidades petro-
líferas? 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - O levantamento geral 
das nossas possibilidades petrolíferas não se fazia com um ou dois 
bilhões de cruzeiros. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Era o que desejava saber. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - A própria carta geo-

gráfica do Brasil - falo na qualidade de antigo oficial do Serviço 
Geográfico, representa menos de um milésimo de nossa extensão 
territorial; o resto é apenas aceitável na falta de coisa melhor. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Simplifico a pergunta: foi a 
importância mencionada apenas gasta na área petrolífera da 
Bahia? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não posso informar. 
Mas admito que daquela importância tenham sido gastos apenas 
500 milhões de cruzeiros; em quatrocentos quadrados, corno evi-
dencia o mapa, seriam 200 bilhões de cruzeiros. 

O Sr. KerginaUlo Cavalcanti - Considera V. Ex.ª demasiado 
o gasto de 1 bilhão e quatrocentos milhões de cruzeiros apenas pa-
ra saber se ternos petróleo, quando se negava sua existência em 
nosso país? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não é êsse o problema; 
não o discuto nem desdigo que, no passado, fôrças estranhas te-
nham entorpecido a pesquisa do petróleo em nosso território. Não 
defendo ninguém, tampouco acuso quem quer que seja. Apenas, 
apoiado no que vejo, na experiência de 14 anos e no que entendo 
ser a realidade brasileira, afirmo que não possuímos dinheiro. Te-
rnos técnicos de extraordinário valor e capacidade, corno bem de-
monstram os resultados por êles alcançados. O esfôrço, porém, tem 
sido gigantesco, e o resultado insuficiente, materialmente para 
atender às necessidades do país. 

Coloco-me apenas do ponto de vista de corno obter petróleo o 
mais ràpidamente possível, e em quantidade necessária à vida do 
país. 

O monopólio estatal, sistema restrito, de ação única e exclu-
siva do govêrno, é insuficiente, pequeníssimo ante a grandeza do 
Brasil e ante as dimensões do problema. Torna-se, portanto, impres-
cindível facilitar a todos que perfurem, busquem e se esforcem por 
obter o petróleo. Não temos os efeitos da aplicação do capital 
estrangeiro, porque as emprêsas deverão, pela Constituição, ser 
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organizadas sob o regime brasileiro; serão juridicamente brasilei-
ras e sujeitas às nossas leis. Será, porém, muito mais fácil nacio-
nalizar o petróleo depois de encontrado do que nacionalizá-lo antes. 

O Sr. Kerginaldo CavaJ,canti - Permite V. Ex.ª outro aparte? 
(Assentimento do orador) - Confesso a V. Ex.ª que não sei, tai-
vez por não poder exibir uma planta como a que acaba de nos 
mostrar ... 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - São documentos do 
Conselho Nacional do Petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ... onde o problema geofísico 
do petróleo pode ser perfeitamente encarado. Talvez por isso fiquei 
em dúvida sôbre o alcance e o objetivo das palavras de V. Ex.ª. Daí 
a razão de ser do meu aparte. Vejo, porém, que entre mim e V. Ex.ª 
se situa grande diferença. O nobre colega coloca a questão do pe-
tróleo exclusivamente no terreno econômico; eu coloco no terreno 
político-econômico, predominando o ponto de vista político. Daí 
por que a tese nacionalista não pode absolutamente transigir com 
o respeitável e patriótico ponto de vista de V. Ex.ª, que não deixa 
de ser digno de aprêço. Não se coaduna, porém, com os interêsses 
do Brasil. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - V. Ex.a encara o pro-
blema do ponto de vista político. Veja, porém, o nobre colega as 
possíveis repercussões de um novo bloqueio submarino na eventua-
lidade de urna terceira guerra mundial. Hoje a nossa situação é 
esta: os transportes interiores estão se intensificando na base 
das estradas de rodagem e dos veículos consumindo petróleo. A 
redução do aprovisionamento do petróleo no país terá repercussão 
de efeitos econômicos seríssimos e, conseqüentemente, de efeitos 
políticos ainda mais graves. 

São tôdas razões de ordem política, social, de estabilidade das 
instituições, de sobrevivência da sociedade de que fazemos parte: 
mas, sobretudo e acima de tudo, de ordem econômica. E estas de· 
vem preponderar, porque, como foram elaboradas, as leis básicas 
do país asseguram plenamente a soberania do Govêrno na gestão 
do petróleo explorado, seja de que forma fôr. V. Ex.ª, como muitos 
tem€ a influência do capital estrangeiro nos interêsses nacionais, 
na vida do país; mas, o temor reside apenas no que diz respeito 
ao problema do petróleo e do seu comércio . 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª mais uma pon-
deração? - (Assentimento do orador) - Em matéria da complexi-
dade desta, não acompanho integralmente alguns de meus com-
panheiros que defendem o ponto de vista estatal. Com relação ao 
petróleo, em discurso que proferi nesta Casa, discurso aliás obs-
curo (não apoiados), declarei que considerava o petróleo o único 
problema em que seria intransigente na minha atitude. Reputo-o 
a coluna mestra da futura grandeza política do Brasil. Transijo 
até mesmo no que se refere a metais, sociedades mistas etc. No 
que, porém, se relaciona com o petróleo, entendo deve o Brasil re-
servar para si o monopólio, em caráter absoluto, indo muito além 
do que pretende a Petrobrás, isto é, incluindo não só a fase da pes-
quisa e da lavra, como a do refino e da distribuição. Devem tô-
das elas permanecer na esfera nacional. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Ouvi V. Ex.a com pra-
zer, e permito-me continuar o fio do meu pensamento interrom-
pido. 

Tememos o capital estrangeiro quando investido no petróleo. 
Receiamos pelo que possa fazer de mal ao país e aos nossos inte-
rêsses. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não tenho êsse temor. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Permitimos, entretanto, 

que bancos estrangeiros funcionem no país, recebam depósitos e 
aufiram os lucros que essas transações proporcionam. 

Atentem Vossas Excelências, Senhores Senadores, para o fato 
de que nenhum banco empresta o seu capital. Serve apenas de ga-
rantia, e a afirmação de capital é pràticamente nominal. Recebe, 
no entanto, dos depositantes nacionais, não raro dez vêzes o capi-
tal que declara. Paga sôbre êsses depósitos juros de 2 e 3% e os 
reempresta a 10 e 12%. Todo êsse imenso lucro, realizado exclusi-
vamente com dinheiro proveniente do trabalho dos brasileiros, emi-
gra do país ou é reinvestido aqui e, à base de juros, se multiplica 
de maneira extraordinária . 

Dou a Vossas Excelências o exemplo do que na atualidade po-
de ser realizado em matéria de dreno de nossas economias de tra-
balho. Qualquer banco estrangeiro, em carência de fundos, numa 
época de procura de dinheiro, pode sacar contra a sua matriz, ad-
mitamos, determinada quantia em dólares. Vende essa letra de 



- 206-

câmbio na praça e empresta os cruzeiros obtidos a 12% enquanto 
paga 2% no Redesconto em Nova Iorque, Londres ou Paris. Termi-
nada a operação, recebe o capital, os juros, recupera a cambial e 
restabelece sua posição, mais os lucros auferidos. 

Isto é livre no Brasil! 
Não desejo, no momento, examinar a oportunidade, ou não, 

de legislação sôbre o assunto. 
É livre, igualmente, a qualquer imprêsa industrial estabelecer. 

se no país para a fabricação de objetos dispensáveis, das quais 
aufere lucros extraordinários, quanto ao volume e não quanto a 
moral. E êsses dinheiros são também exportados. 

Admite-se a instalação no Brasil sem qualquer impecilho, 
de companhias destinadas à produção de bebidas e de refrigeran-
tes, à base de matéria-prima estrangeira, as quais proporcionam 
os lucros conhecidos. 

Permite-se, outrossim, que o capital estrangeiro opere atra-
vés de fábricas de tecidos, que propiciam percentagem de lucros 
que jamais obteria no petróleo, a não ser por acaso. 

Não há restrições para quaisquer dêstes investimentos . 
No caso do petróleo, entretanto, não só as restrições serão 

feitas ao capital estrangeiro que se nacionalize, mas ao próprio 
capital privado nacional. 

Se o comércio de energia tem de ser controlado, por que não 
se encampa a Light and Power? Por que se permite o comércio do 
carvão por iniciativa particular, como é na atualidade? 

O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Com muito prazer. 
O Sr. Landulpho Alves - Pediria ao nobre colega e ao Senado 

que considerasse os dados constantes do seu mapa . 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - O mapa não é meu; 

é do Co:::lselho Nacional do Petróleo. 
O Sr. Landulpho Alves - O mapa que V. Ex.ª apresentou ao 

Senador difere muito pouco do que nesta Casa se tem dito; é o 
enquadramento no Brasil de uma valiosíssima parcela de terreno 
sedimentar. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - É a zona petrolífera; 
consta do mapa. 
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O Sr. Landulpho Alves - Já foi dito isso; há, portanto possi-
bilidade de se encontrar petróleo em tôdas essas zonas de terre-
no sedimentar. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Concordo com V. Ex.ª 
quando diz que se encontra petróleo em todo o Brasil. 

O Sr. Landulpho Alves - Mas entre isso e o pensar-se que o 
capital de que dispomos deva abranger essa imensidade de área 
é quase uma loucura. Imagine o nobre orador se a Standard OU 
Company fôsse convidada a receber tôda a área petrolífera, com 
a obrigação de a explorar. Por certo ela diria que isso não era ne-
gócio para ninguém e desistiria da concessão, mesmo porque, se 
houvesse êsse petróleo, não necessitaria de todo êle pois iria ar-
ruinar os seus negócios na face da terra. Logo, o de que care-
cemos é de recursos para explorar tôda a zona sedimentar e des-
cobrir o petróleo, com o fim de explorá-lo como todos os povos têm 
feito. Não queiramos solucionar o problema pela função da área 
em que o petróleo possa existir, e sim explorá-lo nas zonas onde se 
encontra. Restringida assim a questão, então responderei a V. Ex.ª 
que para isso temos capital e muito. A Standard Oil se propôs 
colocar no Brasil 300 ou 400 milhões de cruzeiros, quando preci-
samos, por ano, de 2 bilhões de cruzeiros! Como negar a existên-
cia de dinheiro, se o Senado votou projeto de lei proporcionando 
tais recursos? Se o Parlamento Nacional já mostrou que existem 
recursos, para êsse fim, por que os negar? Outro ponto que dese-
jaria abordar - se o nobre orador me permitir mais um minuto 
(Assentimento do orador) - é o bloqueio submarino. S. Ex.ª a êle 
se referiu ao dizer que certo general argentino, chamando a si a 
solução do problema, declarou ao seu Govêrno que, se viessem a 
sofrer um bloqueio submarino, não teriam onde se abastecer de 
petróleo, pois o que lhes era fornecido mal dava para os exercícios 
dos seus comandados. Daí a nossa ansiedade, pois os estoques exis-
tentes em Salvador, no Rio de Janeiro e em Santos durarão apenas 
45 dias, se tanto. Mas, por que êsse pequeno estoque? Porque, des-
sa forma, nos têm em suas garras e poderão exigir que a êles nos 
entreguemos, sob a ameaça de paralisação do tráfego brasileiro. 
~ste, o quadro real. E devemos ent:regar as concessões a essa gente 
para fazer aqui o que está fazendo lá fora? V. Ex.ª conhece o pro-
blema da Central do Brasil como nenhum outro engenheiro na-
cional. 
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O Sr. Landulpho Alves - Só queria dizer a V. Ex.ª, com os 
meus argumentos, que a questão dos bancos vem exatamente em 
favor da solução nacionalista do petróleo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Mas a verdade é que 
ninguém mais procura nacionalizar coisa alguma. A tese socia-
lista é a de que ou marchamos para o nacionalismo, ou então va-
mos fazer as coisas às meias medidas. 

O Sr. Landulpho Alves - Falo apenas na solução estatal. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Por causa de teorias, 

injustificáveis, de lamúrias que hoje em dia não têm mais razão 
de ser em qualquer parte do mundo ... 

O Sr. Landulpho Alves - Não se trata de lamúrias, mas de 
ameaças cada vez maiores. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - ... o Brasil não pode 
ficar desarmado, sem o combustível básico, essencial à sua vida. 
Além do mais, desconheço qualquer ameaça. 

O Sr. Landulpho Alves - Pois sei de várias, que tenho trazido 
ao conhecimento do Senado. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Traga V. Ex.ª ao co-
nhecimento da Casa ameaças concretas, que devam ser repelidas. 

O Sr. Landulpho Alves - Assim tenho procedido, através de 
quinze ou mais discursos. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Mas não diga V. Ex.ª 
apenas que os trusts vão nos enforcar, ou coisa semelhante, pois 
o que se pretende saber é do fato concreto. 

O Sr. Landulpho Alves - Devo então dizer ao nobre colega 
que uma das maiores ameaças a que fiz referência se prende a 
Wall Street; os processos brasileiros de empréstimos aguardam 
a solução do petróleo nacional. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Dada a gravidade do 
que V. Ex.ª acaba de afirmar, deve o nobre colega propor a com-
posição de uma comissão de inquérito, para exigir primeiro, de-
clarações do govêrno brasileiro, que se terá submetido a essa tira-
nia, e, depois, junto a Organização das Nações Unidas, para apu-
ração de responsabilidade. Só assim teremos base concreta para 
a adoção de uma atitude enérgica no Senado brasileiro. 

14 - 26187 
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O Sr. Landulpho Alves - De pleno acôrdo. Êsse o caminho 
que, na verdade, deverá ser seguido. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Então, apuradas as 
acusações, ficarão definidas as responsabilidades. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Lembro ao nobre colega que 
ainda não me permitiu a honra de novo aparte, 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Como V. Ex.ª estará 
verificando, não consegui ainda sequer responder à dúzia de apar-
tes que num só me foi oferecido pelo eminente colega Senador Lan-
dulpho Alves. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mas permita V. Ex.ª diga que 
nós, no Brasil, nesse sistema colonial fiscal de protecionismo ... 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não é protecionismo, 
mas apenas modo de cobrar a tarifa. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É êste o processo de cobrar. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Se, amanhã, a tarifa 

fôr dividida por dois ou por três em vez de ser cobrada de uma só 
vez, no momento em que a mercadoria chegar então será possí-
vel a essas emprêsas trazerem o máximo de mercadorias para 
constituírem estoques no Brasil e a sua revenda, aproveitando 
circunstâncias ocasionais de frete e de preços nos países de origem. 

Mas como se verifica hoje e V. Ex.ª também observa, devido 
a retenção de mercadorias no cais pelos comerciantes, elevaram-
se as taxas de armazenagem. Faz-se sôbre o fato grande celeuma. 
O melhor negócio entretanto que existe para um pôrto não é atra-
cação de navios, não é a manipulação das mercadorias, mas ar-
mazéns gerais, de que são auferidas as maiores rendas. 

Invoco a autoridade do nobre Senador Francisco Gallotti sô-
bre o assunto. Em vez de elevarmos as tarifas para tornar as mer-
cadorias inarmazenáveis, devíamos ter construído maior núme-
ro de armazéns, o que não só possibilitaria o aumento de renda 
do Cais do Pôrto, como tornaria desnecessário ir buscar dinheiro 
no Banco do Brasil e no Tesouro. Não é protecionismo. 

Sou protecionista, fique certo o Senado ... 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -- É protecionismo exagerado. 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES ~ . . . sou exagerada-
mente protecionista. Não sou industrial; nada tenho a ver com a 
indústria. 

A propósito da Standard Oil, devo declarar que as minhas li-
gações com ela apenas ocorrem quando, por acaso, abasteço o meu 
automóvel num dos postos pertencentes a essa emprêsa. Daí poder 
afirmar a minha independência completa. 

O Sr. Landulpho Alves - Ninguém põe dúvida quanto a isso 
posso garantir a V. Ex.ª 

O SR. ALENCASTRO GGUIMARÃES - Vêem V. Ex.ª" que 
a minha dúvida é apenas esta: de que maneira obteremos dinheiro 
para explorar o petróleo? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nobre Senador Alberto Pas-
qualini, no seu brilhante Parecer, aponta os meios de obtê-lo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não me refiro a êsse 
ponto. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª formulou uma per-
gunta; estou dando a resposta. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Releve-me o Senado, 
mas acontece que sou de uma pobreza de expressão ... (Não apoia-
dos). 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Comu-
nico ao nobre orador que faltam apenas três minutos, para o tér-
mino da hora do expediente. 

O SR. LANDULPHO ALVES - (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, peço a V. Ex.ª consulte ao Senado sôbre se consente prorro-
gação da hora do expediente para que o nobre Senador Alencas-
tro Guimarães possa prosseguir na sua oração. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri-
mento formulado pelo nobre Senador Landulpho Alves. 

Os Senhores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Alencastro Gui-

marães. 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Sr. Presidente, agra-
deço ao ilustre Senador Landulpho Alves, a gentileza do seu re-
querimento e ao Senado havê-lo deferido. 

Sôbre a questão do dinheiro para o petróleo pergunto: existe 
êle no Estado brasileiro? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Existe. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Se o Estado brasileiro 

tem dinheiro, por que não paga suas dívidas? 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Esta pergunta deve ser feita 

ao Ministro Horácio Lafer . 
o Sr. Plínio Pompeu - Por que não aparelha nossas estradas 

de ferro e nossos portos? 
O Sr. Vivaldo Lima - Segundo o Ministro da Fazenda, deve-

mos dispor de cêrca de 23 bilhões e meio de cruzeiros . 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - A questão aí já é 

outra. 
O Sr. Alberto Pasqualini - O problema não é êste. Os recur-

sos para a Petrobrás já foram votados. Ela terá em cinco anos, 
dez bilhões de cruzeiros para atender a execução do plano do pe-
tróleo nacional. Os recursos estão aí. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não há dúvida. Os re-
cursos foram votados e se apresentam da seguinte maneira: au-
mento de impostos sôbre a gasolina e sôbre licenças de automó-
vel, se não me falha a memória. Donde se conclui que fora do 
aumento de impostos não haverá dinheiro. E não há mesmo, por-
que aí estão as dívidas a pagar. Mesmo que existissem êsses 23 bi· 
lhões de cruzeiros, ainda faltaria muita coisa. 

Através do aumento dos impostos - com o qual concordei e 
concordo - teremos recursos em cruzeiros e a parte brasileira es-
tará plenamente atendida. E a parte da moeda internacional? 
Como obtê-la? Através de empréstimos, de financiamento pois 
não possuímos outros recursos nem saldos. 

O Sr. Landulpho Alves - Se V. Ex.ª não se molesta, deseja-
ria oferecer outro aparte. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Com o maior prazer. 
O Sr. Landulpho Alves - Não temos nada disso, Senhor Sena-

dor, mas teremos quem nos ofereça essas máquinas a bom preço. 
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o SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Não contesto que isso 
aconteça. Tenho extraordinária confiança no Brasil porque ... 

O Sr. Landulpho Alves - Não tenha V. Ex.ª a menor dúvida. 
Virão tôdas como já tem acontecido. As máquinas estão aí para 
prová-lo. 

O Sr. Vivaldo Lima - Não temos dinheiro, entretanto temos 
mercadoria, valores, etc. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - ... nunca desanima-
mos, nem mesmo quando as dificuldades nos assoberbam. Penso 
verdadeiro o prolóquio de que "Deus é brasileiro", e dará um jeito 
nessas coisas. 

O Sr. Landulpho Alves - Também creio. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E é também nacionalista. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - E é também preciso 

não esquecer que nós devemos ajudar para que :aJle nos ajude. 
O Sr. Landulpho Alves - Que nos ajude livrando-nos dos nos-

sos inimigos. (Risos). 
O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Se levarmos o Govêrno 

Brasileiro ao campo de pesquisa para obtenção de petróleo, se per-
mitirmos que o capital particular, nacional ou estrangeiro também 
pesquise em vez de um quadradinho teremos pesquisado dez, vinte, 
trinta, quarenta. E então, as probabilidades de obtenção do pe-
tróleo serão maiores. Ninguém poderá negar esta realidade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita-me V. Ex.ª uma per-
gunta: V. Ex.ª acha que dispomos de capital privado capaz de en-
frentar êsse problema? tsse capital ainda não quis iniciar expe-
riência. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Antes mesmo que a 
experiência seja feita, acho que existe êsse capital. Se assim não 
fôra, por que êsse cuidado em evitar a interferência do capital 
privado? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não queremo.s que, por detrás 
dêsse capital privado, venham os trusts cair sôbre nós. 

O SR. ALENCASTRO GUIMAHÃES ·- Nesse ponto não po-
demos chegar a um acôrdo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Veja V. Ex.ª que o problema é 
muito difícil. Queremos acautelar o petróleo porque o considera-



- 214 -

mos o nervo de nossa economia. Considero-o um problema maiíl elo 
que econômico porque social. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não poderemos che-
gar a um acôrdo, porque seguem duas linhas paralelas o nosso 
pensamento. 

V. Ex.ª quer a todo o pano, resguardar-se do temor, do perigo, 
do que eventualmente, possa vir a acontecer. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Êsse é apenas um dos pontos 
do problema talvez menor. Isso de dizer-se que estamos assombra-
dos, com medo, não é absolutamente exato. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Sinto prazer ouvi-lo. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Queremos apenas não criar 

condições que possam pelas nossas facilidades trazer-nos, ama-
nhã, grandes dores de cabeça. Se pudermos - e isto está demons-
trado - com os nossos próprios recursos, enfrentar o problema 
do petróleo por que concedermos ao capital estrangeiro, ou aos 
trusts por detrás dêsse capital um privilégio que realmente nos 
cabe? Não dispomos de capital privado à altura de empreendimen-
tos dessa natureza básico, a ponto de se nivelar ao empreendi-
mento atômico nos Estados Unidos. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Lembraria a V. Ex.ª 
que o primeiro poço descoberto na Bahia se deveu a ação do capi-
tal privado. 

O Sr. Othon Mader - Se dermos garantias ao capital privado, 
êle aparecerá. 

O Sr. Kerginalào Cavalcanti - Não quis nunca aparecer. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Repito, o primeiro poço 

descoberto na Bahia, do qual o Govêrno Federal se apossou, se de-
veu ao capital privado. O Govêrno da União, o Estado Brasileiro 
espoliou um brasileiro; espoliou o louco, o visionário, que contra 
todos os pareceres, descobriu petróleo onde diziam que êle não 
existia. E, tendo-o encontrado, o govêrno o espoliou. Esta, a ver-
dade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Quero dar um esclarecimento 
a V. Ex.ª para que eu seja melhormente compreendido. Se não es-
tivesse demonstrado que o Govêrno Brasileiro pode enfrentar o 
problema, e se eu não considerasse como já disse, êste problema 
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como o nervo vital de tôda a nossa civilização, talvez concordasse 
com o ponto de vista de V. Ex.ª. Assim sendo, porém, não posso 
concordar com a intervenção de capitais estrangeiros a não ser 
pela modalidade do empréstimo e pelo aproveitamento dos capi-
tais privados do País, previstos pelo nobre Senador Alberto Pas-
qualini. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - A própria Constituição 
Federal admite a presença do capital estrangeiro, desde que or-
ganizado sob a forma de companhia jurídicamente brasileira e 
submetida ao nosso direito e às nossas leis. 

Todavia, é preciso definir, precisar meu ponto de vista, em re-
lação ao de V. Ex.ª. Não contesto que o Govêrno Brasileiro, com 
os técnicos existentes , com os recursos votados mesmo com essas 
restrições e dificuldades, de obtenção de dinheiro estrangeiro, e 
nisto estou com V. Ex.ª - conseguiria obter a confiança ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Felicito V. Ex.ª por essas pa-
lavras patrióticas, sobretudo, porque já ouvi dizer, neste recinto 
- e os aqui se encontram e disto se lembram que me ajudem -
que não dispomos de técnicos capazes de enfrentar o problema. 

O Sr. Othon Méider - Não dispomos de quantidade necessária. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Em qualidade é o que importa. 
O Sr. Othon Miider - E também e muito a quantidade. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Em qualidade principalmente. 

Nos veríamos se fizessemos uma pesquisa com a característíca 
geral que se encontra no mapa que nos foi aqui exibido. Se qui-
sermos técnicos, poderemos obtê-los com facilidade. ~les andam 
por aí, a matraca. Se houver recursos êles virão para aqui nos en-
sinar e então, aprenderemos. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não contesto. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não estou contestando V. Ex.ª 

mas felicitando-o pelas palavras patrióticas que proferiu. Diver-
gimos apenas nas conclusões. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Vê, então, o Senado, 
dois pontos de vista nítidamente caracterizados. De um lado, não 
se admite, a exploração a não ser pelo Estado; do outro, admite-
se e deseja-se a ação do Estado reforçada pela ação privada na-
cional ou estrangeira. ~ste o raciocínio. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Afirmo a V. Ex.ª que o Estado 
assim iria a falência porque por trás dos interêsses privados, oca-
pital estrangeiro, orientado pelos trusts, se converteria num con-
corrente tremendo para êle, levando-o a uma situação insusten-
tável. 

O Sr. Landulpho Alves - Apoiado. 
O Sr. Othon Mader - O que prova ser o Estado incapaz de 

concorrer com o particular. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - (Dirigindo-se ao Sr. Othon 

Méider) - O argumento não está à altura da inteligência de V. 
Ex.ª; é um argumento primário, simplista. 

O Sr. Othon Mader - Eu disse apenas a verdade. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Os técnicos brasileiros 

já demonstraram a sua capacidade. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Agradeço a V. Ex.ª como bra-

sileiro. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não há o que agradecer. 

O petróleo está na Bahia. Não se pode negar competência a quem 
o contestasse . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Apesar disso não faltou quem 
o contentasse. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - O que não me parece 
razoável se me permite a expressão, é que se limite a ação ao nú· 
mero reduzido de técnicos e aos diminutos recursos que poderá 
o govêrno brasileiro obter. Ao contrário, pela adjunção dos inte-
rêsses privados, essa ação se ampliará atingindo dimensões tais 
que aumentarão as possibilidades da rápida obtenção do petróleo. 
O que não impedirá que mais tarde uma vez obtido o petróleo, 
por aquêle processo que esbocei na alocução que li do General 
Juarez Távora, se tomem as medidas que mais convenham ao país. 

Não temo a ação dos capitais privados. A Inglaterra, pais su-
percapitalista, foi governada, mais de urna vez, pelo Partido Tra-
balhista. 

O Sr. Plínio Pompeu - Há pouco tempo o govêrno conserva-
dor permitiu que se instalasse no país uma grande refinaria ame-
ricana. O capital foi todo de lá. 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - O capital privado, na 
Inglaterra, nos Estados Unidos e na F'rança, jamais pôs nem põe 
em perigo a estrutura do Estado. Nesses países, o capital privado 
não é puramente inglês, americano ou francês. Enormes interês-
ses na América do Norte, aplicados em estradas de ferro, são de 
cidadãos franceses, o mesmo acontecendo nos poços de petróleo 
e em outros meios de produção. E tanto nos atemorizam com a 
alegação da segurança do Estado. 

O Sr. Landulpho Alves - Permite ainda V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) - Quero apenas lembrar a V. Ex.ª que 
a organização petrolífera que explorou o Irã tinha em grande 
maioria, ações pertencentes a representantes do Tesouro Inglês. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Pertencentes a esqua-
dra inglêsa. 

O Sr. Landulpho Alves - Isto é o govêrno inglês, não podendo 
controlar seus próprios capitais ... 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Não estou advogando 
as concessões internacionais. Iriam ferir a Constituição Federal, 
que não as permite. É assunto pacífico. A única coisa que estou 
pleiteando é que, dentro da Constituição Federal, se permita a 
exploração do petróleo. Que todo mundo perfure o solo, até achar 
Petróleo. Para, depois de encontrado, há uma série de leis e regu-
lamentos que limitam consideràvelmente o direito de prioridade, o 
direito de dispor do que fôr produzido. 

Que se produza petróleo! Para sua venda, porém, temos o Con-
selho Nacional do Petróleo. 

O Sr. Plínio Pompeu - É êle que fixa os preços. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Se êsses órgãos esta-

tais, se as autoridades encarregadas de aplicar as leis não as apli-
carem bem, então é porque o país está desgraçado. Não sabe esco-
lher seus dirigentes. Em tais condições, não haverá nacionalismo 
ou estatismo por mais rigoroso que seja, que impeça todo êsse cor-
tejo de misérias com capital privado nacional, estrangeiro, ou, 
mesmo sem capital, pela simples constituição de uma burocracia 
que segue a vida do país. 

O Sr. Landulpho Alves - Uma grama de prevenção é melhor 
do que um quilograma de cura. V. Ex.ª conhece o adágio. 
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O SR.. ALENCASTRO GUIMARÃES··- Direi a V. Ex.ª "Quem 
não arrisca não petisca". (Riso). 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É o que vamos fazer com o pe-
tróleo nós os brasileiros estatais: arriscar, para petiscar. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Se o Congresso Nacio-
nal adotar a tese que V. Ex.ª esposa - acredite - desejo arden-
temente ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Acredito que V. Ex.ª é muito 
sincero. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - . . . que tenha pleno 
êxito e, de qualquer maneira, o petróleo apareça o mais breve pos-
sível; mas continuo ainda, com aquela grama de prudência do 
Senador Landulpho Alves, a pensar ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª está atacado do mal 
nacionalista. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - . . . que vale a pena 
arriscar para petiscar alguma coisa. 

A lei das probabilidades está a meu favor. Desejo que V. Ex.ª 
que apenas se apoia num sistema, seja vitorioso. 

O Sr. Plínio Pompeu - O petróleo é explorado por dois sis-
temas: o de acessão, como acontece nos Estados Unidos, em que 
o subsolo pode ser pesquisado por qualquer capital, e o de con-
cessão, como nocaso do Brasil. As concessões são internacionais, 
de govêrno a govêrno, conforme se dá no Irã, ou entre companhias 
estrangeiras e o govêrno, como acontece na Saud Arábia, na Ve-
nezuela etc. 

Nas concessões feitas sómente entre o govêrno e companhias 
nacionais, fiscalizadas pelo Estado, dentro da Nação, não entra 
absolutamente, a prepotência de país algum, como é o caso do Ca-
nadá. Em nada prejudicaria ao Brasil uma concessão, a compa-
nhias nacionais, bem distante do petróleo da Bahia. Alí, a área 
sedimentária é de 6 mil quilômetros quadrados, ou seja, dois mi-
lésimos do total da área sedimentária do Brasil. Que prejuízo ha-
veria na concessão a capitais estrangeiros, numa área a grande 
distância? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - - Perfeitamente. É o 
meu ponto de vista. A opinião de V. Ex.ª coincide com a minha. 
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Que se permita a todos explorar, pesquisar o petróleo. Repito: será 
mais fácil três, procurando, acharem, do que um só . 

Desejo que se esta opinião não chegar a ser vitoriosa, a so-
lução que se adotar alcance o êxito pretendido. Com isto, nem 
V. Ex.as, nacionalistas serão vitoriosos, nem nós, que esposamos 
ponto de vista mais amplo seremos derrotados. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª não será derrotado: 
o Brasil é que vencerá. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - A grandeza do Brasil 
é o que todos desejamos. 

Sr. Presidente, o objetivo de minha presença na tribuna não 
era ocupar tão longamente a atenção da Casa, mas apenas tra-
zer o depoimento do General Juarez Távora, que eu julgava indis-
pensável como contribuição para o estudo e debate da questão -
infelizmente, roubei muito tempo precioso do Senado (não apoia· 
dos) pois não creio que o problema se tenha esclarecido mais. Não 
consegui sequer abalar a firmeza de Pão de Açúcar da convicção 
dos nobres Senadores Landulpho Alves e Kerginaldo Cavalcanti. 

O Sr. Landulpho Alves - Ela obedece a estudos e objetivos 
patrióticos. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Confiante, porém, no 
adágio que "água mole em pedra dura tanto dá até que fura'', 
.espero que ainda conseguirei alguma coisa da nobre e patriótica 
intransigência de S. Ex.as. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O ora-
dor é muito cumprimentado). 





SESSAO EM 20 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador 
Othon Mader, quinto orador inscrito. 

O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, pode-se classificar 
a semana passada como das mais fecundas em relação ao estudo 
do problema do petróleo no Senado Federal. Depois do magnífico 
discurso, repleto de dados e elementos informativos, aqui pronun-
ciado pelo nosso eminente colega e ilustre Senador Plínio Pom-
peu ... 

O Sr. Plínio Pompeu - Agradecido a V. Ex.ª. 
O SR. OTHON MA.DER - . . . tivemos o do nobre Senador 

Alencastro Guimarães. O ilustre representante do Distrito Federal 
colocou o problema nos seus verdadeiros têrmos, sem consultar 
dados numéricos. Procurando mesmo esquecer o lado puramente 
técnico da questão, o Senador Alencastro Guimarães teve a habi-
lidade e a inteligência de enfrentar o problema do petróleo no 
Brasil do ponto de vista da prática e do senso. Examinou i'mica-
mente os fatos e lançou no tapete das discussões êsse aspecto in-
teressante do problema, ao alcance de qualquer indivíduo de me-
diana ~ompreensão. 

Embora duvidando da exigência dos trusts internacionais e 
do perigo que possam representar para a soberania nacional, 
aquele nosso ilustre colega admitiu sua existência; argumentou 
como se realmente sua colaboração em nosso país constituísse 
ameaça iminente à sua segurança. E afirmou então: se existem 
trusts de petróleo e representam grande perigo para a soberania 
nacional, é preferível venham êles para o Brasil, e aqui fiquem sob 
nosso contrôle, nossa fiscalização, sujeitos às nossas leis, em vez 
de permanecerem no estrangeiro completamente livres de tôda 
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e qualquer fiscalização, de todo e qualq_uer policiamento de nossa 
parte. E no dia em que quiserem nos deixarão sem petróleo. Ao 
passo que se aqui estiverem, nós temos meios e fôrça para obri-
gá-los a nos fornecerem aquêle combustivel. 

O argumento de S. Ex.a é dos que não podem ser desfeitos; e 
se assim é, enfrentemos o problema, "peguemos o touro pelas as-
pas", sem nos amedrontarmos, sem sabermos de que corremos. 

Sr. Presidente, o nobre Senador trabalhista esclareceu ponto 
importantíssimo na questão petrolífera do Brasil. S. Ex.a não dis-
se, mas pode-se afirmar: Se os trusts são tão maléficos, na hipó 
tese o da gasolina é o caso de considerá-los beneméritos ou ben-
fazejos, e até mesmo benditos porque nos fornecem um produto 
de qualidade esmerada, em condições perfeitamente acessíveis, 
com um serviço de distribuição irrepreensível por preço baratíssi-
mo inferior ao da própria água mineral brasileira. Depois de uma 
exploração cara e de atravessar oceanos, onerando com despesas 
enormes, ainda assim o litro de .gasolina nos é vendido por Cr$ 2,40 
dos quais dois terços são provenientes de impostos, taxas e con-
tribuições estabelecidas pelo govêrno; apenas um têrço represen-
ta o preço do produto. O encarecimento da gasolina e óleos provém 
dos ônus que o Govêrno lhes cria e não de qualquer majoração das 
companhias fornecedoras. E ainda assim é um dos produtos mais 
baratos que possuímos no Brasil. Já se vê que os tntsts não se têm 
aproveitado de sua situação para nos explorar. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que falta apenas um minuto para o término 
da hora do expediente. 

O SR. PLíNIO POMPEU - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se concede a prorroga· 
gação da hora do expediente, para que o nobre Senador Othon 
Mader possa concluir sua oração. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri· 
mento formulado pelo nobre Senador Plínio Pompeu. 

Os Senhores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pa1lsa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Othon Mãder. 
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O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, agradeço ao nobre 
Senador Plínio Pompeu e ao Senado a concessão da prorrogação 
da hora do expediente. 

Se os trusts da gasolina têm tudo em suas mãos e podem, de 
um momento para outro, cortar o fornecimento do combustível 
líquido ao Brasil, êles não se aproveitam dessa circunstância es-
pecial, dessa fôrça , dessa arma poderosa; e continuam a vender-
nos a gasolina, a no-la fornecer por preço baixíssimo, sem aumen-
tos. A gasolina, dentre todos os produtos vendidos no Brasil, é o 
que menos aumento teve nestes ultimas anos; e se o teve não foi 
por sua vontade mais por imposição do Govêrno. O preço é fixado 
pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

O Sr. Plínio Pornpeu - não obstante as alterações anuais nos 
impostos fiscais. Estou informado de que nos Estados Unidos, a 
gasolina é vendida, em valor equivalente à nossa moeda, Cr$ 7,98 
e o govêrno americano dela aufere, anualmente, cêrca de três bi-
lhões de cruzeiros. Aqui, poderia acontecer o mesmo. 

O SR. OTHON MA.DER - Agradeço ao nobre colega o inte-
ressante aparte com que ilustra minha oração. 

Sr. Presidente, não temos por que nos queixar dos trusts de 
. gasolina; se êles, mesmo poderosos, têm respeitado o Brasil e for-

necido gasolina a prêços baixos, não é o caso de estarmos aqui a 
acobertá-los. Oxalá houvesse trusts semelhantes, que nos forne-
cessem feijão, arroz e carne em condições idênticas às da gasolina. 

O Sr. Plínio Pornpeu - Até mesmo a água mineral, poderá di-
zer o nobre colega. 

O SR. OTHON MADER - A própria água mineral, como diz 
bem meu eminente colega Senador Plínio Pompeu, também po-
deria ser fornecida do mesmo modo . 

Se houvesse trusts que vendessem gêneros alimentícios, como 
o feijão e o arroz, a Cr$ 2,40, em vez de 10 e 18 cruzeiros o quilo 
seria o caso de bem dizer tais organizações . 

Ainda mais, Sr. Presidente, não há motivo para receio de que 
os trusts venham a oferecer qualquer perigo à nossa segurança ou 
soberania, pois em país algum do mundo os govêrnos estrangeiros, 
quanto mais os trusts, têm a audácia de se jogarem contra outra 
nação para dominá-la. Vemos, hoje em dia, nações pobres e fracas, 
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fraquíssimas mesmo, opondo-se violentamente, arrogantemente, 
com tôdas as suas fôrças a qualquer tentativa de intervenção de 
país estrangeiro em seus negócios internos. Os exemplos são tan-
tos e tão recentes que me dispenso de citá-los. 

Esta mentalidade que hoje se quer criar em nossa terra, de 
receio aos trusts e ao capital estrangeiro, é concepção completa-
mente nova, porque em outros tempos do Brasil, no Império e na 
República, jamais houve êsse receio de intervenção de qualquer 
país estrangeiro. Atravessamos situações críticas e jamais o Brasil 
foi ofendido em sua soberania; tivemos períodos, como o de 1910 
a 1912, em que o Brasil atingiu uma fase de grande progresso e 
prosperidade e necessitava importar máquinas para o equipamento 
da sua indústria nascente. Naquele momento, a balança comercial 
do Brasil acusava deficits como suprir essa eficiência. A exporta-
ção era fraca e a importação volumosa. Era uma situação igual à 
que hoje assistimos. 

Que fêz o Brasil? Que fizeram os estadistas daquela época? 
Permitiram e facilitaram o capital estrangeiro para que entrasse 
livremente em nossa terra. Foi com êsse recurso que o Brasil pôde 
equilibrar sua balança e importar vultosa quantidade de máqui-
nas de materiais e matérias primas e iniciar sua indústria. Foi por 
essa forma inteligente e sábia que os governantes de 1910-1912 
resolveram o problema, muito ao contrário do que hoje acontece, 
quando pretendemos solucionar essas mesmas situações, impedin· 
do e dificultando por todos os meios, a entrada dos capitais estran-
geiros. Querem agora resolver o problema reduzindo a importação 
de máquinas, equipamentos e matérias-primas, de que tanto pre-
cisamos, restrição essa que se vem refletir sôbre o nosso desenvol-
vimento econômico. E é assim que errôneamente estamos agindo, 
prejudicando o próprio progresso nacional. 

O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OTHON MADER - Com todo o prazer. 
O Sr. Landulpho Alves - Folgo em ver que V. Ex.ª evoluiu 

da semana passada para cá, apreciando não mais a iniciativa par-
ticular como fator de desenvolvimento de nossa indústria. 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.a está antecipando no julga-
mento. 
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O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.ª que eu explique 
meu pensamento? 

O SR. OTHON MaDER - Perfeitamente. 
O Sr. Landulpho Alves - Vejo que V. Ex.ª está fazendo a de-

fesa dos trusts internacionais do petróleo. Isto é absolutamente 
claro, segundo as palavras de V. Ex.ª. É pena que traga, em abono 
da sua opinião êsse argumento quase pueril, que se usa entre es-
tudantes de escola primária que ainda não têm raciocínio desen-
volvido para apreciar questões de ordem econômica. Diz-se que a 
gasolina aqui chega por preço muito baixo muito menor que o da 
água mineral. Isto é coisa tão banal, tão comum que não se po-
deria jamais supor fôsse repetida da tribuna do Senado com o 
fim de justificar a entrada em nosso país dos trusts internacionais 
do petróleo. V. Ex.ª sabe que não iremos vender a nossa sobera-
nia, a nossa tranqüilidade a nossa integridade territorial só por-
que a gasolina nos é vendida por preço muito menos que o da 
água mineral Precisamos, sim de obter gasolina muito barata das 
nossas próprias jazidas. 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª está torcendo completa-
mente a questão. Não estou fazendo a defesa dos trusts interna-
cionais mas, apenas apresentando fatos. Nada tenho com êles: ne-
nhuma ligação mantenho com trusts; desconheço sua existência 
e seus chefes. Cito fatos do conhecimento de todos. Todo mundo 
sabe que o Brasil está recebendo gasolina, está sendo abastecido 
dêsse combustível nos seus mais longínquos recantos, por Preços 
e em condições tão módicas que êsse fato tem sido um dos fatô-
res de maior progresso do nosso país e principalmente do nosso 
hinterland. 

Quem viaja através do Brasil encontra, nas mais distantes 
localidades, gasolina por preços acessíveis, distribuída da melhor 
maneira, possibilitando adequado abastecimento dêsse combustível 
a aviões e automóveis. 

O Sr. Landulpho Alves - V. Ex.ª também em abono de sua 
tese, trouxe essa repetida afirmativa, já abandonada e posta 
à margem, de que queremos impedir a entrada de capitais 
estrangeiros em nosso país. Ninguém tratou nesta Casa do assunto, 
nestes têrmos. O capital estrangeiro deve entrar em nosso país. 

15 - 26187 



- 226-

O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª se manifesta, através de dis-
cursos, contra a entrada do capital alienígena - e continua a afir-
mar que êle pode vir! V. Ex.ª quer que se mantenha a legislação 
restritiva do capital estrangeiro. Pensa que estamos protegendo 
quando estamos perseguindo o capital estrangeiro, não só por meio 
de leis, como por ameaças pessoais, a cada passo. 

Senhor Presidente, lembramo-nos de que, há pouco tempo, o 
Sr. Presidente da República, em discurso proferido a 31 de dezem-
bro de 1951, afirmava, mais uma vez, que não necessitávamos doca-
pital estrangeiro e estipulou para êle condições inaceitáveis. Mais 
tarde, vendo jorrar petróleo na Bahia, o Presidente da República 
reafirmava não têrmos pedido e não precisarmos do capital estran-
geiro para a exploração daquele produto. Tais atitudes só nos pre-
judicaram. Não será dêsse modo que o atrairemos 

Agora, vejo que o nobre Senador Landulpho Alves está em 
contradição, porque assegura que queremos o capital estrangeiro! 

O Sr. Landulpho Alves - Permita-me o nobre orador concluir 
o meu aparte. S. Ex.ª está inteiramente equivocado. Acabamos de 
ouvir o nobre Senador Assis Chateaubriand tratar dos emprésti-
mos brasileiros nos Estados Unidos. Que são êsses empréstimos se-
não o nosso desejo de obter capitais? Como poderemos negar que 
queremos o capital estrangeiro para inversões em nosso país? São 
precisamente êsses grandes empréstimos que o Brasil trabalha para 
obter. 

O SR. OTHON MADER - Não posso compreender o pensa-
mento de V. Ex.ª. Esta não é a forma de se atrair o capital. 

O Sr. Landulpho Alves - Os trusts internacionais do petróleo 
poderiam controlar as nossas jazidas. 

O SR. OTHON MADER - Por que não respondeu V. Ex.ª an-
teontem ao Senador Alencastro Guimarães, quando S. Ex.ª afirmou 
que, se existisse o trust internacional, seria preferível que êle vi-
esse para o Brasil? Tenho para mim que V. Ex.ª não respondeu, 
porque o argumento de S. Ex.ª é irrespondível. 

O Sr. Landulpho Alves - Não nos queremos referir ao capital 
inglês ou norte-americano. Referimo-nos ao capital internacional, 
governado pelos trusts do ferro, do aço etc. V. Ex.ª conhece mais 
do que eu o assunto. 
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O SR. OTHON MADER - Sr. Presid·~nte, como ia dizendo, é 
necessário que acabemos com êsse complexo de inferioridade, com 
êsse temor, êsse mêdo aos capitais e ao trust estrangeiro, salvo se 
não tivermos confiança em nós mesmos e desde já, nos declaramos 
um pais vencido, um país capaz de se deixar subornar e corrom-
per por um trust internacional. Porque acreditam no Brasil e que 
não tomemos a colaboração do capital privado na exploração do 
petróleo. 

Valho-me ainda dos políticos e administradores de 1910 para 
transmitir ao Senado um pronunciamento do saudoso homem de 
Estado Sr. João Luís Alves, ilustre político mineiro, parlamentar e 
ministro naquela época. Em 1910, S. Ex.ª discutindo a tarifa al-
fandegária para o Brasil e sabendo haver opositores à sua idéia que 
temiam que à sombra das tarifas protecionistas se formassem o 
trust, respondeu: 

"Começarei por declarar que sou adversário dos 
trusts; que aceitarei medidas tendentes a impedir os seus 
excessos, mas não o remédio proposto "porque é forte de-
mais, mata o doente". Entretanto, penso que o trust não 
é produto do protecionismo e não creio que êle seja, em 
absoluto, um mal". 

O Sr. Landulpho Alves - É o govêrno do monopólio. 
O SR. OTHON MA.DER -

"Como me alegraria se em nossa pátria pudesse ver 
cem ou duzentos trusts, como os do aço, do petróleo, dos 
caminhos de ferro, etc., sinais de grande prosperidade 
econômica, de grande concentração de capitais!" 

Assim pensavam os políticos daquele tempo, quando o Brasil 
era apenas uma nação fraquíssima que não dispunha das fôrças e 
dos elementos de que hoje dispõe. Em 1910, a população do Bra-
sil era de pouco mais de vinte milhões de habitantes; não tínhamos 
riqueza, nem indústrias como as de hoje e, naquele tempo, os ho-
mens não receavam as ameaças dos trusts. Tinham mais visão e 
mais confiança na sua pátria do que os de hoje. 

O Sr. Landulpho Alves - Eram por demais fraquinhos, Sr. 
Senador, os recursos dos trusts internacionais. 

O SR. OTHON MA.DER - Hoje, a situação internacional está 
completamente mudada. Dispomos de recursos para suster as amea-
ças dos trusts e é agora que vivemos no temor prejudicial, que im-
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pede o desenvolvimento econômico do país. É contra essa menta-
lidade atrasada que me oponho e quero a colaboração da livre em-
prêsa, para construir a grandeza do Brasil. 

Num dos últimos discursos que aqui pronunciei, tive oportu-
nidade de me referir a um fato e agora quero provar a afirmativa 
que então fiz. 

É um equívoco dizer-se que, no mundo, dois países apenas ex-
ploram o petróleo através do monopólio estatal - a Rússia e o Mé-
xico. Afirmei então que apenas a Rússia exercia o monopólio es-
tatal, porque o México conforme vou provar não o exerce. O México 
admite a iniciativa privada ao lado das atividades oficiais, ao lado 
da sua companhia "Pemex" dominada pelo Govêrno. 

Disse então e agora já baseado num depoimento de Glycon de 
Paiva, repito que no México não existe o monopólio estatal dope-
tróleo, tal como se pretende criar no Brasil. 

São daquele eminente geólogo e economista, cujos títulos eu 
tive oportunidade de citar, as seguintes palavras, no seu artigo 
na "Revista Brasileira de Economia": 

"O aproveitamento do petróleo se realiza no México: 
a) diretamente pelo govêrno por intermédio da re-

partição competente; 
b) por meio das instituições públicas de petróleo, es-

pecialmente dedicadas ao assunto, criadas em lei; 
e) mediante contratos entre o Govêrno e particula-

res ou sociedades". 
É Glycon de Paiva quem declara isso no seu magnífico artigo 

publicado na "Revista Brasileira de Economia" e que aqui está pa-
ra quem desejar verificar. E mais adiante: 

"Os contratos com particulares ou sociedades para 
aproveitamento do petróleo, são precedidos de concorrên-
cia pública, assinando o ajuste que oferecer maiores van-
tagens". 

E ainda: 
"Os contratantes serão compensados em dinheiro ou 

em espécie. Podem ser contratantes os particulares mexi-
canos, as sociedades construídas integralmente por me-
xicanos, ou as de economia mista onde o Govêrno possua 
predominância de capital". 
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E mais adiante: 
"Tendo em vista a exploração do petróleo, os terre-

nos no México classificam-se em cinco categorias: 
I - diretamente aproveitados pelo Govêrno; 

II - atribuídos a instituições públicas de petróleo; 
III - contratados com particulares ou sociedades; 
IV - amparados por concessões anteriores à lei; 
V - de reserva nacional". 

Lá existe, pois, a exploração do petróleo contratada com par-
ticulares. 

Mais adiante, no seu artigo, diz o eminente geólogo brasiieiro 
e grande economista: 

"Aproveitamento mediante contrato com terceiros. Os 
contratos de aproveitamento podem consistir na pesqui-
sa e lavra de estruturas previamente comprovadas pelo 
govêrno. A iniciativa do contrato pode ser pelo govêrno 
ou de qualquer interessado mexicano. A extensão máxi-
ma de terreno petrolífero que pode ser contratado é de 
30.000 ha, quer se trate de um ou vários contratos. Para 
êsse fim, considera-se como uma só peça tôdas as em-
prêsas que constituem unidade econômica. O contrato é 
precedido de uma concorrência que estabeleça condições 
para a execução das obras. As propostas serão acompa-
nhadas dos seguintes documentos ... 

Enumera então os documentos. Mais adiante escreve: 
"Quando um particular aproveita o petróleo no Mé-

xico êle o faz como empreiteiro do govêrno, a quem em-
presta serviços, recebendo uma compensação em dinheiro 
ou em espécie, conforme tenha sido regulado nas con-
dições contratuais". 

O Sr. Plínio Pompeu - Nesse mesmo artigo o autor diz que 
isto tem sido feito também com companhias estrangeiras, como a 
Sharpless Oil Compay e a Independent Oil Company. 

O SR. OTHON MA.DER - Embora não encontre no momento 
o trecho que se refere a êste ponto, posso declarar que é verda-
deira a afirmativa do nobre Senador Plínio Pompeu, quando diz 
que o México já contratou a exploração do petróleo com compa-
nhias estrangeiras. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. OTHON MA.DER - Com o maior prazer. 



- 230 -

O Sr. Alberto Pasqualini - Acho que é equívoco da parte de 
V. Ex.ª O que acontece no México, com relação às companhias pri-
vadas é que devem ser constituídas de mexicanos; e só podem rea-
lizar contratos com o govêrno mexicano tendo em vista determi-
nàdo trabalho. Todavia, não recebem concessão para exploração 
de petróleo no México. O contrato diz respeito à produção, ao tra-
balho, à pesquisa. Mas, o petróleo é do govêrno e não da emprêsa 
privada. Ocorre apenas um pagamento em dinheiro pelo trabalho, 
ou em espécie, isto é, em petróleo. 

O SR. OTHON MADER - Elas não só recebem petróleo como 
até podem beneficiá-lo. Vou ler em seguida, o parecer do nobre 
Deputado pela Bahia, Sr. Antônio Balbino, que se aprofundou na 
questão e chegou à conclusão de que, no México, não existe legis-
lação monopolista em relação ao petróleo. 

o Sr. Plínio Pompeu - Peço a V. Ex.a permissão para ler o 
trecho do artigo ao qual fiz referência. É o seguinte: 

"Não se pode silenciar o recente movimento da Pe-
mex em busca de capitais e de colaboração alienígenas 
para o preparo de novos campos e que chegou a bom têr· 
mo com os contratos de prestação de serviços com paga-
mento em petróleo, firmados com a Sharpless Oil Com-
pany e a Independent Oil Company. Isto denuncia o mo-
vimento para o lado do regime de concessões adminis-
trativas". 

O SR. OTHON MADER - Aí está a confirmação do que di-
zíamos. 

O Sr. Alberto Pasqitalini - Há contratos de trabalho: não 
concessões . 

O Sr. Camilo Mércio - São coisas muito diferentes. 
O Sr. Alberto Pasqualini - É um contrato em que o paga.. 

menta se faz em dinheiro ou com petróleo. 
A Pemex não é uma sociedade de economia mista, é uma en-

tidade autárquica. É entidade pertencente ao govêrno mexicano. 
O SR. OTHON MADER - O Deputado Antônio Balbino de 

Oliveira, num trecho de seu parecer, diz o seguinte: 
"Vê-se, pois, que afastada a hipótese da Rússia, cujo 

regime político não tornaria possível outra solução, só em 
relação ao México é que se aponta a existência de um sis-
tema legislativo específico, instituindo para a integra~ 
ção das atividades petrolíferas o monopólio oficial. As di-
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vergências indicadas, no entanto, na apreciação do al-
cance e da extensão do monopólio mexicano - que se-
ria o único monopólio legalmente estabelecido para o Es~ 
tado, em matéria de petróleo, em tôda a legislação uni-
versal - nos compeliram a um exame de mais profun-
didade do sistema legal em vigor naquele país americano, 
cujas conclusões, como esclarecimento ao debate, não nos 
furtaremos ao dever de manifestar neste estudo". 

Termina S. Ex.ª dizendo: 
"Incomparàvelmente mais restritivo do conceito de 

direito de propriedade que o nosso sistema, o fato, porém, 
é que o artigo 27 da Constituição Mexicana, de linhas tão 
acentuadamente nacionalistas, não chegou, no entanto, 
a fixar o monopólio de Estado para a exploração das ri-
quezas petrolíferas". 

O Sr. Alberto Pasqualini - A Constituição Mexicana não o 
fêz, mas as leis ordinárias o estabeleceram. 

O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.a verá que a lei ordinária 
também não o estabeleceu. 

O Sr. Aiberto Pasqualini - Nem nossa Constituição estabe-
leceu o monopólio . 

O SR. OTHON MA.DER -
"Em síntese, pois, assim poderemos definir o quadro 

legal, não constitucional da indústria petrolífera no Mé-
xico: 

l.º - não há monopólio, no sentido de reservar ao 
Estado o exercício exclusivo das atividades da indústria 
petrolífera". 

Mais adiante, diz S. Ex.ª: 
"Conquanto não rigorosamente pertinente ao assen-

tamento das convicções que se impõem, no problema ju-
rídico do monopólio de Estado para as atividades petro-
líferas, acrescentaremos alguns dados objetivos que ti-
vemos ocasião de comprovar no estudo, não apenas for-
mal mas realístico do desenvolvimento da política petro-
lífera mexicana, a título de esclarecimento e talvez de 
advertência . 

Isto, sobretudo, quanto à necessidade de prevenir e 
evitar certos exageros de otimismo nos resultados artísti-
cos de autofinanciamento das atividades petrolíferas 
antes de chegarmos ao ponto de auto-suficiência, a fim 
de que, com apoio em tais pressupostos não pratiquemos 
o êrro de subestimar o planejamento financeiro dos re-
cursos que cometimento de tamanho vulto exige". 
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Como se vê, é o relator da Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara dos Deputados, o eminente parlamentar e acatado ju-
rista, Sr. Antônio Balbino, quem chama a atenção do país e dos 
legisladores para o otimismo excessivo quanto ao autofinancia-
mento para indústria com esta no Brasil. E termina dizendo: 

"Diante do estudo aprofundado que fizemos da le-
gislação mexicana, não temos a menor dúvida em afir-
mar: 

1.º - O regime legal mexicano, não obstante apon-
tado por figuras da mais alta categoria no Brasil, como 
paradigma do nacionalismo petrolífero e interpretado 
como exemplo do Monopólio Estatal, é um regime flexí-
vel que assegura o contrôle do Estado, mas, de modo al-
gum, exclui, nem mesmo quanto às atividades de pesquisas 
e lavra, a colaboração através de diversas modalidades ju-
rídicas, da participação do capital privado e permite, 
quanto às outras atividades (transportes, armazena-
mento, distribuição, refinação e aproveitamento de gás), 
inclusive o regime das concessões. 

2.º - O regime legal mexicano é muito mais liberál 
do que o previsto no projeto n.0 1.516, de criação de Pe-
trobrás, e esta observação ainda mais se evidenciará se 
confronto passar a ser feito tendo em vista o projeto nú-
mero 1.516 com as modificações que lhe foram sugeridas, 
nas emendas ao mesmo oferecidas pelas Comissões per-
manentes da Câmara". 

Sr. Presidente, era sómente para provar a afirmativa que aqui 
fiz de que, se o Brasil adotar o regime do monopólio estatal, estará 
acompanhando a Rússia, ficará na companhia dos bolchevistas 
e se afastará completamente das nações ocidentais que constituem 
o mundo livre de hoje. Iremos sàzinhos para o lado da Rússia. Se o 
Brasil preferir acompanhar a Rússia sovietizada a ficar com seus 
aliados, com seus amigos, as nações livres do hemisfério ociden-
tal, seremos o único país democrático e livre a divergir dos nos-
sos amigos para imitar o bolchevismo . 

O Sr. Alberto Pasqualini - Não se trata aqui de saber qual 
o regime de exploração adotado pela Rússia e sim qual o mais con-
veniente aos interêsses do Brasil. Adotar o regime do monopólio 
estatal não significa sovietizar o Brasil. Há muitas atividades eco-
nômicas que no nosso país também são exploradas pelo mesmo 
sistema. O argumento de V. Ex.ª não procede. 

O Sr. Camilo Mércio - São coisas inteiramente diferentes. 



O SR. OTHON MADER - O fato é que existem centenas de 
nações livres que exploram o petróleo sob o regime de economia 
mista, por que imitarmos a um país que não devemos acompanhar 
de forma alguma? De um lado estão todos os países livres e civi-
lizados e do outro a Rússia sozinha. Acha V. Ex.ª que devemos en-
tão deixar todos para sermos o único ao lado do nosso inimigo tra-
dicinal? 

O Sr. Camilo Mércio - O Brasil tem recursos para explorar o 
petróleo - está provado. Por que então ir em busca do capital es-
trangeiro e enriquecer os particulares à custa do nosso petróleo? 

O Sr. Alberto Pasqualini - O nobre orador pode alegar que o 
regime de livre concorrência é o melhor; mas não pode sustentar 
a tese de que, estabelecendo o monopólio estatal, o Brasil seja um 
país sovietizado . 

O Sr. Camilo Mércio - O petróleo deve ser explorado em be-
neficio da coletividade e não para dar lucros a particulares. 

O SR. OTHON MADER - O sistema da livre iniciativa é apoia-
do por todos os países que constituem o bloco das nações livres. 
Só não o é pela Rússia. Portanto, é de se concluir que quem está 
seguindo o verdadeiro caminho são os países do hemisfério oci-
dental e não a Rússia. ::t!:stes países adotaram a exploração do pe-
tróleo pelo capital privado ou pelo estatal com a participação do 
particular. 

O Sr. Alberto Pasqualini - V. Ex.ª pode sustentar essa tese 
em nome do capitalismo; não em nome dos interêsses do Estado. 

O SR. OTHON MADER - Posso sustentá-la também em nome 
do Estado pois essa é a solução que mais lhe convém. Precisamos 
considerar a nossa situação; aprender com os que têm mais ex-
periência e, para isso devemos procurar, entre os países da Eu-
ropa e da América, aquêles que têm experiência e tradição na ex-
ploração do petróleo. E êsses todos, condenam o monopólio esta-
tal. Só a Rússia o pratica. 

O Sr. Camilo Mércio - Que procuremos, por exemplo, a Ve-
nezuela explorada pelo capitalismo, é o que V. Ex.ª quer? 

O Sr. Alberto Pasqualini - O México também realizou expe-
riência muito dolorosa. 
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o SR. OTHON MA.DER - O México só nacionalizou a indús-
tria petrolífera depois de consolidado seu pleno desenvolvimento. 
Chegou a produzir 530 mil barris diários de óleo. O govêrno me-
xicano resolveu explorá-lo diretamente, expropriando os capitais 
particulares, quando as instalações estavam em pleno funciona-
mento e representavam um valor de 500 milhões de dólares. O go-
vêrno mexicano pagou por tudo apenas 24 milhões ou apenas 6%. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Quando o México resolveu explo-
rá-lo, a produção de 530 mil barris, caiu para 78. 

O SR OTHON MA.DER - Não; a produção era de 130 mil bar-
ris por dia, quando se fêz a expropriação em 1938. 

O Sr. Plínio Pompeu - Perfeitamente, era de 130 mil barris 
por dia. 

O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, a produção do Mé-
xico em 1922 atingiu a 530 barris diários. Depois, com a descoberta 
das jazidas de petróleo na Venezuela e as contínuas revoluções no 
México, diante das restrições às emprêsas estrangeiras e do na-
cionalismo que então irrompeu naquele país, os capitalistas foram 
pouco a pouco se afastando, retirando suas indústrias e quando 
se nacionalizou o petróleo não se conseguiu mais de 130 mil barris 
diários. Caiu a produção de 530 mil para 130 mil, por efeito dos 
movimentos nacionalistas e da intranqüilidade para os capitais e 
emprêsas. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o término 
da prorrogação do expediente. 

O SR. OTHON MliDER - Sr. Presidente, resumindo, o que 
desejava dizer era o seguinte: o Brasil deve adotar uma orienta-
ção na questão do petróleo; para isso tem de observar e aprovei-
tar a lição da experiência. E neste caso, não deve acompanhar 
um único país, a Rússia, adversária nossa em todos os terrenos, e 
sim ficar corno deve, contra qualquer monopólio estatal ao lado 
das nações unidas do hemisfério ocidental, que, em sua totalidade, 
adotam o regime da livre emprêsa ou da conjugação da iniciativa 
privada com os esforços do Govêrno. Nunca, porém, com o mono-
pólio estatal rígido, cujo único exemplo no mundo é a Rússia. 
(Muito bem! Muito bem!) 



SESSÃO EM 22 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*) - Sr. Presidente, o 
Senado estará lembrado das explicações que lhe dei sôbre fatos 
ocorridos na elaboração do meu parecer como relator do projeto 
da Petrobrás S. A. na Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas . 

Ao ser publicado êsse parecer, ouvi comentários de que êle re-
presentava nova opinião do Sr. Presidente da República quanto à 
questão do petróleo. Êsses comentários foram produzidos sob a res-
ponsabilidade daqueles que os fizeram. A essas apreciações, Sr. 
Presidente, jamais dei assentimento, mantendo-me em silêncio. 

Posteriormente, questão de dois dias, um telegrama de Petró-
polis, de fonte nitidamente oficiosa, retificava as deduções que ês-
ses comentários tiravam do meu parecer. 

Continuei não dando ao telegrama maior atenção do que jul-
gava merecedor. Seu intuito evidente era desmentir-me. Meu de-
sejo era silenciar a respeito de certos Richelieu de aldeia, dos Ma-
quiável tipo sloper, das manobras realizadas nos bastidores, com a 
covardia costumeira dos que não têm coragem para assumir a 
responsabilidade de seus atos. 

Na vida pública e particular, Senhor Presidente, não sou, por 
certo, um conjunto de qualidades, mas um homem cheio de de-
feitos. Uma coisa, porém, pessoa alguma me poderá irrogar: a 
falta de palavra. Admito exista palavra de igual valor, mas não 
superior. Tenho-a honrada desde a mocidade, e se um dia isto 
não mais acontecer, terá sido porque a natureza, na sua marcha 
fatal, me castigue destruindo-me a personalidade. 

( 
1 

) Não foi revisto pelo orador. 
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Posteriormente, foi trazido para êste plenário, pelo nobre Se-
nador Landulpho Alves o mesmo assunto, o que correspondia tam-
bém, a um desmentido. Então, procurei, apenas em atenção ao 
Senado e à opinião brasileira que êle representa na sua mais alta 
dignidade e majestade, dar a explicação do que ocorrera. 

Quando começou a discussão do projeto da Petrobrás, na Câ· 
mara dos Deputados, depois de ouvir o Presidente da República, 
declarei pura e simplesmente - ouvido por jornalistas - que vo-
taria com o Govêrno. Nada mais. 

Não desejava tornar pública minha opinião. Fiel soldado do 
meu Partido, aderente a um govêrno que ajudei a constituir, não 
queria criar embaraços à ação dêsse govêrno ou da minha agre-
miação. Ignorava o texto da mensagem do Sr. Presidente da Re-
pública à Câmara sôbre a Petrobrás, bem como o projeto que es-
tava sendo ali elaborado. 

Designado, no Senado, relator da proposição na Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, procurei o Chefe do 
Executivo porque, da leitura do projeto, me surgiram dúvidas sô-
bre qual seria a orientação do govêrno. Após essa conversa com 
S. Ex.ª encaminhado por S. Ex.ª a entender-me com seu Assessor 
Técnico. o Sr. Rômulo de Almeida. Tive, então, o prazer de verifi-
car que havia semelhança de idéias. 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª um aparte? - (Assen-
timento do orador) - É fácil verificar essa divergência do Presi-
dente da República com o texto atual do projeto da Petrobrás. 
O Sr. Rômulo de Almeida, assessor técnico do Presidente da Re-
públ~ca, julgando necessário esclarecer a opinião pública, publi· 
cou uma separata que todos recebemos, na qual justifica a ma· 
nutenção do projeto da Petrobrás, tal como veio do Catete, e não 
da fórmula adotada pela Câmara dos Deputados. Daí se infere que 
há divergência entre o projeto do Palácio do Catete e o elaborado 
pela Câmara dos Deputados. 

O SR ALENCASTRO GUIMARÃES - Perfeitamente: o mes-
mo me foi declarado pelo Sr. Rômulo de Almeida. O projeto da 
Câmara dos Deputados resultou de entendimento para que o pro-
cesso marchasse. 

O Sr. Othon llfader - Se V. Ex.ª examinar os têrmos usa-
dos pelo Sr. Rômulo de Almeida, verá que êle é inteiramente con-
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"Eminente amigo, Senador Alencastro. 
Ontem não foi possível acabar o trabalho, pela su-

perveniência de outros programas. Fi-lo à noite. Era meu 
propósito levá-lo pessoalmente, mas estou prêso aqui a 
compromissos inclusive a Mensagem. Pedi então ao nosso 
e seu colega como engenheiro, o João Neiva de Figuei-
redo, que fôsse ao seu encontro para se colocar a seu ser-
viço. Além da invulgar competência em assuntos de eco-
nomia mineral, Neiva é de absoluta confiança e boa von-
tade. 

Aqui fico também ao seu dispor pedindo desculpas 
pelo atraso e na espectativa de que não decepcionarei, 
inteiramente, a sua espectativa. - Velho admirador 
amigo. - (a) Rômulo de Almeida." 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Com todo o prazer. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - O Sr. Neiva de Figueiredo cola-

borou na Comissão de Finanças e também na Comissão de Viação 
do Senado. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Colaborou comigo du-
rante três horas, na elaboração do Projeto, no domingo em que 
recebi esta carta. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Em que qualidade? 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Na qualidade de repre-

sentante da Assessoria Técnica da Presidência da República, pres-
tando informações. Terminou levando consigo, tôdas as notas. 
A redação final do trabalho foi ultimada na aludida Assessoria. 

Para mim Sr. Presidente o assunto está encerrado. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - Há uma grande confusão em tôr· 

no da matéria. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não vejo, propria-

mente, uma grande confusão. 
O Sr. A.loísio de Carvalho - Gostaria que V. Ex.ª procurasse 

o papel que o Sr. Neiva de Figueiredo desempenhou, acompanhan-
do no Senado, através de duas Comissões o projeto da Petrobrás. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Relato apenas o que se 
passou comigo. A carta que acabei de ler apresentando o Sr. Neiva 
Figueiredo e capeando o Projeto da Petrobrás - constitui prova 
da participação da Assessoria Técnica da Presidência da República 
na elaboração do parecer que apresentei. 
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O Sr. Aloísio de Carvalho - Estou aparteando V. Ex.ª porque 
tenho idéia de que o Sr. Neiva de Figueiredo me procurou nesta 
Casa para opinar sôbre uma parte do Projeto da Petrobrás, a qual 
parece-me, nada tinha a ver com a Assessoria Técnica da Presi-
dência da República. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - O Sr. Neiva de Figuei-
redo acompanhou o Projeto no Senado, onde procurou vários se-
nhores Senadores . 

A matéria mais grave, confurme esclareci ao Senado, está con-
tida na carta que acabei de ler. Vou entregá-la à Mesa, para que 
fique à disposição de qualquer dos senhores Senadores que deseje 
verificar seu texto e caligrafia. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem. Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Bernardes Filho, segundo 

orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente . 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mãder, terceiro ora-

dor inscrito. 
O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, desisto da pala-

vra. Cedo-a ao nobre Senador Plínio Pompeu. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Pl-

nio Pompeu por deferência do ilustre Senador Othon Mãder. 
O SR. PLíNIO POMPEU (*) - Sr. Presidente, a propósito do 

discurso por mim pronunciado na sessão de 14 dêste mês sôbre a 
Petrobrás, o Sr. Plínio Catanhede, ilustre Presidente do Conselho 
Nacional do Petróleo, deu uma entrevista a "O Globo", contestan-
do alguns trechos da minha oração . 

Referindo-me à Refinaria de Mataripe, declarei que, empre-
gando ela óleo de base parafínica para destilaria leve, daria cêrca 
de oitenta e oito milhões de cruzeiros de prejuízo por ano. 

O Sr. Plínio Catanhede rebateu minha afirmação declarando: 
O assunto está, hoje, no campo político, submetido 

ao elevado critério do Senado, após ter sido amplamente 
debatido na Câmara dos Deputados. A nós, como admi-
nistradores e técnicos com as responsabilidades da efeti-
va execução das funções que a legislação atual do petró-
leo confere ao Conselho, cabe-nos sàmente abordar o dis-
curso do ilustre Senador pelo Ceará unicamente no as-

(1) Não foi revisto pelo orador. 
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pecto em que acusa êste órgão de ter cometido grave êrro 
ao construir a Refinaria de Mataripe com as caracterís-
ticas que ela apresenta. É pena que o ilustre Senador, na 
defesa da sua tese, se tenha valido de argumentos que 
não expressam as realidades dos fatos. 

O argumento por mim apresentado, Sr. Presidente, foi no sen-
tido de que o petróleo de Mataripe era de base parafínica, próprio 
para lubrificação, e mais caro de que o de base asfáltica. Deveria 
ter sido instalada uma destilaria para óleo asfáltico e não para 
produtos leves. Essa inobservância estava causando o prejuízo de 
cêrca de 88 milhões de cruzeiros anualmente, na hipótese de se-
rem destilados apràximadamente cinco mil barris por dia. 

Vou ler as informações prestadas pelo Conselho Nacional de 
Petróleo ao ilustre Senador Alberto Pasqualini, relator da Comis-
são de Finanças e de onde extraí dados para o meu discurso. 

Diz S. Ex.ª em seu parecer: 
Deverá ainda ser construída em Mataripe uma re-

finaria para lubrificante, com o objetivo de dar melhor 
aproveitamento ao óleo atualmente extraído que é de base 
parafínica e que está sendo desperdiçado na produção de 
óleos combustíveis com um prejuízo de mais de quatro dó-
lares por barril. 

Ora, Sr. Presidente, se tenho qualquer retificação a fazer, ela 
é no sentido de que o prejuízo não é de 88 milhões de cruzeiros 
como afirmei em meu discurso, mas de 146 milhões, conforme da-
dos apresentados pelo Senador Alberto Pasqualini. 

Diz mais adiante o ilustre Presidente do Conselho Nacional 
do Petróleo: 

Nessa ocasião foi examinada a possibilidade de ser a 
Refinaria de Mataripe constituída, inicialmente para a 
produção de óleos lubrificantes ao invés da produção dos 
derivados comuns (gasolina, querosene, óleo Diesel e óleo 
combustível). 

A conselho do técnico americano S. C . S. Spodgrass, deveria 
ter sido feita para óleos leves. 

Entretanto - continua o Presidente do Conselho Na-
cional do Petróleo - aquêle técnico, após detidos estudos 
do assunto "in loco" opinou que a industrialização do pe-
tróleo baiano fôsse feita para a produção de derivados 
comuns e não de óleos lubrificantes. 

Vou provar, Sr. Presidente, como já disse em meu discurso an-
terior, que ainda estamos engatinhando em matéria de técnica de 
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refinaria de petróleo. Se não pudemos decidir por nós mesmos e 
seguimos o conselho de um técnico americano, não estamos sufi-
cientemente preparados em matéria de refinação de Petróleo. 

Diz mais adiante o Sr. Plínio Catanhede: 
Não há exemplo, na indústria de petróleo mundial, 

em se ter iniciado a exploração pela fase da produção de 
óleos lubrificantes, financeiramente mais custosa. tecni-
camente mais complexa e delicada e comercialmente mais 
arriscada pela múltipla variedade de óleos combustíveis 
que as máquinas e equipamentos modernos exigem. 

E citou o seguinte exemplo: 

Só agora em Punta Cardan, na Venezuela, onde o 
petróleo é explorado há muitos anos pelo capital estran-
geiro, se inicia a produção de óleos lubrificantes. 

Responderei dizendo a S. Ex.ª que o óleo da Venezuela é de 
base asfáltica, impróprio para lubrificantes. Como há, no contrato 
entre americanos e concessionários estrangeiros, a cláusula em que 
se propõem a refinar não só produtos leves como lubrificantes, são 
obrigados a aproveitar o óleo de base asfáltica muito mais difícil 
de trabalhar. Nem todo óleo, seja êle de base parafínica, de base 
asfáltica ou mista pode fornecer lubrificante; mas são de melhor 
qualidade os produtos derivados de óleo parafínico. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o tér-
mino da hora do expediente. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Vou terminar, Sr. Presidente. 
Os concessionários da exploração de petróleo na Venezuela 

foram obrigados a montar refinarias para óleos lubrificantes, for-
çados pelo contrato com o Govêrno daquele país. 

O nosso óleo de base parafínica deve ser trocado com outra 
nação, pelo produto de base asfáltica. Dará aos cofres públicos lu-
cro superior a cem milhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, como disse anteriormente, retifico a importân-
cia a que aludi em meu discurso anterior em relação ao prejuízo 
anual da Refinaria de Mataripe: em vez de 88 milhões de cruzei-
ros é, na realidade, de 146 milhões. 

Estas as considerações que desejava fazer a respeito da entre-
vista do ilustre Presidente do Conselho Nacional do Petróleo. 
(Muito bem! Muito bem!) 
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SESSÃ.0 EM 24 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

O SR. OTHON MÃDER - Sr. Presidente, quando se discutia 
neste plenário a questão do petróleo nacional, alguns colegas afir-
maram deveria o problema ser encarado pelo aspecto político e 
não pelo econômico. Quando expendemos argumentos em favor 
da cooperação pela iniciativa privada, por julgarmos poder o Brasil, 
por esta forma, mais ràpidamente aproveitar o nosso petróleo, dis-
seram nossos antagonistas não se dever levar em conta a solução 
econômica mas exclusivamente a política. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desculpe-me V. Ex.ª a inter-
rupção. Dissemos se deveria dar, em relação a opetróleo, maior 
significação ao aspecto político. Afirmação, porém, não implica 
erradicarmos da discussão o aspecto econômico, sobretudo por se 
tratar da libertação econômica do país das garras dos trusts es-
trangeiros . 

O SR. OTHON MÃDER - Agradeço o aparte do nobre colega. 
V. Ex.ª confirma minha assertiva, quando diz: deve o aspecto po-
lítico prevalecer sôbre o econômico . 

Sr. Presidente, temos consultado os interêsses da nação sob 
diversos aspectos; examinamos a questão económicamente e tam-
bém do ponto de vista da segurança nacional; da situação peculiar 
do Brasil; da nossa experiência e da estrangeira. Ao meu ver, por-
tanto, o problema está sendo estudado no Senado do ponto de vista 
político, talvez mais do político do que do econômico. Não têm ra-
zão, pois, aquêles que dizem que só o temos encarado sob o prisma 
econômico. 
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O problema da exploração do petróleo brasileiro está agora 
sendo discutido para ter uma das seguintes soluções: l.º) a explo-
ração deve ser monopólio da União, em tôdas as suas fases - dês-
de a pesquisa até o comércio, venda ou distribuição - e ela o en-
trega, cede ou concede a uma sociedade anônima de direito priva-
do, de natureza mista, denominada Petrobrás; 2.º) a exploração po-
derá ser feita por um órgão público, como o Conselho Nacional do 
Petróleo, pela Petrobrás e outras sociedades semelhantes que o 
Govêrno entenda de fundar e, por último, também por brasileiros 
ou emprêsas brasileiras, com sede no Brasil e, portanto, formadas 
com capitais nacionais e que obtenham para isso concessão do 
Govêmo mediante estipulações e exigências que uma lei especial 
determinar. 

É assim que nesta hora está posta a questão da exploração do 
petróleo no Brasil. A primeira solução é a constante no projeto 
n.º 265, tal como veio da Câmara dos Deputados. A segunda é a 
que resultará da eventual aprovação da emenda n.º 19, que tive a 
honra de apresentar perante a Comissão de Tansportes, Comuni-
cações e Obras Públicas, e que mereceu parecer favorável do no-
bre Senador pelo Partido Trabalhista Brasileiro, Senhor Alencastro 
Guimarães, e foi aprovada por unanimidade dos membros daquela 
Comissão. Teria tido também a aprovação da Comissão de Finan-
ças, se à reunião em que foi votada, estivessem presentes uns e ti-
vessem podido votar outros sabidamente favoráveis à referida 
emenda que admite o capital e a técnica privados, nos empreen-
dimentos petrolíferos brasileiros. Da ausência dos Senadores Pinto 
Aleixo, Walter Franco, Veloso Borges e do impedimento eventual 
do Senador Ismar de Góes, resultou uma maioria ocasional favo· 
rável ao projeto e contrária à referida emenda. Se, regimental-
mente, o parecer da Comissão de Finanças é contrário à emenda, 
na verdade e de fato não o é, e teria sido favorável se os ausentes 
e impedidos momentâneamente tivessem podido votar. 

Por uma dessas duas soluções é que vai o Senado optar. É o 
momento em que entra em ação o poder político. É quando se vai 
dar ao problema a "solução política". 

Assim, Sr. Presidente, passo a examinar o problema do petró-
leo no Brasil especialmente pelo aspecto politico. 
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Correntes de opinião 

Em tôrno do projeto e da emenda se debatem as diversas cor-
rentes ideológicas, políticas e partidárias. É êste um momento 
decisivo, de definição e afirmação de princípios e idéias . 

Contrários à emenda e a favor do projeto conseqüentemente 
pelo monopólio esta tal, tal como está na proposição vinda da 
Câmara ou ainda mais rlgidamente monopolística. A favor da 
emenda e pela tese da iniciativa privada, com restrições dita-
das pelo intêresse público, na forma do artigo 145 da Constituição 
Federal, a que devemos obediência, estão os que políticamente são 
democratas puros e, econômicamente, neoliberais. 

Comunistas 

Desde logo excluo os comunistas, não só porque seguem ideo-
logia que defende os interêsses de potência estrangeira, nossa ini-
miga e inimiga da civilização cristã contra os nossos próprios inte-
resses, como não têm representante no Senado da República, nem 
mesmo quem aqui interprete ou simpatize com sentimentos anti-

; patriótcos e russófilos. Se defendem o regime do monopólio es-
tatal é porque essa política se concilia com os interêsses do comu-
nismo internacional e não com os do Brasil. 

Socialistas 

Combatem a emenda os socialistas, porque o princípio que 
ela consagra - o da iniciativa privada como norma e a interven-
ção do Estado na economia como exceção, respeitando sempre os 

/ direitos fundamentais - não se coaduna com a doutrina socia-
l listai O socialismo deseja e se esforça pela derrogação do precei-

to constitucional contido no art. 145 da nossa Constituição, para 
tornar permanente a exceção contida no art. 146. Prega a sociali-
zação dos meios de produção e atividades básicas do país, o que 
na prática se traduz pela estatização de tôda a economia. Embora 
não o diga para não amedrontar os democratas, liberais e burgue-
ses, a verdade é que o Partido Socialista Brasileiro visa a elimina-
ção da atividade econômica pelo indivíduo ou emprêsa para ser 

: exercida pelo Estado. Extinguir os empregadores particulares e 
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tornar o Estado o patrão único e poderoso é o seu objetivo. Tal-
vez uma ou outra indústria, comércio ou agricultura de pequena 
monta tenha licença para sobreviver precàriamente no Estado 
Socialista . 

Sendo a Petrobrás a maior emprêsa do Estado que vai ser 
criada no Brasil, com um poder econômico imprevisível e quase 
ilimitado, a campanha socialista, pela concentração das fôrças 
econômicas nas mãos do Govêrno, terá vencido a sua maior bata-
lha se fôr vitoriosa a tese monopolista. Daí para a instituição do 
socialismo e revogação dos princípios liberais da nossa Constitui-
ção, será um passo. Constituída e Petrobrás nos têrmos do Proje-
to 265, será uma vitória nitidamente socialista e uma derrota fra-
gorosa da democracia e dos neoliberais . Será a derrogação da or-
dem econômica essegurada na nossa Lei Magna. 

Compreende-se, assim, por que os socialistas se empenham com 
tanto ardor pela rejeição da emenda salvadora do petróleo e tam-
bém do regime econômico e da democracia vigentes em nosso país. 
A sua atitude de permanente combate a nossa tese é lógica e 
coerente com sua doutrina e seus compromissos. Elogios merece 
de seus correligionários, o ilustre representante do Partido Socia-
lista Brasileiro no Senado, Senador Domingos Velasco, pela sua 
fidelidade e combatividade, pugnando pela vitória da sua tese 
partidária. Reconhecendo embora seu talento, suas qualidades de 
parlamentar e suas virtudes privadas, divergimos radicalmente de 
suas idéias e conosco devem estar todos os que aceitam e defendem 
o regime da livre emprêsa, condicionado aos altos interesses da 
Pátria, e são contrários à socialização ou nacionalização progres-
siva dos meios de produção como da econômia em geral. 

Mas, Sr. Presidente, chegou a hora da definição. Cada um de-
ve tomar a sua posição de acôrdo com suas convicções e compro-
missos. 

O que não é possível é fazermos essa união bastarda de capi-
talismo com socialismo dentro do Estado capitalista, ou, como me-
lhor disse o Conselho Nacional de Economia, na sua magnífica Ex-
posição Geral da Situação Econômica do Brasil em 1952: não po· 
demos continuar nesse "hibridismo entre capitalismo e socialismo, 
em que quanto aos tributos somos capitalistas, mas em relação às 
despesas públicas somos socialistas". 
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A humanidade está diante de duas concepções antagônicas de 
regime político e de método de govêrno, as quais, teoricamente, se 
apresentam como inconciliáveis: o bloco capitalista e o bloco so-
cialista. Por um dêstes temos que nos declarar. Ou continuamos 
no regime capitalista, tendo por base e diretriz a Constituição Bra-
sileira de 1946 ou renegamos o nosso passado e o nosso presente, 
para ingressarmos resolutamente no socialismo. 

1!: o que vamos decidir na votação do projeto em causa. 

Sociais-Trabalhistas 

Dentro do Partido Trabalhista Brasileiro se debatem e se cho-
cam várias correntes de idéias e como exemplo temos aqui no Se-
nado ,álguns representantes seus, opinando pela aceitação da ini-

. ciativa particular como indispensável colaboração ao Govêrno pa-

. ra descobrir e industrializar o petróleo. Outros divergem porque 
se situam corno sociais-trabalhistas e se empenham pela estatiza-
ção das indústrias e outras atividades econômicas. Dessas excluem 
apenas as pequenas e sem importância, desejando que o Estado 
substitua gradativamente a iniciativa particular no domínio eco-
nômico. 

Essa corrente que tem como chefe e figura de indiscutível 
autoridade moral e intelectual o nobre Senador Alberto Pasqualini, 
não perde oportunidade para manifestar seus pendores e pôr em 
prática suas teorias. E, inteligentemente, vem se aproveitando do 
Projeto da Petrobrás para consolidar sua política de substituir o 
particular pelo Estado no cumprimento de um ideal socialista. 
Imita o trabalhismo inglês, que desapropriou emprêsas e passou-as 
ao domínio do Govêrno. Foi um êrro dos trabalhistas britânicos e 
o povo sentindo os maléficos efeitos dessa política socialista esta-
tista, retirou-os do govêrno, substituindo-os pelos conservadores de 
Winston Churchill. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 
O SR. OTHON MADER - Perfeitamente. 
O Sr. Domingos Velasco - Nesse ponto, desejo apenas escla-

recer o debate, informando a V. Ex.ª que o número de votos rece-
bidos pelo Partido Trabalhista inglês foi muito superior aos sufrá-
gios dados ao Partido Conservador. Foi o sistema eleitoral da In-
glaterra que deu aos conservadores a maioria de 19 representan-
tes. Mas a maioria do eleitorado britânico confirmou a política do 
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Partido Trabalhista inglês . Mais ainda: o Govêrno Conservador 
não conseguiu tornar sem efeito medidas postas em vigor pelo 
Partido Trabalhista; no caso do reamarmento, Mr. Churchill está 
seguindo a política preconizada pela ala esquerda do Partido Tra-
balhista, chefiado por Aneurin Beaven. 

O SR. OTHON MADER - Agradeço o aparte de V. Ex.ª e de-
vo dizer que, se a vitória coube aos conservadores, não foi por ma-
nobra política dêstes, porque vigorava então a lei eleitoral que, 
possívelmente, do govêrno trabalhista e que certamente foi elabo-
rada quando êstes estavam no govêrno. 

O Sr. Domingos Velasco - Não; a lei é antiga, meu caro cole-
ga. Mas no sistema de eleição por distritos, muitas vezes - como 
V. Ex.ª sabe - o que se perde num distrito é compensado, em nú-
mero superior de votos no distrito vizinho. Daí o total ter sido mui-
to superior ao obtido pelo Partido Conservador. O sistema eleitoral, 
porém, deu em resultado a maioria de 19 representantes. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Uma representação maior. 
O Sr. Domingos Velasco - Mas não houve repúdio do povo in-

glês ao Partido Trabalhista . 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Na representação democrática, 

o que vale é o voto. Quem venceu, portanto, foram os trabalhistas 
britânicos. 

O SR. OTHON MADER - De qualquer forma, forçoso é convir 
que o sistema eleitoral inglês se expressa numa lei e, como tal, re-
presenta a vontade do povo britânico, que assim adota êsse siste-
ma que tanto podia favorecer os conservadores como trabalhistas. 

:mrro mais grave ainda vão praticar os sociais-trabalhistas bra-
sileiros na transposição do trabalhismo inglês para o Brasil. Lá 
os trabalhistas encontraram uma economia organizada, em pleno 
funcionamento, com uma tradição e uma experiência adquiridas 
como nenhum outro povo do universo possui; com fábricas, equipa-
mentos, meios de transporte aperfeiçoados e amortizados por um 
século de atividades. Não foi sem razão que Clemente Attlee, o 
prestigioso chefe trabalhista britânico, afirmou com o bom senso 
que caracteriza os filhos da Grã-Bretanha: 

"Para o desenvolvimento de um movimento socialis-
ta democrático, são precisas duas causas: primeiro, a 
existência de um sistema capitalista evoluído, e segundo, 
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o aparecimento de alrruém que sintetize os descontenta-
mentos dos assalariados, relacionando-se com uma causa 
comum". 

Pois embora encontrando na Inglaterra essas duas condições 
básicas, Attlee e seu trabalhismo fracassaram. 

Que dizer então do Brasil cujas con;unturas econômica, polí-
ca e social diferem totalmente daquele país? 

Em um sistema capitalista evoluído e vivendo na mais com-
pleta e desoladora anarquia econômica, lutando na pobreza para 
resolver gigantescos problemas específicos do Govêrno, como ordem 
pública, saúde, instrução, transportes, assistência social e outros de 
grande vulto, podemos nós pensar sequer em "nacionalizar" indús-
trias e meios de produção como pretendem, cândidamente, nossos 
trabalhistas? Ninguém nega uma verdade: só a livre emprêsa po-
de proporcionar o progresso intensivo através da seleção dos mais 
capazes da melhor remuneração aos mais inteligentes, mais es-
forçados e mais ambiciosos . 

O Sr. Domingos Velasco - Permite-me V. Ex.ª urna aparte? 
(Assentimento do orador) - V. Ex.ª não ignora que o socialismo 
nos países subdesenvolvidos econômicamente difere um pouco do 
socialismo dos povos altamente industrializados. 

Nos países subdesenvolvidos enfrentamos problemas de tama-
nha gravidade que, mesmo sob regime capitalista - corno aconte-
ce nos Estados Unidos - só podem ser resolvidos pelo Estado. 
V. Ex.ª sabe que nos Estados Unidos o aproveitamento do Vale do 
Tennessee não pôde ser feito pela capital privada; somente o Es-
tado teve que enfrentar a gigantesca obra. Assim também nos paí-
ses subdesenvolvidos, como o Brasil, o Estado tem que ser o pionei-
ro, o desbravador dessas questões fundamentais para, depois então, 
a economia privada se aproveitar dos frutos do empreendimento es-
tatal. Essa a orientação adotada ainda agora em Rangoon, na Bir-
mânia, pelo Partido Socialista. 

O SR. OTHON MADER - Estou de acôrdo com V. Ex.ª nesse 
ponto de que a iniciativa do Estado só deve surgir quando a par-
ticular fôr insuficiente ou incapaz. Nesses casos, estou de acôrdo 
em que, nos grandes empreendimentos, onde a iniciativa privada 
fôr suficiente ou incapaz o Estado tome a si o empreendimento. 
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O Sr. Domingos Velasco - É o que acontece sempre. A questão 
do petróleo, por exemplo, no Brasil, não pôde ser resolvida pela 
economia privada. Se pudesse, já estaria solucionada há muito 
tempo. 

O SR. OTHON MXDER - Não se fêz essa experiência no Bra-
sil, por isso nada podemos afirmar. 

O Sr. Domingos Velasco - Se tivéssemos confiado na econo-
mia privada, não haveia nem êsses pequenos poços de petróleo da 
Bahia. 

O SR. OTHON MA.DER - O que temos de iniciativa estatal 
são quinze anos de atividade do Conselho Nacional do Petróleo, 
que, até hoje, nada pôde resolver. 

O Sr. Domingos Velasco - Imagine V. Ex.ª se à economia pri-
vada fôsse dado resolvê-lo. 

O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, nos serviços públicos 
há estagnação, há burocracia, há êrro, há irresponsabilidade e de-
sinterêsse pessoal. Por que persistir no êrro universal e secular -
que no Brasil está mais patente e provado do que em qualquer ou-
tro país? 

Já está demonstrado que "o operário não trabalha mais por 
ser êste ou aquêle partido, por esta ou aquela forma de Govêrno, 
porém por maiores salários". 

E ninguém tira do homem o seu instinto de conservação, e o 
seu interêsse material por uma vida melhor. A educação e a re-
ligião podem melhorar o homem mas não anulam completamente 
seus sentimentos instintivos e materiais porque êstes são da condi-
ção humana. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Permite o nobre orador um 
aparte? 

O SR. OTHON MA.DER - Com o maior prazer. 
O Sr. Assis Chateaubriand - Na Rússia - já o documentei nu-

ma série de artigos escritos há quatro ou cinco anos - o operá-
rio é pago pela quantidade e pela qualidade de trabalho que produz. 
No entanto o Brasil está cada vez mais se tornando um país produ-
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tor de artigos invendáveis no estrangeiro, porque nivelamos ostra-
balhadores que produzem bem e em quantidade com os trabalha-
dores faltosos . 

O Sr. Pinto Aleixo - Êste, o grande mal do Brasil. 
O Sr. Assis Chateaubriand - Êste, o grande atraso do Basil. 

Vamos tomar a Rússia como o exemplo para o Brasil e vivam os 
russos pelos seus métodos de trabalho. 

O SR. OTHON MA.DER - Agadeço o aparte de V. Ex.a 
O Sr. Domingos Velasco - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OTHON MA.DER - Com satisfação. 
O Sr. Domingos Velasco - Desculpe-me a interrupção do bri-

lhante discurso de V. Ex.ª. Todavia, estou muito interessado nas 
suas palavras, não só porque V. Ex.ª me citou nominalmente, co-
mo porque está ferindo as minhas convicções. O problema da pro-
dução existe tanto nos países capitalistas quanto nos países socia-
listas. Ê o problema da produtividade do trabalhador. O que acon-
tece é que as soluções capitalistas não resolvem o problema, como 
também a solução soviética e não resolve pois ali o trabalho é mais 
escravo. Na Rússia, como sabe o nobre Senador Assis Chateau-
briand, a improdutividade do operário é crime previsto na lei, pu-
nido até mesmo com a pena de morte, como constituindo sabo-
tagem. 

O Sr. Assis Chateaubriand - E eu sanciono a norma. Seria 
uma grande lei para o Brasil. 

O Sr. Domingos Velasco - O socialismo possui uma solução 
que exporei oportunamente, para não tomar o tempo do nobre ora-
dor. É uma solução que alia o interêsse do trabalhador - seu bem-
-estar, melhoria das condições de sua existência e de sua família-
ª um interêsse maior qual o da produtividade do seu trabalho. 

O SR. OTHON MA.DER - Vemos através do aparte do nobre 
Senador Assis Chateaubriand, que o Rússia que se diz o paraíso dos 
operários e das massas mede o trabalho operário, o qual é pago 
·em função da sua produtividade, como nos tempos antigos do ca-
pitalismo sem entranhas, tantas vêzes malsinado e hoje não mais 
vigorante na face da terra. 

Sr. Presidente, para os excessos e abusos dos poderosos, e dos 
governos aí estão a religião e as leis sociais defendendo e amparan-
do os fracos, os necessitados, os injustiçados. 
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Dentro da democrâcia e do neo-liberalismo econômico, sem a 
encampação das atividades pelo Estado, sem o dirigismo econômi-
co a humanidade pode viver em paz e feliz. Defendemos, pois, o 
regime democrático e constitucional vigente, impedindo que 
incursões socialistas, como essa do monopólio estatal do petróleo, 
venham minar a sua estrutura. Acabemos com essa superstição ou 
mística do Estado como executor único e providencial das ativi-
dades econômicas . É sim o pior de todos e ninguém melhor do que 
os brasileiros pode afirmar esta verdade. O estatismo, o dirigismo 
e o intervencionismo econômicos são os principais responsáveis 
pela desorganização da econômia nacional. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Muito bem. Apoiado. 
O SR. OTHON MADER - E com essa anarquia econômica 

quem mais sofre são os pobres e os fracos que constituem a grande 
massa da população brasileira. 

Nacionalismo 

Vamos finalmente abordar o projeto pelo lado que o encaram 
e o defendem os partidários do nacionalismo . 

São êstes em verdade os que mais êxito têm conseguido na 
sua campanha a favor da Petrobrás monopolista .. Os seus argu-
mentos mais emotivos do que racionais, mais sentimentais do que 
realistas, criando perigos que não existem, exagerando fatos verda-
deiros ou divulgando casos que jamais aconteceram, lograram im-
pressionar uma boa parcela do povo pelos socialistas, sociais-traba-
lhistas e comunistas; crêem sincera mais ingenuamente, que a me-
lhor solução é a puramente estatal e não quer aceitar uma fórmula 
eclética como a preconizada na emenda n.º 19. E invocando o "na-
cionalismo", exigem o monopólio estatal absoluto. 

É preciso porém abrir os olhos do povo e alertar sua consciên-
cia contra o perigo de eclosão de um novo nacionalismo. :tl:sses mo-
vimentos nacionalistas irrompem sempre no mundo e tão nocivos 
e catastróficos são seus efeitos que precisamos nos preservar em 
tempo, evitando que voltem a perturbar a felicidade das nações e 
a paz e harmonia que devem reinar na humanidade. Basta lembrar 
os nacionalistas contemporâneos que com o titulo de nazismo na 
Alemanha, fascismo na Itália, niponismo militarista no Japão, na-
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cionalismo na China, justicialismo na Argentina e com menos in-
tensidade em outros povos, convulsionaram o mundo, semeando 
o ódio, a guerra, a dor e a infelicidade geral. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OTHON M.ADER - Perfeitamente. 
O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª tem conhecimento da his-

tória e sabe que os Estados Unidos da América do Norte, ao tem-
po em que atravessavam o período em que o Brasil ora vive, foram 
tão nacionalistas como nós . 

O SR. OTHON MADER - Nacionalistas que sempre aceita-
ram a colaboração do estrangeiro, porque é sabido que os capitais 
que iniciaram a industrialização e a riqueza dos Estados Unidos, 
vieram de fora. Não podiam existir dentro do país em tão grande 
quantidade. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª está citando exemplos de na-
cionalismo deprimente, como o justicialismo da Argentina. Mas o 
nacionalismo justicialista não é o mesmo alimentado pelos nobres 
colegas do Senado. 

Quero apenas dizer que não há desprimor algum em sustentar 
a tese nacionalista. Nosso nacionalismo nada tem de comum com 
o de nenhum outro país; nasce do interêsse que sentimos pelo 
Brasil. V. Ex.a omitiu êste aspecto, na enumeração de países on-
de afirma haver nacionalismo e que êle só lhes cavou a ruína além 
de não relacionar a América do Norte que, durante muitos anos, 
foi nacionalista. 

O SR. OTHON MADER - Desconheço o nacionalismo dos Es-
tados Unidos. O que sabemos dos Estados Unidos é que sempre foi 
pais aberto à colaboração estrangeira . 

O Sr. Bernardes Filho - Saiba V. Ex.ª que, durante muitos 
anos, após a independencia, houve intensa corrente nacionalista 
nos Estados Unidos e tão apaixonada quanto a brasileira. 

O SR. OTHON MADER - Responderei ao aparte de V. Ex.ª 
Mãis adiante, pela continuação do meu discurso. 

E malgrado os grandes sacríficios dos povos democráticos pa-
ra extirpar os nacionalismos rancorosos e agressivos da face da ter-
ra ainda hoje muitas nações estão infiltradas e dominadas por di-
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tadores e déspotas que se mantêm na chefia do poder sob a capa 
de defensores dos interêsses do povo contra os imperialismo e amea-
ças que não existem . 

O nacionalismo é um pretexto, é uma mistificação para escra-
vizar um povo envenenado pela idéia do temor do estrangeiro, ex-
plorado por um ufanismo belicoso e enganado pelo falso conceito 
de que uma nação pode ser auto suficiente e viver isolada do mun-
do e da humanidade. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª outro aparte? 
(Assentimento do orador) - O nobre colega fala como se fôssemos 
nacionalistas em tudo. Apenas sustentamos a solução naciona-
lista para o caso do petróleo. Veja V. Ex.a quanto isto é diferente. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
O Sr. Bernardes Filho - Todos êsses governos que V. Ex.ª ci-

tou sustentavam pontos de vista nacionalistas apenas para efeitos 
políticos e de expansão de governos. Nunca precisamos desses expe-
dientes para fazer propaganda política. 

O SR. OTHON MADER - Responderei a V. Ex.ª linhas mais 
adiante e mostrarei que o nacionalismo nasce sempre ingênuamen-
te, cândidamente, com as melhores intenções para acabar, muitas 
vêzes, em verdadeiras hecatombes. 

O Sr. Bernardes Filho - Neste caso peço a V. Ex.ª que aceite 
o argumento também para o imperialismo, que nasce sempre in-
gênuamente. Precisamos discutir o assunto respeitando a opinião 
de cada qual e não deprimindo ninguém por estar nesta ou na-
quela posição. 

O SR. OTHON MADER - Estou fazendo análise da situação 
sem deprimir ninguém. 

O Sr. Benardes Filho - Os exemplos que V. Ex.ª está citando 
são deprimentes. 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª poderá, na ocasião que en-
tender, refutar minhas palavras. 

O Sr. Bernardes Filho - Estou desde já refutando o aspecto 
deprimente das comparações de V. Ex.ª Não as aceito no que me 
dizem respeito e sou tão conservador quanto V. Ex.ª 

O SR. OTHON MXDER -Nem estou ainda dizendo que o na-
cionalismo brasileiro é isto que expus. V. Ex.ª não pode dizer que 
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ouviu tal de minha parte. Mostrarei mais tarde ao nobre colega 
que nós, no Brasil, já tivemos nacionalismo igual ao dêsses outros 
e que poderá ressuscitar. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E que mereceu o meu protesto. 
O SR. OTHON MA.DER - Nesta hora voltamos nosso pensa-

mento para a nobre nação do Prata, para os nossos amigos argen-
tinos e roguemos a Deus que se amercie dos seus sofrimentos, que 
os livre do mais furiosos e sanguinários nacionalismo que 
já existiu na Argentina. Pobre povo argentino. Ditadura, despo-
tismo, violência, sangue e miséria são os frutos do justicialismo 
de Perón. 

Se o mundo tem sofrido com os nacionalismos que de vez em 
quando surgem à face da terra e passam como cataclismos, o Brasil 
tem a, êsse respeito uma dura e amarga experiência. Não podemos 
esquecer e aí estão bem recentes os efeitos do famigerado Estado 
Novo, da tenebrosa Constituição de 10 de novembro de 1937. O 
que foram a ditadura de Getúlio Vargas e os tristes acontecimen-
tos de 1937 a 1945, senão o fruto espertamente colhido pelo dita-
dor, do movimento nacionalista que sacudiu o Brasil de 1933 a 
1937?. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª mais um aparte? 
(Assentimento do orador) - Outro equívoco do nobre colega: 
está confundindo nacionalismo com totalitarismo. O que há no 
govêrno da Argentina é regime totalitário. 

O SR. OTHON MA.DER - Todo nacionalismo nasce sem se 
saber como e às vêzes sob a inspiração de sentimentos nobres e pa-
trióticos e vai se exarcebando, distorcendo, para acabar nesta des-
graça, que caiu sôbre o povo argentino. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª parte de premissas in-
justas para tirar conclusões falsas. 

O SR. OTHON MA.DER - Integralismo chama-se então no 
Brasil êsse intenso e exarcebado nacionalismo, dirigido por um 
homem, cujo valos intelectual e patriotismo não se põem em dúvida, 
como é Plínio Salgado, seguido cegamente por uma parte consi-
derável do povo brasileiro, inicialmente inspirado por um são sen-
timento patriótico depois desvirtuado por influências, desvio que o 
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transformaram num movimento de ódios, de violências, e separação, 
de supressão das liberdades públicas é privadas. Resultou no Estado 
Novo de triste memória. 

Despartando e atiçando no coração do povo o nativismo, po-
dem os seus incentivadores saber que lançaram uma semente de 
fácil germinação, mas não poderão dosar nem controlar o seu de-
senvolvimento, o seu transbordamento e as gigantescas proporções 
a que atingirá êsse movimento. Sabem como começa mas não po-
dem saber nem avaliar quando e como acabará. 

A revolução civil ou social, a divisão, a luta cruenta, a violên-
cia, a vingança, o sangue derramado, a ditadura, a miséria e os 
sofrimentos para o povo, podem ser, e têm sido, as conseqüências 
dos nacionalismos. Na política exterior, o nacionalismo leva a Na-
ção ao isolamento, á pobreza, à barbaridade, à guerra, à desgraça 
e ao desaparecimento. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tenho a impressão de que 
V. Ex.ª está fazendo o histórico dos trusts estrangeiros, na explora-
ção de outros países. Desejaria saber se houve engano de minha 
parte e se V. Ex.ª está analisando o nacionalismo. 

O SR. OTHON MADER - Estou analisando os nacionalismos 
e expondo os seus perigos . 

O Sr. Assis Chateaubriand - Com grande acêrto e alto patrio-
tismo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O perigo está nos trusts que 
se acham dentro do país e que devemos pôr para fora. 

O SR. OTHON MA.DER - O perigo está em começar uma cam-
panha nacionalista; depois, ninguém pode dominá-la nem condu-
zi-la. 

Não percamos de vista o que sucedeu à Itália, Alemanha, Ja-
pão e China e o que está se passando na Argentina. Tudo por 
causa do nacionalismo, do isolacionismo, da auto-suficiência. Os 
países são cada vez mais interdependentes. E cada um tem sua 
missão sôbre a terra e responsabilidades perante a humanidade. 
E nós no Brasil assumimos compromissos com as Nações conti-
nentais e com o mundo, dos quais não podemos desertar. 

O nacionalismo conduz ao desequilíbrio das boas relações in-
ternacionais; foi a conclusão a que chegou em 1942, a Comissão 
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Jurídica Interamericana, e por tal razão os seus membros; e o Bra-
sil, entre êles, assinou a "Recomendação", com o seguinte texto: 

"A eliminação do nacionalismo exagerado ... " 
O Sr. Bernardes Filho - Veja V. Ex.ª: "do nacionalismo exe-

gerado". É muito diferente. 
O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª não poderá ter a melhor 

das intenções e não saber controlar o patriotismo exaltado. Co-
meça sem exagêro, mas vai ao extremo. 

O Sr. Bernardes Filho - Se êsse nacionalismo é exagerado, en-
tão também é demasiado e não há necessidade dêle. 

O SR. OTHON MADER - Prefiro que V. Ex.ª diga patriotismo, 
em vez de nacionalismo. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Muito boa a distinção de V. Exª. 
O Sr. Bernardes Filho - Eu, como nacionalista sou patriota e 

o nobre orador sem ser nacionalista também, de modo que não 
é possível usarmos o mesmo têrmo para definir as duas posições. 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª verá mais tarde, que os têr-
mos diferem profundamente. 

A definição do nacionalismo é a que consta da "Recomenda-
ção" da Comissão Jurídica Interamericana. 

" ... que só respeita o interêsse do Estado que o pro-
fessa e exclui os interêsses da comunidade interna-
cional . . . "deverá ser condição e essencial para uma paz 
permanente". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Isso deve ser pregado noutra 
freguesia e não no Senado, porque, aqui advogamos um nacionalis-
mo sadio, patriótico e que defende integralmente, os interêsses do 
Brasil. 

O SR. OTHON MADER -A Carta do Atlântico, à qual o Bra-
sil aderiu, estabelece a cooperação de todos os povos democráticos, 
contribuindo cada um na proporção de suas fôrças e de seus re-
cursos naturais, para a defesa da liberdade e do direito, contra a 
tirania e o comunismo. Prescreveu ainda que haverá liberdade de 
acesso às fontes de matéria-prima. 

:i!:sses compromissos precisam ser cumpridos com honra e não 
com mistificações e escusas . 

17 - 26187 
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Que autoridade teríamos para protestar contra uma eventual 
interpelação que nossos aliados nos fizessem para saber quando e 
como vamos cooperar e quando e como colocamos à disposição das 
Nações Unidas o nosso potencial de matéria-prima? 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª se esqueceu de colocar, entre 
os postulados da Carta do Atlântico, um muito importante: o que 
diz que a cooperação deve ser também no sentido de assegurar aos 
povos uma vida compatível com a dignidade humana. 

O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. Não o esqueci e vou 
lê-lo mais adiante. 

O Sr. Assis Chateaubriand - O Brasil não terá recursos finan-
ceiros bastantes sem a cooperação dos povos capitalistas. 

O Sr. Bernardes Filho - Estamos discutindo em tese. 
O SR. OTHON MADER - O mundo livre - peço a atenção do 

Sr. Senador Bernardes Filho para o que vou dizer - o mundo livre, 
portanto as Nações livres que representam, precisa do petróleo de 
todos os países, inclusive do Brasil ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E vamos dá-lo, mas não entre-
gá-lo aos trusts estrangeiros. Vamos varrer, de uma vez por tôdas, 
os que estão sugando o sangue do povo brasileiro. 

O SR. OTHON MADER - ... para o seu tríplice objetivo: res-
taurar os países membros devastados pela guerra, reforçar o pode-
rio militar de ,todos e elevar o nível de vida das Nações subdesen-
volvidas. Não podemos nos eximir dêsses deveres. 

Tem V. Ex.ª aí, Senador Bernardes Filho, resposta à observa-
ção que fêz. 

O Sr. Bernardes Filho - Havia uma comissão; vejo, agora, 
que V. Ex.ª a completou. 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª não aguardaria a conclusão 
do meu pensamento. 

Não podemos nos eximir dos nossos deveres. 
É uma insânia pensarmos que não precisamos dos outros e que 

o nosso progresso e nossa grandeza nós o faremos sem auxilio ex-
terno. No mundo de hoje tudo é interdependência e cooperação. 
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Sr. Presidente, passo a ler um artigo de autoria do Sr. Adernar 
Vida!, que encontrei, há poucos dias no "O Jornal" desta capital, 
cujos conceitos devem ser lidos e meditados porque encerram gran-
des ideais. 

"Somos no Brasil um povo que está longe de conse-
guir maioridade econômica. Nestas condições evitemos os 
perigos de um nacionalismo enfermo - aquêle que faz do 
"errôneo patriotismo" uma base para sustentar caprichos 
originários da ignorância. Aquêle que olha o elemento es-
trangeiro como expressão de "maldita presença". Aquêle 
que encontra sempre o imperialismo num figurino de 
"aflitivos perigos". Aquêle que pensa estar defendendo in-
terêsses ·da nação quando outra coisa não faz senão pre-
judicá-la. Cometem crimes sem que se apercebam. No 
fundo são uns irresponsáveis que devem ser indicados pu-
blicamente como agentes da pobreza coletiva. Estão pro-
movendo a política do antagonista, isto é: revelam-se alia-
dos sem o saber dos nossos competidores na orbita inter~ 
nacional". 

Mais adiante, está escrito: 
"A China serve de pano de amostra. Os seus veemen-

tes nacionalistas souberam preparar uma obra-prima de 
erros para depois entregar o bôlo aos comunist,as. Não 
puderam nem dirigir o barco no mar grosso da abastança 
do dólar. Havia, então, dois nacionalismos chineses: o de 
Chiang Kai Shek e o de Mao Tsé Tung; o p;rimeiro pela 
ação corrosiva do jacobinismo, entregou-se ao Ocidente, 
enquanto o outro fundou a República Popular para sobre-
viver. Conseqüentemente, a grande nação asiática estêve 
sob o domínio de duas tendências nacionalistas para afinal 
preponderar aquela talvez mais em conexão com qs interês-
ses de um povo desiludido. Pelo menos é o que parece à 
distância dos acontecimentos. Já o mesmo não se poderá 
dizer quanto ao Japão que estêve entregue ao mUita;rismo. 
Ou melhor: estêve sob o guante do mais feroz nac.ionalis-
mo bélico . Perdeu por isso . Ficou incendiado com os 
"sucessos" momentâneos ao ponto de não permitir qual-
quer interferência de capital estrangeiro nos progressos 
do país. Admitiu-a antes mas quando se viu engrandeci-
do não quis mais a colaboração segundo o nível anterior, 
tornando-se jacobino à "outrance". Agora envereda porca-
minhos novos que lhe hão de proporcionar os maiores be-
nefícios. Emancipou-se da tutela ianque e vive em ple-
na fase romântica da lua-de-mel com a democracia." 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª outro aparte? 
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O SR. OTHON MADE.R - Com todo o prazer. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A tirada que V. Ex.ª nos traz 

por conta do Sr. Adhemar de Barros, não sei a que veio, se como 
norma de doutrina ou de orientação. Seja como fôr, existe muito 
que respigar nessa norma. Em primeiro lugar, V. Ex.ª há de con-
siderar que a entrevista que atribui ao Sr. Adhemar de Barros, se 
verdadeira, fala do nacionalismo doentio, enf êrmo. Êste não é ode-
fendido e apregoado por mim ou por qualquer dos colegas, nesta 
Casa. Em segundo lugar, o ultranacionalismo não está em nossas 
cogitações. Em terceiro lugar, V. Ex.ª já ouviu, de mim, dos Sena-
dores Bernardes Filho, Domingos Velasco e de outros Senadores na-
cionalistas, que somos amigos dos Estados Unidos e desejamos que 
os capitais norte-americanos venham para o Brasil, não como ele-
mento de espoliação sórdida do nosso povo, como tem sido geral-
mente, mas como contribuição para o nosso desenvolvimento eco-
nômico. Neste ponto de vista é que nos situamos; e se porventura, 
o Senhor Adhemar de Barros ou quem fôr entender de contrariar 
êsse ponto de vista, assevero a V. Ex.ª que com a mesma altivez, eu 
repelirei a sua tese. 

O SR. OTHON MADE.R - Agradeço o aparte de V. Ex.ª Es-
tranho porém, que tenha qualificado minhas palavras de tirada. 
Não estou fazendo tiradas mas simplesmente debatendo o proble-
ma do petróleo com tôd.a a cordialidade e sinceridade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não é bem assim. V. Exª., ainda 
há pouco, mereceu reparos do nobre Senador Bernardes Filho em 
matéria de cortesia. 

O SR. OTHON MADER -Admira-me que V. Ex.ª, tão cordato 
e gentil nos seus apartes, tenha usado de têrmos que possam, de 
qualquer forma, ofender-me. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- Peço-lhe desculpas. Mas V. Ex.ª 
é quem as deveria ter apresentado ao Senado, por dois motivos; pri-
meiro, por ter feito a leitura de telegrama ou carta injuriosa ao Se-
nador Landulpho Alves; segundo, por nos ter transmitido do-
cumento ou carta do Sr. Rômulo de Almeida ofensiva a nós nacio-
nalistas do Senado, chamando-nos de nacionalistas irrefletidos. Se 
eu fôra V. Ex.ª, já me teria penitenciado dessa falta de cortesia pe-
rante o Senado. Apresento a V. Ex.ª minhas sinceras e efusivas 
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desculpas pela palavra "tirada", que retiro, em homenagem ao Se-
nado que respeito e à pessoa de V. Ex.ª a quem acato. 

O SR. OTHON MA.DER -Agradeço a V. Ex.ª a referência que 
me faz, entretanto devo dizer a V. Ex.ª que as cartas e artigos 
que li para comprovar afirmações tinham que ser lidas no seu 
inteiro teor. São documentos, e, portanto, não posso modüicá-los. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - O Senador Kerginaldo Cavalcanti 
referiu-se a um artigo do Sr. Adhemar de Barros. Quando usou 
o têrmo "tirada", foi em relação a êsse artigo; e não estando pre-
sente o seu autor, não há o que retirar. 

O SR. OTHON MADER - Entendi que o nobre Senador Kergi-
naldo Cavalcanti se referia a mim, quando falou em "tirada". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tenho, aliás, como apócrifa a 
declaração atribuída ao Sr. Adhemar de Barros. Não conheço real-
mente qualquer palavra de S. Ex.ª que confirme o que V. Ex.ª 
afirmou da tribuna. A ser verdadeira a declaração, asseguro ao 
Senado que tenho autonomia e independência suficiente para me 
opor ao Sr. Adhemar de Barros, como me oporei ao Sr. Presi-
dente da República quando fugir à linha do nacionalismo sadio, 
que advogamos nesta Casa. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - O Senador Kerginaldo Cavalcanti 
go do Senhor Adhemar de Barros de tirada. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Se o fêz é uma tirada infeliz. 
O Sr. Victorino Freire (Dirigind~ ao Sr. Kerginaldo Caval-

canti) - V. Ex.ª divide o Senado em dois grupos: o dos nacio-
nalistas e o dos antinacionalistas? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Há senadores nacionalistas, 
aquêles que estão sob o ponto de vista estatal do petróleo, e outros 
que forcejam por se definirem como nacionalistas, mas que nós os 
nacionalistas, na tese estatal, não podemos compreender. V. Ex.ª 
poderá dar a definição que lhe convenha, e dela me servirei com 
muito agrado. Quero, porém, ressalvar que todos se julgam bem 
intencionados quando defendem o interêsse do Brasil, sendo as nos-
sas divergências fundamentais sob aspectos políticos e econômicos, 
mas sem quebra da dignidade de cada um. 
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O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o término da 
hora do expediente. 

O SR. VICTORINO FREIRE - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se consente na prorroga-
ção da hora do expediente, a fim de que o nobre Senador Othon 
Mãder possa concluir sua oração. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri-
mento do nobre Senador Victorino Freire, de prorrogação da hora 
do expediente. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Othon Mader. 
O SR. OTHON MADER - Senhor Presidente, agradeço ao no-

bre Senador Victorino Freire e ao Senado a concessão que me per-
mite continuar na tribuna. 

NãQ é preciso, Sr. Presidente, que eu apresente ao Senado êsse 
grande e admirável escritor contemporâneo que é Gustavo Corção, 
de letras e de pensamento dos mais lindos e apreciados. Em seu 
livro "A Fronteira da Técnica" estuda êle justamente a questão 
que aqui debatemos - a diferença entre patriotismo e naciona-
lismo. 

Filósofo Profundo, sociólogo dos que melhor conhecem a gen-
te brasileira e o seu meio, Gustavo Corção é hoje, sem favor, um 
deis maiores pensadores da geração que se formou com Jackson de 
Figueiredo e Amoroso Lima. Nesse admirável livro, Gustavo Cor-
ção estabelece, com precisão e clareza meridianas a diferença que 
existe entre "patriotismo" e "nacionalismo". É a mesma que há 
entre a virtude e o vício. O patriotismo é urna virtude e a nacio· 
nalismo é um vício, diz o eficiente filósofo. 

O nacionalismo não é o patriotismo exagerado, mas uma de-
turpação, uma excrescência, uma distorção. O nacionalismo é um 
sentimento duro, implacável, destituído de ternura. É uma exulta· 
ção diante de uma idéia a ser realizada, enquanto que o patriotis· 
mo é uma virtude moral, anexa da justiça e da solidariedade hu-
manas. 
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Termina Gustavo Corção demonstrando, com aquêle seu ta-
lento e cultura tão conhecidos, que o patriotismo está para a de-
mocracia como o nacionalismo está para a demagogia. 

O Sr. Domingos Velasco - Permite V. Ex.ª outro aparte? 
O SR. OTHON MADER - Com todo o prazer. 
O Sr. Domingos Velasco - De pleno acôrdo com V. Ex.ª no 

elogio que faz ao escritor Gustavo Corção, de quem também sou 
admirador humilde. Refere-se êle, no seu livro "A Fronteira da 
Técnica", ao nacionalismo de antes da última guerra, ao naciona-
lismo germânico, de sentido europeu. 

O SR. OTHON MADER - Permita-me V. Ex.ª um contra-
-aparte. O Sr. Gustavo Corção estuda também o justicialismo na 
Argentina, que é posterior à guerra. 

O Sr. Domingos Velasco - Desejo apenas esclarecer que, após 
a guerra, se designou com o nome de "nacionalismo" o sentimento 
patriótico, sobretudo dos povos subdesenvolvidos econômicamen-
te, contra aquêles que impedem o seu desenvolvimento através da 
espoliação pelo capitalismo internacional. Não tenho culpa de que 
se dê a fenômenos diferentes designação idêntica. O que o Sr. 
Gustavo Corção condena - e está expresso no livro citado - é Q 

nacionalismo repudiado pela doutrina social cristã, que faz dife-
rença entre o nacionalismo europeu de antes da guerra e o patrió-
tismo. Estou de acôrdo com essa condenação . Mas o nacionalismo 
anterior à .guerra não é idêntico ao fenômeno que hoje se verifica 
em todo o mundo. Designa-se como nacionalismo aquilo que anti-
gamente se chamava antiimperalismo. 

O SR. OTHON MA.DER - A verdade é que o nacionalismo é 
incontrolável. Pode êle nascer, conforme já acentuei, dos melhores 
sentimentos, com as melhores intenções. Mas ninguém lhe pode 
prever o rumo, o possível transbordamento e os extremos a que pode 
chegar. 

A minha opinião encontra apoio no livro de Gustavo Corção, 
que condena os nacionalismos, qualquer que seja sua origem. Se 
a leitura do capítulo referente a "Patriotismo e Nacionalismo", não 
fôsse assaz demorada, teria grande prazer em fazê-la. Senado veria 
então com que maestria e - por que não dizê-lo? - com que com-
petência e altitude Gustavo Corção discute êsses assuntos tão re-
levantes. 
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Acentuou ainda que o mencionado livro analisa também o jus-
ticialismo de Peron. Trata-se, portanto, de obra posterior à guerra. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.a ainda um 
aparte? (Assentimento do orador) - Veja V. Ex.ª como são as coi-
sas. Diz o nobre colega que nacionalismo pode nascer dos me-
lhores propósitos e ser deturpado, produzindo as piores conse-
qüências. 

O SR. OTHON MADER - Pode nascer com as melhores in-
tenções; pode ser o mais cândido, o mais inofensivo e terminar com 
a guerra, a destruição e a desgraça. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A chamada "Emenda Mãder" 
nasceu dos ótimos propósitos de V. Ex.ª, que reconheço os mais 
patrióticos possíveis; mas as conseqüências dela serão fatais para 
a economia nacional. Será o domínio dos trusts, a pobreza cada vez 
maior da nossa gente, a miséria estendida sôbre o território brasi-
leiro. 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª está muito enganado, infe-
lizmente tenho de contestar a afirmativa de V. Ex.ª., porque estou 
em completo desacôrdo com a mesma. 

Sr. Presidente, é assim que, analisando os moviment.os ou os 
processos politicos de que resultaram as ditaduras, os governos to-
talitários, da esquerda ou da direita, vamos encontrar nas origens 
ou no fundo de quase todos, serão todos, pruridos e veleidades na-
cionalistas. Foi a idéia de grandeza, o orgulho, a vaidade de certas 
nações que pensando serem autosuficientes ou superiores a outras, 
ricas e pod.erosas,processaram o nacionalismo, inventaram o iso-
lacionismo, a separação, quando não do domínio dos outros povos 
irmãos, Hitler, Mussolini, Franco, Chang Kai Chek, Hirohito, 
Mau Tsé Tung, Tito, Lenine, Stalin, Vargas e tantas outras dita-
duras e despotismos de nossos tempos aí estão para a prova. Con-
seguiram êxito e se firmaram na base de vaidades e orgulhos na-
cionalistas do seu povo. De outra forma não teriam vingado ou 
pelo menos, não encontrariam o ambiente propício, como o que 
lhes proporcionaram os seus nacionalismos. 

Depois dessa experiência, dêsses fatos evidentes e recentes vol-
ta-se no Brasil, com o pretexto de que o petróleo é nosso, a incitar, 
a acirrar o nacionalismo. Aproveita-se da discussão de um proble-

http:moviment.os
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ma nacional sem dúvida dos mais importantes, para iniciar e des-
fechar uma nova campanha pró nacionalismo. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª mais um aparte? 
O SR. OTHON MADER - Com muito prazer. 
O Sr. Bernardes Filho - Todos êsses nacionalismos - como 

já tive ocasião de declarar a V. Ex.ª - foram, antes de tudo, tota-
litarismos. O nacionalismo que pregaram foi o necessário para a 
expansão territorial, coisa de que o Brasil não carece. 

O SR. OTHON MA.DER - Nem todos têm a mesma origem. 
São diversas. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª sabe que assim nasceu o na-
cionalismo na Alemanha, no Japão, na Rússia, e também na Itália 
de Mussolini. A prova está na conquista da Etiópia. 

O SR. OTHON MA.DER - Os nacionalismos nasceram de 
causas diversas e, ás vêzes, com a intenção de engrandecer e enri-
quecer o país, acabando, porém, em totalitarismo e em verdadeira 
tirania para a nação. 

O Sr. Assis Chateaubriand - O nobre orador permite que eu 
responda ao aparte do meu nobre colega da Zona da Mata? 

O SR. OTHON MA.DER - Pois não. 
O Sr. Bernardes Füho - Aliás, com muita honra para a Zona 

da Mata. 
O Sr. Assis Chateaubriand - A Itália tinha um Império que 

enchia de empáfía e de fatuidade os seus fascistas, mas custava à 
metrópole bilhões e bilhões de liras, por não resolver nenhum dos 
problemas de abastecimento de produtos tropicias e subtropicais 
de que precisava. A Itália continuou a mesma nação carente de 
todos êsses produtos, obrigada a comprá-los de outros países para 
sustentar a vaidade, o orgulho patriótico e o "nacionalismo" de 
manter o Império que possuía na Africa. Pois bem; hoje, com sim-
ples cooperação, da fôrça democrática dos Estados Unidos, tendo 
receçido 3 bilhões e 400 milhões de dólares ... 

O Sr. Bernardes Filho - Mas quem se opõe a essa cooperação? 
A questão que aqui se debate é petrolífera; nada tem a ver com 
a cooperação. V. Ex.ª sabe que ninguém mais que eu é favorável à 
colaboração e cooperação absoluta, integral dos Estados Unidos da 
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América do Norte. Entendo, porém, que o Brasil tem o direito de 
resolver o assunto como lhe parecer melhor. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Não me estou referindo ao na-
cionalismo específico, deliberado, de V. Ex.ª, mas ao nacionalismo 
que prega a representação dos tupiniquins aqui no Senado. (Riso). 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Prepare V. Ex.a suas enxadas, 
porque a nossa taba há de chegar. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - O nobre orador permite um 
aparte? 

O SR. OTHON MADER - Com muito prazer. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - Há êrro de visão de V. Ex.ª quan-

to aos nacionalismos citados . 
Todos êles foram tipo de nacionalismo de expansão política; à 

exceção, honrosa para nós, do Brasil. 
O Sr. Bernardes Filho - Exato. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - V. Ex.ª está confundindo as 

coisas lamentàvelmente. Hitler, Mussolini e Franco foram instru-
mentos do expansionismo político. 

O SR. OTHON MADER - Os ditadores vieram depois; o mo-
vimento já estava preparado. Há causas diversas que geraram os 
nacionalismos. Umas políticas, outras de natureza diferente, como 
o racismo de Hitler. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Vossa Excelência não encontra 
nas raizes, nem no sentimento do nacionalismo brasileiro, o pro-
pósito expansionista, que define o pan-germanismo, o pan-eslavis-
mo e o italianismo de conquista do mundo, de submissão de tôdas 
as nações ao seu domínio político . 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª há de convir em que mui-
tos dêles não tiveram essas origens, mas sempre terminaram mal. 

O Sr. Bernardes Filho - Foi com base no propósito de expan-
são política que iniciaram seus movimentos. 

O SR. OTHON MADER - Os ditadores apareceram depois 
do movimento iniciado, aproveitando-se da preparação psicológica 
do povo para o assalto ao govêrno. O mal está no nacionalismo em 
si mesmo. 

O Sr. Assis Chateaubriand - O Brasil democrático está tràgi-
camente envenenado por essas mesmas correntes que, vencidas 
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lá fora, se levantam no país com o apoio das fôrças democráticas 
que ingênuamente, por ignorância ou incapacidade de estudar pro-
blemas fundamentais de outras nações, se permitem ressuscite um 
cadáver enterrado em 1944 ou 45. 

O Sr. Bernardes Filho - Tanto estudamos e compreendemos 
os problemas que estamos solicitando ao Senador Othon Mãder fa-
ça distinção entre o nosso nacionalismo e os demais citados por 
S. Ex.ª 

O SR. OTHON MADER - Não há distinção. Podem come-
çar de modos e origens diferentes, mas depois de desencadeados, 
são todos iguais. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - V. Ex.ª deve fazer distinção entre 
o pan-germanismo de Bismark e Hitler e o nacionalismo brasi-
leiro. 

O SR. OTHON MA.DER - Todos são nacionalismos; .todos nas-
ceram da mesma exacerbação de sentimentos, aproveitando-se da 
inocência e da candura de certas parcelas do povo. 

O Sr. Domingos Velasco - Quem confunde o nacionalismo 
asiático com o nacionalismo germânico demonstra ignorar os fatos. 
Quem assim pensa - é o caso do Senador Assis Chateaubriand -
.não está a par do que se passa no mundo. 

O SR. OTHON MA.DER - Todos os nacionalismos se não têm 
a mesma raiz, terminam sempre da maneira mais trágica e trazen-
do o sofrimento para o povo. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª está completamente engana-
do. O nacionalismo daquelas nações era integral e absolutamente 
expansionista. O nosso relaciona-se apenas com o caso do petróleo. 

O Sr. Assis Chateabriand - O nosso é pior. 
O SR. OTHON MA.DER - O justicialismo de Peron, por exem-

plo, não nasceu com desejo de expansão. E está tendo o mesmo 
fim dos outros nacionalismos. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - V. Ex.ª não deveria citar o jus-
ticialismo de Peron. É urna pilhéria. 

O Sr. Bernardes Filho - O nobre Senador Othon Mãder tem 
coragem de fazer tal afirmativa, quando Peron já pronunciou inú-
meros discursos sôbre a necessidade da expansão argentina? Citei 
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vários, proferidos na Escola do Estado-Maior, em praça pública e 
em outros locais. 

O SR. OTHON MA.DER - Peron já encontrou o ambiente pre-
parado. No exército argentino há muito que se pregava nacionalis-
mo. O expansionismo foi conseqüência do nacionalismo. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Não apoiado. 
O Sr. Bernardes Filho -Ao contrário, o expansionismo argen-

tino nasceu com essa reivindicação. 
O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª confirma a minha tese: to-

dos sabemos como o nacionalismo começa, mas ignoramos como 
termina. O Brasil corre o risco de um nacionalismo cujo fim nin-
guém pode prever. 

O Sr. Domingos Velasco - ~stes nacionalismos do mundo fo-
ram há pouco tempo classificados por S.S. o Papa Pio XII, na carta 
que dirigiu ao Presidente da Semana Social da França, Sr. Charles 
Fleury, como fenômeno novo, surgido após a guerra. Os povos eco-
nômicamente explorados pelos mais ricos, têm no nacionalismo a 
forma de se libertarem dessa espoliação. ~ste, o nacionalismo exis-
tente em tôda parte do mundo. Posso trazer a V. Ex.ª documen-
tação a respeito. 

O SR. OTHON ,MADER - Os nacionalismos também podem 
nascer de uma revolta, mas o caso é que todos acabam mal. Esta 
é a minha tese. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não, porém, o nacionalismo 
de defesa contra os bucaneiros de Nova York e os "tubarões" de 
Londres ou contra o capitalismo internacional que pretende explo-
rar o Brasil. 

O SR. OTHON MA.DER - Continuo a fazer distinção entre 
patriotismo e nacionalismo. 

O Sr. Domingos Velasco - O Senador Othon Mãder deve ler 
a Mensagem de S. S. o Papa Pio XII, dirigida ao povo brasileiro por 
intermédio do nobre Vice-Presidente da República e Presidente 
do Senado, onde nos adverte sôbre a ingenuidade de V. Ex.ª quan-
to à espoliação pelo capital. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Enquanto o nobre Senador Do-
mingos Velasco acha que é espoliação, há outros que não acham. 
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O nacionalismo pode nascer de muitas coisas e isso já afirmei a 
S. Ex.ª 

O Sr. Domingos Velasco - A isso é que chamamos naciona-
lismo. 

O Sr. Assis Chateaubriand - O eminente Senador Domingos 
Velasco é, de fato, inimigo irreconciliável do capitalismo. A cada 
instante sentimos sua animadversão e animosidade contra o capi-
talismo. O que vemos, de 1947 a esta parte, é a nação mais densa-
mente capitalista do mundo que são os Estados Unidos, a executar 
dois programas - o Plano Marshall e o Ponto IV - para levantar 
os países subdesenvolvidos. 

O Sr. Domingos Velasco - E o Plano Colúmbia? 
O Sr. Assis Chateaubriand - Sabe V. Ex.ª quanto os Esta-

dos Unidos, através dos seus bancos oficiais e dentro do Ponto 
Quatro já deram à India? Nada menos de duzentos e tantos mi-
lhões de dólares . 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª deverá retificar, pois foram 
cerca de seiscentos milhões. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Melhor ainda. Assim sendo, co-
mo concilia V. Ex.ª o levante do espírito nacionalista das nações 
do Oriente com o programa de desenvolvimento, de assistência e 
de proteção aos povos subdesenvolvidos do mundo inteiro, sem dis-
criminação de raças, de regimes políticos, de coisa alguma? 

O Sr. Domingos Velasco - Com permissão do nobre orador, 
digo a V. Ex.ª que essa é a política socialista preconizada por Aneu-
rin Beaven. Desejamos a cooperação do capital estrangeiro, como 
inúmeras vêzes já afirmei desta tribuna, desde que venha desenvol-
ver a nossa econômia e proporcionar melhor padrão de vida para 
o povo brasileiro. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mas o regime do capital colo-
nial, que é diferente e foi dominante no mundo inteiro até a últi-
ma grande guerra, está sendo condenado. Basta dizer que há esta-
distas de governos conservadores, como Churchill e Truman, que 
ao defrontarem o problema, declararam aos homens de dinheiro 
de seus países que, para conquistarem os povos que vivem na mi-
séria - e dois terços da humanidade assim vivem - só havia um 
caminho: ajudá-los a criar melhor padrão de vida. 
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O Sr. Assis Chateaubriand - V. Ex.ª tem tôda razão. 
O Sr. Domingos Velasco - Esses capitais serão benvindos. 

Mas o da "Standard Oil" destinado a explorar o petróleo nacional, 
segando, assim, uma riqueza que sabemos inexaurível, êsse não 
nos convém de forma algum.a! 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Atenção! 
Está com a palavra o nobre Senador Othon Mãder. 

O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, ouvi, com grande 
prazer, os apartes com que me honraram os nobres colegas. 

É por isto, Sr. Presidente, que eu custo a crer que, num movi-
mento como êste, que só por inadvertência, ignorância ou intenções 
ocultas poderia ser por alguém apoiado, a frente dêle estejam ho-
mens públicos de responsabilidade e patriotismo, pregando o na-
cionalismo, que é o gerador de tôdas as ditaduras e regimes totali-
tários, inimigo potencial e real da liberdade e da democracia, cau-
sador de tantos flagelos sociais e de tantas desgraças coletivas. 

É preciso estabelecer diferença entre patriotismo e naciona-
lismo. E quando o nacionalismo se alia ao dirigismo econômico ou 
intervencionismo estatal, então os seus males são maiores ainda. 
Livremos o Brasil do nacionalismo e do dirigismo. 

Reafirmemos, Sr. Presidente, nossa confiança e nossa fé na 
nossa Constituição e no nosso regime político, democrático e liberal, 
no neoliberalismo de nossos dias, o qual não mais se reveste da-
quele cunho de intransigência e fatalismo de que se acusou oca-
pitalismo do século XIX. 

Tenhamos coragem e patriotismo para neste instante, decisi-
vo, ficarmos com as nossas idéias e princípios, sem reservas nem 
temores. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas). 

SR. ISMAR DE GóES - Senhor Presidente, apresentei, ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n.º 265, de 1952, algu-
mas emendas e uma delas tem certa ligação com a de n.0 19, de 
autoria do iluste Senador Othon Mãder. Por esta razão, meu dis-
curso girará em tôrno desta emenda, de seus objetivos e dos ar-
gumentos contrários à mesma, oferecidos pelo eminente Senador 
Alberto Pasqualini em parecer aprovado, por maioria eventual, na 
Comissão de Finanças. 
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A emenda a que me refiro, pelo novo aspecto que dá ao pro-
jeto - aspecto incompreendido por alguns Senadores chamados 
"nacionalistas" - tem, a meu ver, importância capital na matéria 
em debate. 

A questão do petróleo brasileiro empolgou e apaixonou a opi-
nião pública nacional, atingindo o ponto culminante depois do 
envio da mensagem presidencial, referente a Sociedade por Ações 
Petróleo Brasileiro S. A. - "Petrobrás". 

Na Câmara dos Deputados, os ânimos exaltaram-se, e, desde 
logo, duas correntes antagônicas firmaram-se uma, defendendo 
a tese do monopólio estatal; outra, admitindo a participação do 
capital privado, nacional e estrangeiro, na exploração de nossa ri-
queza petrolífera. 

Não desejo recordar até que ponto chegou a exaltação, explo-
rada, - diga-se de passagem - pelos comunistas, sempre vigi-
lantes em tais problemas. Venceu afinal a corrente daquelas que 
se dizem nacionalistas. 

O Sr. Domingos Velasco e Camilo Mércio - Em que se dizem, 
não; que são nacionalistas. 

O SR. ISMAR DE GóES - Permitam V. Ex.ª" que eu ter-
mine. Que se dizem nacionalistas, Sr. Presidente, porque to-
dos nós consideramos nacionalistas . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Perfeitamente. 
O SR. ISMAR DE GóES - Eu acrescento: da corrente ja-

cobinista. 
O Sr. Domingos Velasco - Engano de V. Ex.ª. Já tive opor-

tunidade de ler ao Senado documentos publicados em várias par-
tes do mundo - e não só no Brasil - em que antiimperialistas são 
designados de nacionalistas. Somos antiimperialistas no sentido de 
não querermos a entrega do petróleo aos trusts internacionais. Por-
que não o desejamos, nos chamam de nacionalistas, jacobinistas, 
não somos, absolutamente. 

O SR. ISMAR DE GóES - Todos quantos admitem a parti-
cipação do capital nacional e estrangeiro também não desejam a 
intromissão dos trusts internacionais no petróleo brasileiro. 

O Sr. Domingos Velasco - Isso é que está difícil. 
O SR. ISMAR DE GóES - Não é difícil assim. 
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O Sr. Plínio Pompeu - Podem apresentar-se companhias 
brasileiras. 

O SR. ISMAR DE GóES - Para isso é que somos uma nação 
livre e independentemente. 

O Sr. Domingos Velasco - Em têrmos, meu nobre colega. O 
Brasil, na realidade, tem independência política mas não econô-
mica. Portanto, sua economia está sempre sujeita a fôrças e in· 
fluências econômicas estranhas. 

O SR. ISMAR DE GóES - Mas não somente na questão de 
petróleo. 

O Sr. Domingos Velasco - Também em outras questões. 
O SR. ISMAR DE GóES - Se o mal é geral não devemos par-

ticularizar. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mas no petróleo é essencial. 
O Sr. Domingos Velasco - O nobre orador permite mais um 

aparte? 
O SR. ISMAR DE GóES - Pois não. 
O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª não ignora que, no Parla-

mento brasileiro, a primeira voz que se levantou a favor do mo-
nopólio estatal na questão do petróleo, foi a de um deputado do 
meu partido, o Sr. Hermes Lima, ao tempo em que os comunis-
tas eram favoráveis às companhias mistas, que os nobres Senado· 
res Othon Ma.der e Assis Chateaubriand pretendem. Houve roes· 
mo naquela ocasião um projeto da bancada comunista. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Veja V. Ex.ª como os fatos 
são singulares. 

O Sr. Domingos Velasco - Depois que verificaram ser con-
trária a opinião pública do país a participação dos trusts interna-
cionais na exploração do petróleo, modificaram seu projeto. Se 
V. Ex.ª quiser contar tôda a história terá que começar por aí. 
Os comunistas hoje estão contra a Petrobrás, na mesma trinchei-
ra dos meus nobres colegas favoráveis a emenda Othon Ma.der, e 
também contra a fórmula apresentada pelo nobre Senador Al-
berto Pasqualini. 

O SR. ISMAR DE GóES - Preliminarmente sossegarei V. Ex.ª 
dizendo que sou partidário do monopólio estatal. Mas, não vou 
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além de uma medida que me parece justa, por não ver na emenda 
do nobre Senador Othon Mãder, nada de mal. Mais tarde terei oca-
sião de demonstrar. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que venceu a corrente jacobinista, 
cujos membros não tiveram a calma suficiente para aceitar pon-
tos de vista louváveis da outra corrente, mantendo-se numa linha 
intransigente e intolerante. Daí ter aparecido no Senado o pro-
jeto agora em discussão, cheio de excessos, eivado de erros e fa~ 
lhas que não puderam escapar ao exame dos órgãos incumbidos 
de opinar sôbre a matéria, principalmente ao brilhante e exaus-
tivo estudo do nobre Senador Alberto Pasqualini, na Comissão de 
Finanças. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite ainda V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. ISMAR DE GóES - Pois não. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Creio que há equívoco da 

parte de V. Ex.ª. Na Câmara dos Deputados houve dois substitu-
tivos. Um do Deputado Osvaldo Fonseca, instituindo o monopólio 
estatal, não só para os fins especificados, como também para a 
distribuição dos derivados do petróleo. Se V. Ex.ª examinar o pro-
jeto em discussão nesta Casa, verificará que dêle não faz parte a 
distribuição do petróleo como monopólio estatal. Não houve abso-
lutamente em suas últimas conseqüências o que V. Ex.ª está cha-
mando de tese jacobinista mas, ao contrário, uma combinação 
partidária, que demonstra sua expressão através do projeto que 
veio ter a esta Casa. 

O SR. ISMAR DE GóES - Referi-me a jacobinismo apenas 
para significar uma democracia avançada, exagerada. Nada mais. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Dei o aparte a V. Ex.ª não por-
que me sentisse melindrado com o epíteto de jacobinista. Contudo, 
me inclino mais pelo jacobinismo do que por quaisquer definições 
antinacionalistas. Só assim me sinto bem, porque estou no ponto 
de vista intransigentemente estatal. Contudo, devo declarar que 
meu aparte visou esclarecer V. Ex.ª O projeto da Câmara não re-
presenta a solução estatal integral proposta pelo substitutivo do 
Deputado Osvaldo Fonseca, mas o que foi pactuado entre as di-
versas correntes partidárias ali existentes. 

18 - 26187 
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O SR. ISMAR DE GóES - Mas isso não impede que tenha 
aqui chegado um projeto cheio de erros, de falhas, devidos princi-
palmente aos excessos a que me referi. 

Sr. Presidente, pode-se dizer mesmo que se o projeto n.º 265 
fôsse transformado em lei, tal qual veio da Câmara dos Depu-
tados, talvez a Petrobrás não funcionasse ou então funcionasse di-
ficilmente. Teriam de ser colocados à margem certos dispositivos 
ou alguns dêles talvez nem fôssem cumpridos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) - Depois de bem refletir sôbre o caso, 
encontro certa razão no que V. Ex.ª está dizendo, porém não sob 
o ponto de vista por que o encara. Eu o vejo de outro modo. Enten-
do que, na distribuição do petróleo, que deve dar maior lucro, es-
tamos realmente sacrificando a Petrobrás como monopólio esta-
tal. Daí a razão da emenda que apresentei ao Senado, corrigindo 
essa falha. 

O SR. ISMAR DE GôES - Senhor Presidente, tenho a convic-
ção de que muitos erros e falhas foram conseqüentes dos excessos 
a que me referi. 

O problema do petróleo seguia, no Senado, rumo normal; bri-
lhantes discussões foram travadas por senadores pertencentes 
às duas correntes. Surgiu, então, a Emenda n.º 19, cognominada 
Emenda Mãder, apresentada pelo eminente representante para-
naense na Comissão de Viação e Obras Públicas. Aprovada que foi 
naquele órgão técnico, é hoje de acôrdo com o Regimento, emenda 
da Comissão. 

Como decorrência, os animas se exaltaram, havendo - por 
que não dizer? - muito susto. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Susto, com essa emenda? Será 
possível que V. Ex.ª nos atribua reação dessa natureza por uma 
coisa cuja conteúdo objetivo é o mais elementar? Não posso acre-
ditar que V. Ex.ª faça tal juízo a nosso respeito. 

O SR. ISMAR DE GóES - Sr. Presidente, a emenda Mader 
saiu da sua pequenez - e digo pequenez porque é inofensiva ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É inócua sob certos aspectos; 
mas, quanto a outros profundamente prejudicial. 
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O SR. ISMAR DE GóES - . . . em relação à linha mestra 
adotada no projeto. Não traz conseqüências imediatas. É condi-
cional. Apenas previne embora seja grande no objetivo. 

O Sr. Domingos Velasco - É emenda amortecedora. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Lembra as asas de certos vam-

piros que, depois de sangrarem a prêsa, passam a soprá-la. 
O SR. ISMAR DE GóES - A exploração do petróleo é uma 

realidade, mas pode falhar o sistema adotado no projeto. Dai a ne-
cessidade da emenda . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Falha completamente, porque 
permite regime de concessão sem caráter de monopólio, o qual o 
projeto não admite. É uma contradição in adjecto. 

O SR. ISMAR DE GóES - Não há contradição. Quando ana-
lisar o brilhante parecer do ilustre Senador Alberto Pasqualini a 
respeito da emenda, mostrarei não haver contradição entre o sis-
tema adotado no Projeto e a Emenda n.º 19, de autoria do ilustre 
Senador Othon Mãder. Defenderei a tese da possibilidade da par-
ticipação do capital privado, nacional ou estrangeiro, sem a que-
bra do sistema adotado, monopolístico estatal. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Aguardarei a oportunidade, 
quando, então, terei muito prazer em ouvir a dissertação de V. 
Ex.ª. 

O SR. ISMAR DE GóES - Como dizia, Sr. Presidente, a 
emenda modificou-se, cresceu, transfigurou-se. Parecia até que, 
se aprovada, seria o estopim, a bomba que levaria o País a uma 
guerra sanguinária e cruenta. 

A imaginação trabalhou; e a emenda transformou-se num 
polvo imenso, com tentáculos asfixiando a economia nacional; ou 
num animal monstruoso, sugando nosso petróleo, como se nosso 
próprio sangue fôsse. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita-me V .Ex.ª uma ob-
servação: se as brilhantes palavras do nobre orador fôssem julga-
das pelo Sr. Rômulo de Almeida, sabe V. Ex.ª como S. S.ª as classi-
ficaria? Chama-las-ia de retóricos, impertinentes ou coisa seme-
lhante. 

O SR. ISMAR DE GóES - A imaginação não é minha. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Faço justiça a V. Ex.ª. Suas 
eloqüentes palavras merecem o nosso acatamento. A eloqüência, 
porém, é por vêzes perigosa. Podem determinar julgamentos, co-
mo os que nós, nacionalistas, já tivemos do Sr. Rômulo de Almeida, 
cujas palavras há pouco leu-as o Senador Othon Mãder. 

O SR. ISMAR DE GóES - Absolutamente. Apenas me lem-
brei daquela história em que se conta que os relâmpagos corta-
ram os céus, ribombaram os trovões, fendeu-se a montanha e dela 
saiu um simples camundongo ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Será possível que a emenda 
do nobre Senador Othon Mãder seja êsse camundongo? 

O SR. ISMAR DE GóES - Se digo que dela saiu um simples 
camundongo, não é pela importância que é grande, mas pelo efei-
to imediato, pela repercussão que irá causar no sistema adotado 
no Projeto n.0 265. 

Muito pelo contrário, considero notável a emenda do Sena-
dor Othon Mãder ... 

O Sr. Othon Miider - Muito obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. ISMAR DE GóES - ... pelo que encerra não só de jus-

to e liberal como de interêsse para a economia brasileira. 
Sr. Presidente, a Emenda Mãder nenhum mal acarretará; ne-

nhum favor trará aos trusts internacionais. Pela justificativa veri-
ficamos que apenas previne. 

Assim diz seu autor na justificativa: 
" ... a emenda em nada prejudicará a lei em elabo-

ração. Se o Legislativo e o Executivo não quiserem, ne-
nhuma concessão farão. Manterão o monopólio e não 
usarão da f acuidade concedida pelo item terceiro. 

Mas se o tempo e a experiência vierem demonstrar 
como é inevitável, que a forma monopolística estatal, não 
resolve satisfatoriamente o problema do petróleo nas pro-
porções em que o Brasil necessita, fácil será abrir a vál-
vula das concessões a emprêsas particulares, ainda em 
tempo de produzirmos ouro negro para o nosso consumo". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita-me V. Ex.ª uma pon-
deração. Com a leitura que V. Ex.ª acabou de fazer, a emenda está 
condenada. A lei é para ser cumprida. A vontade não é lei, cria 
condição jurídica que determina ação positiva ou negativa. Co· 
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mo está justificada, a emenda não criará nenhuma dessas con-
tingências. Será uma lei impraticável, inócua. 

O SR. ISMAR DE GóES - A disposição condiciona. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não tiro as conseqüências 

que V. Ex.a tirou . Diria logo que a emenda está condenada . 
O Sr. Othon Mader - Estamos habituados a votar leis de au-

torizações; e delas o Govêrno lançará mão ou não. 
o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Na matéria em causa não po-

derá ser assim. Diz V. Ex.ª: 
"Por meio de concessão, quando a lei autorizar, a em-

prêsas constituídas nos têrmos da legislação brasi-
leira ... "  

Não sei como poderá ocorrer essa hipótese.  
O Sr. Aloísio de Carvalho - Qual o texto da emenda?  
O SR. ISMAR DE GóES - Propõe a emenda que se acres-

cente ao Art. 2.0 o seguinte inciso: 
"Por meio de concessão, quando a lei autorizar, a 

emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasilei-
ra, com sede no Brasil". 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Agradeço a leitura. 
O SR. ISMAR DE GóES - Vários oradores trataram da 

Emenda Mãder; mas nenhum argumento a feriu fundo. 
A ofensiva foi em tese, mesmo porque a emenda nada tem 

que mereça ataque. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite-me V. Ex.ª mais um 

aparte - (Assentimento do orador) - Na Emenda Mãder, para 
ser justo, há realmente lógica, ~e acôrdo com o ponto do autor. 
Coloquei-me, entretanto, em terreno absolutamente antagônico 
ao ilustre representante do Paraná; e ofereci emenda mandan-
do que a distribuição passasse também para o domínio estatal. Sob 
êsse aspecto, a Emenda Mãder está de acôrdo com o ponto de vista 
dignamente esposado pelo autor; entretanto, me manifesto con-
tra e também com a maior convicção. 

O SR. ISMAR DE GóES - Sr. Presidente, choviam argu-
mentos para cá, para lá; a emenda no meio, recebia, como se diz 
na gíria, as "sobras". Nunca vi emenda tão caluniada. Na própria 
Comissão de Finanças, que a examinou minuciosamente, não me 
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consta houvesse sido combatida nos aspectos, objeto dos debates 
veementes neste plenário e que repercutiram lá fora. 

Sr. Presidente, cheguei, agora, ao ponto de analisar o parecer 
contrário oferecido pelo relator na Comissão de Finanças, o no-
bre Senador Alberto Pasqualini. Vejamos 

Depois de analisar o objetivo da emenda, diz S. Ex.ª: 
"Reconheço, entretanto, não ser possível essa solu-

ção, desde que encontre resistência ... 
Refere-se S. Ex.ª à solução de abrir a emprêsas privadas a pos-

sibilidade da exploração petrolífera, nas suas diversas formas. 
". . . na opinião pública, a emenda visaria permitir 

a associação dos três sistemas: estatal (C. N. P.); misto 
(Petrobrás); privado (emprêsas). 

Essa questão parece já superada, desde que não ha-
veria nesta altura, nenhum elemento novo de convicção 
que pudesse induzir o Congresso a adotar outra solução 
que não o monopólio estatal ou que pudesse trazer algu-
ma alteração da opinião pública a respeito dêsse tema". 

Sr. Presidente, como já tive ocasião de afirmar, a emenda, 
estudada não ao pé da letra mas no seu espírito, não prejudica o 
projeto nem fere de modo algum o sistema nêle adotado. 

Continua o relator: 
"A emenda, entretanto, merece alguns reparos no 

seu próprio aspecto .rformal e jurídico. 
O que estabelece no artigo 2.0 do projeto é que a 

União exercerá o monopólio por intermédio do Conselho 
Nacional do Petróleo, na parte disciplinar e por inter-
médio da Petrobrás e Subsidiárias, na parte de explora-
ção industrial e comercial. 

Concordo inteiramente com o relator nesta parte. 
Como já se observou no corpo do parecer, a Petro-

brás e Subsidiárias não são concessionárias do monopólio, 
mas os órgãos institucionais de sua execução. A Petro-
brás e Subsidiárias não representam, pois, um sistema 
misto", segundo se afirma na justificação da emenda. 

A adjunção do Inciso III, constante da emenda ao ar-
tigo 2.º, envolveria uma contradição pois deveríamos, en-
tão ler o seguinte: 

Art. 2.0 A União exercerá o monopólio estabelecido 
no artigo anterior: 
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I - Por meio do Conselho Nacional do Petróleo, co-
mo órgão de orientação e fiscalização; 

II - Por meio da sociedade por ações Petróleo Bra· 
sileiro S. A. e das suas subsidiárias, constituídas na for-
ma da presente lei, como órgãos de execução; 

III - Por meio de concessão, quando a lei autorizar, 
a emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasi-
leira. 

Ora, a União não poderia exercer o monopólio ']>01' 
meio de concessão. O que poderia, sim, seria delegar o 
exercício do monopólio mediante concessão, o que é coisa 
diferente. 

Estou de pleno acôrdo com o relator. Porém, S. Ex.ª exami-
nando a questão, sugere uma fórmula conciliatória. 

O Sr Othon Mii.der - É questão de redação. 
O SR. ISMAR DE GóES - Então, poder-se-ia oferecer sube-

menda neste sentido . Apresentei-a na ocasião e em disposição 
autônoma. Era a seguinte, aproveitando as mesmas palavras da 
emenda: 

Acrescente ao artigo 2.0 : 

Parágrafo único. A União poderá outorgar oon-
cessão quando a lei autorizar, a emprêsas constituidas 
nos têrmos da legislação brasileira, com sede no Brasil. 

Como não podia deixar de acontecer, teve voto contrário do 
relator da Comissão. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Permite V. Ex.ª um aparte? -
(Assentimento do orador) - A emenda tem vários aspectos; não 
apenas o jurídico e formalistico, mas também o econômico. Ana-
lisei-a do ponto de vista jurídico, porque o projeto institui o mono-
pólio da exploração petrolífera e declara que será exercido pela 
União por intermédio da Petrobrás e Subsidiárias. Tais emprê-
sas não são concessionárias da União ... 

O SR. ISMAR DE GóES - Perfeitamente. 
O Sr. Alberto Pasqualini - . . . mas órgãos institucionais da 

execução, que a União exerce diretamente através de outros órgãos 
por ela criados. Não há, portanto, concessão de monopólio. A in-
clusão de mais um item naquele artigo, que dispõe sôbre o exer-
cício do monopólio pela União através da Petrobrás e através de 
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concessões a emprêsas subsidiárias, parece uma contradição. Não 
estaríamos mais no regime do monopólio estatal. 

O SR. ISMAR DE GóES - Estou de acôrdo com V. Ex.ª, mas 
dêsde que foi apresentada uma subemenda em dispositivo autô-
nomo, não mais como inciso III do artigo 2.º e, como V. Ex.ª mes-
mo sugeriu, delegando o exercício do monopólio mediante con-
cessão não há mais razão de argumento contrário à Emenda no no-
bre colega, substituída pela subemenda. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mediante concessão é equí-
voco de V. Ex.ª. 

O Sr. Alberto Pasqualini - A subemenda do nobre Senador 
Ismar de Góes pode corrigir o defeito jurídico, mas subsiste o pro-
blema de ordem econômica e política. 

O SR. ISMAR DE GóES - Justamente por isso estou pro-
curando examinar separadamente os argumentos contrários ofe-
recidos pelo relator. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Apenas desejava ressaltar que 
não cabia ao relator corrigir a emenda no aspecto jurídico. Apre-
ciou-a apenas quanto ao mérito. 

O SR. ISMAR DE GóES - Por isso estou examinando argu-
mento por argumento. 

Sr. Presidente, declarei que a aprovação da emenda não que-
braria o sistema adotado, desde que sofresse a alteração proposta 
na subemenda. 

É interessante ressaltar que o projeto traz em seu bojo uma 
exceção, que, ao ver do ilustre Senador Alberto Pasqualini, al-
tera essa diretriz. Refere-se aos artigos 43 e 44 que estabelecem: 

Art. 43 Ficam excluídas do monopólio estabele-
cido pela presente lei as refinarias ora em funciona-
mento no País. 

Art. 44 Não ficam prejudicadas as autorizações pa-
ra :instalação de refinarais no País, feitas até 30 de ju-
nho de 1952, salvo se as mesmas não estiverem em fun-
cionamento dentro do prazo de 2 (dias) anos a contar 
da data desta lei. 

O Sr. Othon Miider - Permite V. Ex.ª um aparte? - (Assen-
timento do orador) - Existe uma emenda aprovada pela Comis-
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são que exclui o oleoduto de Santos-São Paulo da ingerência da 
Petrobrás. !:le passará a ser explorado pela Estrada de Ferro 
Santos a Jundiaí. 

O SR. ISMAR DE GóES - Pergunto - já agora não me re-
ferindo mais à emenda Othon Mader, mas à subemenda que en-
cerra o mesmo espírito de corrigir falhas naturais em tais opor-
tunidades e mais bem esclarecida pelos estudos realizados - co-
mo poderá a subemenda quebrar o sistema adotado, quando já há 
exceções constantes dos artigos 43 e 44? 

Não se pode alegar que a concessão já havia sido feita. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Pretende-se que o monopólio 

abranja tôdas as emprêsas nacionais e estrangeiras existentes 
no País. 

O SR. ISMAR DE GóES - Não, Sr. Presidente. A exceção 
tanto faz ser antes como depois, porque ela vale pelo seu efeito. 

O Sr. Othon Miider - Quebra o monopólio. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Procurei acabar com isso, com 

a emenda que ofereci. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Trata-se, aqui, de uma situação 

de fato e de direito. São aspectos completamente diferentes. As 
refinarias são de pequena capacidade. Foram construídas por par-
ticulares e estão sendo operadas por êles. Não havia, assim, incon-
veniente, em que fôssem excluídas do monopólio. 

O SR. ISMAR DE GóES - Desde que a concessão fôsse dada 
por lei, seria uma situação de direito. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Por isso marquei prazo. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Não se trata de novas concessões, 

mas de situação existente. Senão o Govêrno deveria desapropriar, 
indenizar e não haveria nenhum interêsse nisso. 

O SR. ISMAR DE GóES - Não importa tomasse a solução 
que tomasse. A questão que estamos discutindo é a de se quebrar 
ou não o sistema. Se não quebra o sistema pela presença dos arti-
gos 43 e 44, também não o quebrará se fôr aprovada a emenda 
Othon Mãder. 

O Sr. Kergínaldo Cavalcanti - Julgando, sob certo ponto de 
vista, é procedente a alegação de V. Ex.ª. Na emenda que apre-
sentei dei prazo para que o Govêrno encampasse tôdas essas si-
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tuações, com relação a emprêsas nacionais e estrangeiras, no que 
se refere à distribuição do petróleo. Significa isso que tudo cessará 
desde que se atenda ao objetivo da emenda. Entretanto, não posso 
deixar de reconhecer como o Senador Alberto Pasqualini, que há 
motivos políticos superiores, os quais criam situações peculiarís-
simas, e esta é uma delas. O Relator teve de atender ao essencial. 
Daí as razões com que fundamentou seu brilhante parecer. Há 
fatos que podem mais que a lei. 

O SR. ISMAR DE GóES - Mais adiante, chegarei a um pon-
to que desejaria V. Ex.ª (dirigindo-se ao Senador Kerginaldo Ca-
valcanti) explicasse, como brilhante jurista que é. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito obrigado a V. Ex.ª, 
mas, em Direito, sou apenas jejuno. 

O Sr. Othon Mêider - Desde que o monopólio não é total, não 
não é monopólio. Já está quebrado. 

O SR. ISMAR DE GóES - Isso mesmo verificamos no parecer 
do ilustre Senador Alberto Pasqualini, como vamos ver adiante, 
quando terminar a leitura. 

O Sr. Onofre Gomes - E é curioso o processo de concessão de 
refinarias às quais o Govêrno prestou um auxílio de financiamen-
to de, pelo menos, 80% para as despesas de instalação. Se a emen-
da Othon Mãder - caso aprovada, para as concessões que, por 
lei, terão de vir a ser feitas - cria-se o financiamento de 80%, 
manteria e eqüidade com a concessão que o projeto governamen-
tal ou da Câmara dos Deputados confere às destilarias. 

O SR. ISMAR DE GóES - Obrigado pelos apartes de V. Ex.ªs, 
que vieram ilustrar meu discurso. 

Continuando a leitura do parecer Pasqualini: 
A emenda, pois, não poderia constituir um inciso do 

artigo 2.0 , mas deveria figurar como disposição autôno-
ma, tanto mais que viria alterar todo o sistema do pro-
jeto, que é o do monopólio de Estado exercido por órgãos 
específicos. 

Já examinamos essa parte quando tratamos da apresentação 
da subemenda à emenda Mãder, na Comissão. 

Monopólio com plura1idade de emprêsas é uma con-
tradição, pois o monopólio legal consiste precisamente em 
reservar o Poder Público exclusivamente para si o exer-
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cício de determinada atividade. O que pretende, na rea-
lidade, a emenda é manter o regime de concessões admi-
nistrativas. Seria necessário, então, modüicar todo o pro-
jeto. 

Já mostramos aqui que se há contradição, essa não é nossa: 
existe no Projeto, sem nenhuma emenda supressiva. 

Haveria ainda outra questão a considerar. Decla-
ra-se na emenda que a concessão dependeria de autoriza-
ção legislativa. Ora, se a possibilidade de ser delegado o 
exercício de atividades monopolizadas ficasse condicio-
nada a uma nova lei, a disposição seria inócua e supér-
flua. Eis que, em qualquer tempo, poderá o legislador al-
terar o regime do monopólio estatuído no Projeto, sendo 
desnecessário que êste lhe outorgue ou lhe preveja essa 
faculdade, desde que só poderia encontrar cerceamento na 
Constituição. 

Sr. Presidente, tem razão o ilustre relator, por um lado: por 
outro não a tem. É claro que lei ordinária pode ser alterada, mo-
dificada ou revogada por outra lei ordinária. No caso presente, po-
rém, é preciso atentar para a importância da matéria e para o efei-
to prático, de todo interêsse, conservando dêsde já a possibilidade 
da participação do capital privado na exploração do nosso pe-
tróleo. 

Não quero ficar apenas no terreno teórico, mas é preciso con-
siderar que se o petróleo é uma realidade no Brasil a sua explora-
ção, de modo a corresponder às nossas necessidades de consumo, 
é ainda uma hipótese . 

O Sr. Plínio Pompeu - É um problema de difícil solução. 
O SR. ISMAR DE GóES - Diz bem V. Ex.ª: é problema de 

difícil solução. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Por que está o capital estran-

geiro tão ávido de entrar nessa loteria? 
O SR. ISMAR DE GóES - Não me cabe a resposta. Cabe ao 

capital estrangeiro. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Vê V. Ex.ª: tinha razão o meu 

aparte. 
O SR. ISMAR DE GóES - Não podemos deixar de, em certos 

casos, enveredar pelo terreno das hipóteses. Examinemos, então, 
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o projeto sob as duas hipóteses: a primeira, de rejeição da emenda 
Mãder e a segunda, de aprovação da mesma emenda. No caso de 
ser rejeitada, nenhum particular, nenhuma emprêsa privada, po-
deria lançar-se ao estudo do problema do petróleo visando aí exer-
cer as suas atividades, porque a lei o vedaria. Seria, pelo menos, 
inútil. Com a aprovação da emenda Mãder, entretanto, qualquer 
particular, qualquer emprêsa privada se poderia dedicar ao estu-
do do problema para exercício de suas atividades, porque sempre 
haveria a esperança de que, mediante autorização legislativa, a 
União pudesse solicitar-lhe a colaboração. 

Sr. Presidente, a diferença real e eficiente está no interêsse 
ou no desinterêsse dos brasileiros pela questão do petróleo na-
cional. 

Há, ainda, um aspecto sôbre o qual não desejaria aprofun-
dar-me, mas apenas chamar a atenção do nobre Senador Kergi-
naldo Cavalcanti porque talvez agrade a S. Ex.ª. A mim não, por-
que não sou jurista e "cada macaco no seu galho". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª discorre com eficiência 
sôbre qualquer assunto. É homem de grande experiência nesta 
Casa e se alguma lacuna houvesse, seria capaz de suprí-la com os 
requisitos naturais de inteligência e os conhecimentos de que é do-
tado. 

O SR. ISMAR DE GóES - Obrigado pela bondade de V. Ex.ª. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É justiça que faço a V. Ex.ª. 
O SR. ISMAR DE GóES - Vamos esclarecer êsse ponto. Es-

tamos no terreno das hipóteses e dêle não podemos fugir, por-
que, como disse, a questão do petróleo, no que diz respeito à explo-
ração necessária ao nosso consumo, é ainda uma hipótese. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A exploração é uma hipótese? 

O SR. ISMAR DE GóES - Não; a exploração com produção 
necessária ao nosso consumo. 

O Sr. Othon Mader - o nobre Senador Ismar de Góes refe-
re-se ao êxito ou não da exploração do petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Vê o nobre orador que tenho 
razão em querer elucidar certos pontos. 
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O SR. ISMAR DE GóES - Suponhamos que amanhã o Go-
vêrno se veja impossibilitado de, pelos seus meios e recursos le-
var avante o empreendimento e necessite da colaboração das em-
prêsas privadas. Pergunto eu: qual seria a situação dos possui-
dores de ações da Petrobrás, desde que se trata de uma emprêsa ... 

O Sr. Othon Miider - Privada. 
O SR. ISMAR DE GóES - . . . instituída sob regime mono-

polístico? 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª não se estará porven-

tura equivocado ao aludir à "emprêsa privada"? 
O SR. ISMAR DE GóES - Refiro-me à Petrobrás, instituída 

sob regime monopolístico. 
O Sr. Othon Miider - Essa a grande incongruência do pro-

jeto. 
O SR. ISMAR DE GóES - Qual a situação dêsses acionistas? 
Há pouco o ilustre Senador Alberto Pasqualini teve oportu-

nidade de citar o direito adquirido. Gostaria, portanto, que o no-
bre colega, Senador Kerginaldo Cavalcanti, meditasse sôbre a mi-
nha pergunta e me esclarecesse . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Poderia responder a V. Ex.ª 
dizendo que esta pergunta quase me levou para o terreno jurídico 
das falências . 

O Sr. Alberto Pasqualini - Qual a pergunta do ilustre Sena-
dor Ismar de Góes? Indaga S. Ex.ª sôbre a situação dos acionistas 
na hipótese de a Petrobrás não lograr êxito na exploração petro-
lífera? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É mais ou menos essa a per-
gu:ota. 

O SR. ISMAR DE GóIS - No caso de o Govêrno ter neces-
sidade de apelar para as entidades privadas, revogando, portanto, 
o regime monopolístico qual seria a situação dos acionistas da Pe-
trobrás, desde que tivessem subscrito ações sob êsse regime? 

O Sr. Alberto Pasqualini - Quais são os acionistas da Petro-
brás? V. Ex.ª precisa primeiro declarar quais são. Êles adquiririam 
direito que não podem ser revogados sem uma ação jurídica de 
sua importância . 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A resposta à pergunta do emi-
nente Senador Ismar de Góes é, aliás, simples. 

O SR. ISMAR DE GóES - Para mim não é simples. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Repito: é simples. A todo di-

reito corresponde uma obrigação, e esta se resume, geralmente, em 
matéria civil, em perdas e danos. Se a União pratica ato desta na-
tureza, espolia o interessado; e a conseqüência de qualquer ato 
espoliativo é, principalmente, a indenização através da ação com-
petente de perdas e danos. Está respondida a pergunta de V. Ex.ª. 

O SR. ISMAR DE GóES - Por aí, verifica o nobre colega a 
conveniência da aprovação da Emenda Mãder. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Respondi apenas à indagação 
formulada por V. Ex.ª, e que não tem conexão alguma com a ma-
téria do projeto. 

O SR. ISMAR DE GóES - Mas V. Ex.ª não deve repelir dis-
positivo que, aprovado, poderá evitar, amanhã, grave ônus para a 
União? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Estamos quase prevendo a fa-
lência. 

O Sr. Othon Mader - Temos obrigação de prever a situação 
futura. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Estamos agourando a ruína 
do Brasil. 

O Sr. Alberto Pasqualini - O capital da Petrobrás é de origem 
tributária, não é de origem voluntária. Pode haver também acio-
nistas voluntários. 

O SR. ISMAR DE GóES - Refiro-me a de origem voluntária. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Só na hipótese de serem manti-

dos, no artigo 18 do Projeto, os incisos que permitem a partidpa-
ção do acionista voluntário privado, ou na hipótese de subscre-
verem ações preferenciais. Nestes casos correm todos os riscos, como 
aqueles que subscrevem ações de determinada emprêsa que veio 
a falhar aos seus objetivos. 

O SR. ISMAR DE GóES - Aí é questão de direito, não de 
risco. 

O Sr. Othon Mdder - É direito adquirido. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Que direito? 
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O Sr. Alberto Pasqualini - A União não assegura aos acionis-
tas privados o êxito do empreendimento. 

O Sr. Othon Miider - Assegura o monopólio de uma socie-
dade. 

O Sr. Alberto Pasqualini - VV. Ex.ªª estão enganados. A so-
ciedade concessionária não é monopolística: é instituída pela União 
para executar um monopólio do Estado. VV Ex.ª", repito, estão in-
teiramente equivocados. 

O SR. ISMAR DE GóES - De acôrdo com V. Ex.ª Nem por 
isto entretanto, o acionista da Petrobrás deixará de ter o direito 
conseqüente do monopólio que a lei dará à União. :S:le será acio-
nista nestas condições sob o regime de monopólio estatal. 

O Sr. Alberto Pasqualini - O acionista não tem direito a mo-
nopólio algum. A situação é completamente diferente. V. Ex.ª está 
raciocinando em bases inexatas. 

O SR. ISMAR DE GóES - V. Ex.ª não me está compreen-
dendo. Entremos, caro colega, num período de calma e examine-
mos o assunto diante da letra do projeto. Reza o art. l.º: 

"Constituem monopólio da União a pesquisa, a la-
vra, etc."" 

E o art. 2.0 : 

"A União exercerá o monopólio estabelecido no ar-
tigo anterior: 

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, co-
mo órgão de orientação e fiscalização; 

II - por meio da sociedade por ações Petróleo Bra-
sileiro S. A. e das suas subsidiárias constituídas na forma 
da presente lei, como órgãos de execução". 

Ora, o acionista da Petrobrás, portanto, pertence a uma ins-
tituição do Estado, que exerce o monopólio; de sorte que, ao adqui-
rir uma ação da emprêsa, o faz sob a condição da existência de 
um sistema monopolista exercido pela União. Se amanhã o Go-
vêrno quebrar êsse sistema ferirá direito do acionista. 

O Sr. Othon Miider - Está certo; muito bem. 
O SR. ISMAR DE GóES - Não quero absolutamente, Sr. Pre-

sidente, discutir questão jurídica: longe de mim tal propósito; 
estou apenas raciocinando. Jurista, no caso, - com licença do 
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ilustre Senador Aloísio de Carvalho - é o nobre colega Kerginal-
do Cavalcanti, de quem solicitei luminosos subsídios. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Felizmente o orador reconhe-
ce não ser autoridade, em matéria jurídica; porque, se o fôra, não 
sei onde estaríamos nós seus contendores, tal o alcance sutil de 
suas alegações . 

O Sr. Novaes Filho - O Parlamento é uma escola literária, 
onde se debatem todos os problemas e o orador o faz muito bri-
lhantemente. 

O SR. ISMAR DE GóES - Bondade de VV. Ex.ª"·  
Por fim, o nobre relator Sr. Alberto Pasqualini, - e que gran- 

de relator, Sr. Presidente! ...  
O Sr. Alberto Pasqualini - Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. ISMAR DE GóES - . . . refere-se às expressões - "as 

emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira" constan-
tes da emenda que o relator considera um tanto vagas, podendo dar 
lugar a equívocos. Vejo nessas palavras, apenas o zêlo, muito na-
tural num relator que examinou a matéria a fundo, nos mínimos 
pormenores. "Nos têrmos da legislação brasileira". Esta condição 
deve entender-se referente não só a legislação sôbre a constituição 
das emprêsas como à do petróleo. 

O Sr. Alberto Pasqualini - É o que está claro na emenda. 
O Sr. Othon Mader - A legislação abrange tudo. Se a emen-

da fizesse referência a uma e excluísse a outra, poderia haver dú-
vida. 

O Sr. Alberto Pasqualini-Atentemos para o texto da emenda: 

"Por meio de concessão, quando a lei autorizar, as 
.. emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasilei-

ra, com sede no Brasil". 
Quer dizer: a emprêsa que se constitua e tenha sede no país 

é considerada nacional, mas dela podem fazer parte acionistas es-
trangeiros. li:ste é o ponto. O têrmo "legislação", aqui, não se re-
fere à Lei das Sociedades Anônimas, ao Decreto-lei n.0 2.627, mas à 
legislação do petróleo. A não ser assim, os acionistas estrangeiros 
não poderiam participar da sociedade, quando a intenção da emen-
da foi justamente permitir o contrário. 
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O Sr. Othon Mader - Quando se votar uma lei orgânica regu-
lando as concessões petrolíferas pleitearei a participação dos acio-
nistas estrangeiros. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Já temos legislação sôbre o pe-
tróleo. 

O Sr. Othon Mader - Atualmente a hipótese é impossível. Se 
a emprêsa organizada, como V. Ex.ª diz nos têrmos da legislação 
em vigor, solicitar diretamente concessão ao Conselho, êste imedia-
tamente lhe exigirá a prova de que os acionistas são brasileiros. 

O Sr. Alberto Pasqualini - O equívoco está na redação que 
V. Ex.ª deu à emenda. As sociedades organizadas com acionistas es-
trangeiros poderão obter concessão, porque a Carta Magna o per-
mite. 

O Sr. Othon Mader-A sociedade poderá ser organizada: mas, 
ao solicitar a concessão, deverá provar a nacionalidade brasileira 
dos acionistas. 

O Sr. Alberto Pasqualini - :li:ste dispositivo implica revogação 
da legislação referente ao petróleo, porque não permite a parti-
cipação do acionista estrangeiro. 

O Sr. Othon Mader - Enquanto estiver de pé a atual legisla-
~ão petrolífera, a pesquisa do petróleo pertencerá unicamente aos 
brasileiros . 

O Sr. Alberto Pasqualini - A emenda de V. Ex.ª implica der-
rogação das leis vigentes. 

O Sr. Othon Mader - Se futuramente fôr revogada a lei, os 
estrangeiros poderão participar da pesquisa e lavra do petróleo na-
cional. 

O SR. ISMAR DE GóES - Sr. Presidente, examinei todos os 
argumentos oferecidos pelo nobre Senador Alberto Pasqualini con-
trários à emenda e não encontrei um só com a característica de 
terror que, pelos discursos aqui pronunciados, se poderia suoor 
existir em seu bôjo. Trata-se de emenda sem qualquer mal; simples-
mente traz vantagens. 

APenas no final do parecer o ilustre representante do Rio 
Grande do Sul faz aos trusts internacionais referência - esta sim 
- um tanto vaga, porque declara: 

19 - 26187 
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"Diante das características do projeto que estamos 
examinando ". . . seria temerário tentar abrir as portas 
aos trusts internacionais". 

Mas S. Ex.ª não diz absolutamente como. 
"Quanto ao capital nacional disponível, é pouco pro-

vável que se transfira das especulações imobiliárias e ou-
tras de gênero semelhante para inverter-se na pesquisa 
do petróleo no nosso hinterland". 

O Sr. Alberto Pasqualini - Senti-me desobrigado de esclare-
cer mais o assunto, porque sôbre êle escrevi páginas no corpo do 
parecer; entendi ser desnecessário repisar a questão. 

O SR. ISMAR DE GóES - Mas V. Ex.ª, fazendo declaração 
dessa importância, estava na obrigação de esclarecer porque será 
uma temeridade a aprovação da emenda. 

Sr. Presidente, quando o eminente Senador Alberto Pasqualini 
alude ao capital nacional, deixa transparecer um pessimismo que 
me surpreende, porque, em todo o seu parecer, S. Ex.ª é, na ver-
dade, de um otimismo exuberante. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Pessimismo em que sentido? Peço 
a V. Ex.ª esclarecer o ponto. 

O SR. ISMAR DE GóES - Não acredita o nobre colega que 
o capital nacional se transfira de outras especulações para ser 
invertido na exploração do petróleo. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Não acredito nessa transferência 
àe capitais. E a prova reside no fato de que até a promulgação 
da lei da Petrobrás, sempre houve oportunidade para o capital na-
cional se dedicar a êsse gênero de exploração; e não o fêz. É de se 
presumir, portanto, que isso também não aconteça futuramente. 

O SR. ISMAR DE GóES - Está provado que a indústria do pe-
tróleo é rendosa. V. Ex.ª na realidade, falou apenas na questão 
da pesquisa. Mas não se trata somente de pesquisa. O capital na-
cional poderá ser invertido numa infinidade de atividades ligadas 
à indústria do petróleo. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Refiro-me sempre às inversões de 
risco. O capital privado nacional jamais se interessou por êsses in-
vestimentos na indústria do petróleo, e uma das razões é que te-
mos excedentes de capital nacional que possam ser assim aplica-
dos, embora possam dar rendimento fabuloso. O problema é o se-
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guinte: quem inverter trinta milhões de cruzeiros, perderá trinta 
milhões; invertendo cinqüenta milhões, perderá cinqüenta milhões; 
invertendo duzentos milhões, perderá duzentos milhões; mas se 
inverter cinco bilhões terá tôdas as probabilidades de obter lucro 
astronômico. Repito: não há excedentes do capital privado na-
cional para êsse gênero de aplicação, o que não acontece nos Esta-
dos Unidos, onde existem grandes excedentes a empregar em ope-
rações de vulto . 

O SR. ISMAR DE GóES - V. Ex.a admite sómente o capital 
empregado na pesquisa? 

O Sr. Alberto Pasqualini - Na pesquisa e na exploração. A 
pesquisa é somente para descobrir-se o petróleo. 

O SR. ISMAR DE GóES - Quando aludimos à aplicação do 
capital privado, temos em mira tôdas as atividades ligadas à ques-
tão do petróleo . 

O Sr. Alberto Pasqualini - A pesquisa e a exploração, enfim, 
a produção do petróleo é que é extraordinàriamente lucrativa; não 
a refinação, como supõem muitos. Essa, a grande atividade, en-
quanto a refinação não se acha incluída no monopólio estatal. 
Além disso, o capital privado não tem excedentes para inverter 
em refinarias . 

O SR. ISMAR DE GóES - O capital privado nacional será em-
pregado no que fôr julgado mais conveniente; e estou certo de que, 
se houvesse permissão para o capital privado colaborar, veria 
V. Ex.ª que o assunto não deveria ser examinado com tanto pessi-
mismo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -Quando V. Ex.ª fala em capital 
privado, está se referindo ao capital brasileiro? 

O SR. ISMAR DE GóES - Estou me referindo ao emprêgo do 
capital nacional. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não do estrangeiro. 
O Sr. Alberto Pasqualini -- O capital privado nacional teve 

tôda possibilidade de ser aplicado na refinação do petróleo. Temos 
no Brasil duas ou três refinarias que produzem apenas 3 ou 4 mil 
barris por dia. 

O SR. ISMAR DE GóES -- Há não muito tempo a exploração 
do petróleo constituía aventura, e aventura perigosa. Também en-
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gôdo. Falsas companhias de petróleo organizavam-se e o dinheiro 
arrancado dos incautos desaparecia. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O povo brasileiro concorreu 
nessa aventura, com mais de um bilhão de cruzeiros. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Trata-se de exploração pouco lu-
crativa, mas não de aventura. É uma inversão de capital sem gran-
de lucro. 

O SR. ISMAR DE GóES - O petróleo brasileiro há muitos  
anos antes do CNP, constituía verdadeira aventura.  

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Para pesquisá-lo o Govêrno in-
verteu mais de um bilhão de cruzeiros. Agora que o petróleo apa-
receu é que se quer fazer sua exploração com a ajuda da iniciativa 
particular . 

O SR. ISMAR DE GóES - Não foram poucas as emprêsas que 
se fundaram no Brasil para pesquisa e exploração do petróleo ... 

O Sr. Alberto Pasqualini - V. Ex.ª estava se referindo à re-
finação. 

O SR. ISMAR DE GóES - . . . que faliram ou de que nunca 
mais se ouviu falar, depois que os incautos a elas emprestaram 
suas assinaturas . 

O Sr. Othon Miider - Dá V. Ex.ª licença para um aparte? -
(Assentimento do orador) - O Conselho Nacional do Petróleo, 
quando se pronunciou a respeito da Petrobrás, disse que o ca-
pital nacional não tinha tido oportunidade de se interessar pelas 
pesquisas e lavras, diante das atitudes - vamos dizer - versáteis 
do Govêrno relativamente à exploração petrolífera. 

Não havia orientação certa; ninguém podia lançar-se em em-
preendimentos de grande vulto se niio havia diretriz segura. 

O Sr. Alberto Pasqualini - A orientação do Govêrno sempre 
foi nacionalista, no sentido de permitir a emprêsas brasileiras 
constituídas por brasileiros a pesquisa, a lavra e a refinação do pe-
tróleo. Não vamos confundir nacionalismo com monopolismo. Na 
legislação atual os brasileiros sempre tiveram oportunidade de 
pesquisar petróleo . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem! 
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O Sr. Alberto Pasqualim - Não o fizeram porque se tratava 
de empreendimento arriscado. Com pouco capital, todos aquêles 
que se arriscassem perderiam dinheiro . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É como V. Ex.ª está dizendo. 
O SR. ISMAR DE GôES - Isso era antes, quando constituia 

uma verdadeira indústria para assaltar o bolso do próximo. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Isso é outro problema; é outra 

questão. 
O SR. ISMAR DE GôES - Sr. Presidente, como já disse, a  

mstituição da Petrobrás é uma experiência...  

O Sr. Othon Miider - Se a exploração do petróleo, como disse 
o Senador Alberto Pasqualini, não se faz porque não temos es-
cedentes de capital nacional, então não haverá mal em que haja 
na lei permissão para que o capital privado nacional possa ser 
investido na indústria petrolífera. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Estamos saltando de galho em ga-
tese para, então, passarmos à segunda, seja da conveniência ou 
tro. Coloquemos a questão em seus verdadeiros têrmos. Es-
tamos diante de várias teses. A primeira é saber se o capital privado 
não tem interêsse na exploração petrolífera. Desenvolvamos essa 
tese para, então, passarmos à segunda, seja da conveniência ou 
não em que seja permitido êsse gênero de exploração. É necessário, 
pois, não sejam debatidas as duas teses ao mesmo tempo. 

O Sr. Othon Mader - Só poderemos saber se o capital nacio-
nal não se interessa pela exploração do petróleo no dia em que 
tivermos o Estatuto do Petróleo . 

O SR. ISMAR DE GôES - Já tive oportunidade de declarar 
os motivos pelos quais o capital privado não se interessava pela 
exploração do petróleo . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Ouço dizer que o Brasil é um 
pais pobre de capitais, que não dispomos de numerário. 

O Sr. Alberto Pasqualini - No dia em que a União descobrir 
uma grande estrutura petrolífera e organizar emprêsa para ex-
plorá-la, descoberta que lhe custará, talvez bilhões, senão trilhões 
de cruzeiros, então sim, o capital privado terá interêsse na explo-
ração. 
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O SR. ISMAR DE GõES - Examinarei, então o assunto sob 
outro aspecto. V. Ex.ª admite o capital particular na aquisição de 
ações da Petrobrás espontâneamente, voluntàriamente? 

O Sr. Alberto Pasqualini - Admito. Está na emenda. Pode-
-se subscrevê-las. 

O SR. ISMAR DE GõES - V. Ex.ª admite a participação do 
capital particular voluntàriamente na aquisição de ações da Pe-
trobrás? 

O Sr. Alberto Pasqualini - Admito a aquisição de ações da 
Petrobrás não para constituir emprêsas paralelas àquela enti-
dade estatal - o que é coisa diferente. Pode-se contribuir subscre-
vendo ações por uma questão de patriotismo - no que não acre-
dito, aliás, porque o Capital não tem patriotismo. O dono do ca-
pital pode ser um patriota mas o Capital não o é. Pode-se, entre-
tanto contribuir por motivos patrióticos. Todos aquêles que qui-
serem subscrever ações da Petrobrás poderão fazê-lo. Note V. Ex.ª 
que não se trata de inversão de capital. Inversão é uma coisa e con-
tribuição é outra completamente diferente. 

O SR. ISMAR DE GóES - Se, como V. Ex.ª acabou de afirmar, 
a aquisição de ações, o que representa um emprêgo de capital, se 
faz para a obtenção de lucro, é de supor que essa gente adquirin-
do ações o faça tendo em vista o sucesso da Petrobrás para receber 
os seus dividendos e outras vantagens. Assim, se V. Ex.ª admite isso, 
deve admitir, por igual, a participação do capital nacional em 
outras atividades. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Não há que falar em participação, 
pois se trata de contribuição - contribuição financeira dos brasi-
leiros que quiserem. V. Ex.a e eu poderemos adquirir algumas ações. 
Não acredito, todavia, que o Sr. Matarazzo subscreva quinhentos 
milhões de cruzeiros da Petrobrás. 

O SR. ISMAR DE GõES - Chamemos a isso participação. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Não se faz uma operação capita-
lista na Petrobrás, mas pode se fazer contribuição a título patrió-
tico. A participação implica idéia de lucro: a contribuição não traz 
como da sua essência essa idéia . 

O Sr. Alberto Pasqualini - Perfeitamente. 



- 296-

O SR. ISMAR DE GóES - Mas o nobre Senador Alberto Pas-
qualini acabou de dizer que não acredita nessa contribuição sem 
a idéia de lucro. Logo o que há é uma participação. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Não apoiado. V. Ex.ª se esquece 
da contribuição para a Siderúrgica, por exemplo. O que o Senador 
Alberto Pasqualini está afirmando é que esta contribuição é de-
terminada pelo espírito público e não pela idéia de lucro. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A idéia de lucro é secundária 
no caso. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Daí podermos fazer realmente 
a distinção entre a participação e a contribuição. 

O Sr. Plínio Pompeu - Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. ISMAR DE GóES - Perfeitamente. 
O Sr. Plínio Pompeu - Em tôda parte do mundo o capital pri-

vado só aparece quando fica provado que existe petróleo. Foi as-
sim tanto no Oriente como na Venezuela. 

Até há pouco tempo, os capitais privados não corriam para 
o Brasil. O petróleo apareceu num corte da Estrada de Ferro Leste 
Brasileiro. Nessa ocasião, um agrônomo provou que ali existia pe-
tróleo. Até então, o próprio govêrno brasileiro afirmava que não 
havia. Uma vez provada a existência do precioso combustível, foi 
aberto o primeiro poço. Agora o capital pode vir para o Brasil. O 
problema não deve ser deslocado. Antes não tinha havido a exu-
dação. Agora já existe um ponto de partida. Há prova de que o 
terreno sedimentado do Brasil pode encerrar petróleo. Assim, é 
de crer-se venham muitos capitais para explorar outros terrenos 
sedimentáveis da nossa terra. 

O SR. ISMAR DE GóES - Estou de acôrdo com V. Ex.ª. To-
davia, infelizmente, tenho ponto de vista contrário ao do nobre Se-
nador Alberto Pasqualini, pois acredito na participação do capital 
privado e, pràticamente, não creio na contribuição dêsse tipo de 
capital. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Que diz V. Ex.ª da Siderúrgica 
e da Hidrelétrica de São Francisco? 

O Sr. Othon Miider - O capital privado aí é muito pequeno. A 
grande parte é do Govêrno e dos Institutos. 
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O Sr. Aloísio de Carvalho - É precisamente o que estamos 
afirmando: - o capital privado não vai para a iniciativa estatal. 

O Sr. Othon Miider - Se aqueles empreendimentos fôssem de-
pender do capital privado, já de há muito teriam fracassado. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É que não compareceram os 
capitalistas. O govêrno entrou com a maioria, e o povo subscre-
veu o que pôde . 

O SR. ISMAR DE GóES - Se a existência do petróleo bra-
sileiro é uma realidade, acredito na participação do capital privado. 
Não acredito é na contribuição dêsse capital para aquisição de 
ações. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- Pois acredite V. Ex.ª. É no povo 
que devemos acreditar realmente. 

O Sr. Plínio Pompeu - Só acredito nessa contribuição se ela 
fôr compulsória . 

O SR. ISMAR DE GóES - Voluntàriamente, não. 
Dizia, Sr. Presidente, que a instituição da Petrobrás serã 

uma experiência; mas, êsse movimento que empolga a Nação não 
poderá parar nem sofrer solução de continuidade. Portanto, essa 
experiência decorrente de lei deverá ser acobertada pela flexibili-
dade e elasticidade contida na Emenda do Senador Othon Mader. 

Estou convencido que se fôsse apresentada emenda permitindo 
a participação do capital estrangeiro na extração do nosso petró-
leo, poderia ela ser aceita pelo Senado; mas certamente, tal como 
ocorreu com o Projeto inicial, será rejeitada na Câmara dos Srs. 
Deputados. Como, porém, dos males o menor, ofereci emenda na-
cionalista, mesmo para não ferir os melindres de alguns de nossos 
ilustres colegas "tupiniquins". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Obrigado a V. Ex.ª; não foi, 
porém assim que há pouco nos tratou nosso ilustre colega Sena-
dor Othon Ma.der, lendo um documento que nos chamou de "na-
cionalistas irrefletidos". 

O Sr. Othon Miider - Não chamei V. Ex.ª de nacionalista ir-
refletido. O documento a cuja leitura procedi é que assim se re-
feria a VV . Ex.ª" nacionalistas . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- É a verdade. Não aqui; aliunde. 
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O SR. ISMAR DE GóES - A emenda permite a participação 
do capital privado nacional, sem quebrar o sistema vitorioso do mo-
nopól~o estatal; e está ligada a condições nacionalistas, no que 
diz respeito à legislação referente ao Petróleo. 

A emenda é a seguinte: 
"Inclua-se no art. 2.0 ou onde melhor couber: 
Parágrafo único. A União poderá delegar o exercí-

cio do monopólio mediante concessão, com autorização 
legislativa, a emprêsas constituídas nos têrmos da legis-
lação brasileira referente ao petróleo". 

Senhor Presidente, estou "pondo minhas barbas de môlho"; e 
como não desejo seja minha emenda tão caluniada quanto a do Se-
nador Othon Mader, vou ler, desde logo, a legislação referida na 
emenda. 

"Decreto-lei n.0 395, de 29 de abril de 1938, que nacio-
nalizou a indústria de refinação do petróleo importado ou 
de produção nacional, prescrevendo (art. 3.0 ) que o capital 
das emprêsas seja constituído exclusivamente por brasi-
leiros natos, em ações nominativas. 

Decreto n.0 4. 071, que regulamentou o Decreto-lei 
n.º 395, exigindo (art. 9.º, letra b) para a instalação de re-
finarias de petróleo bruto e seus derivados e de destila-
rias de rochas betuminosas, que os interessados (acionis-
tas) sejam brasileiros natos, solteiros ou casados com bra-
sileiros natos, ou, se casados com estrangeiros, que não o 
sejam sob o regime da comunhão de bens. 

Decreto-lei n.° 3.236, de 7 de maio de 1941, que exi-
ge (art. 4.0 ) a nacionalidade brasileira para sócios ou acio-
nistas de sociedades de mineração de petróleo e gases na-
turais. 

Decreto-lei n.º 1985, de 29 de janeiro de 1940 (Código 
de ,Minas) que dispõe: 

"Art. 6.0 O direito de pesquisar ou lavrar só poderá 
ser outorgado a brasileiros, pessoas naturais ou jurídicas, 
constituídas estas de sócios ou acionistas brasileiros . 

§ 2.º Poderão ser sócios das emprêsas de mineração 
e das indústrias de transformação e industrialização de 
minérios, exclusive o petróleo, os brasileiros, casados com 
estrangeiras ou brasileiras casadas com estrangeiros, ain-
da que no regime de comunhão de bens; no caso, porém, 
de transmissão inter-vivos ou causa-mortis sàmente a bra-
sileiros natos é permitida a sucessão". 

Ainda há a disposição consoante do § 2.° do art. 39 do Projeto 
da Petrobrás. 
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Senhor Presidente, é só. Que a experiência dê certo e que de 
qualquer forma breve se transforme em vitoriosa realidade. (Muito 
bem! muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Assis Chateau-
briand. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, Jefferson 
ensinava que o melhor govêrno é o que menos governa; Woodrow 
Wilson, por sua vez, entendia que quanto mais uma comunidade 
reclama contrôles, planificações, medidas de assistência do govêr-
no na economia privada, mais depressa ela caminha para a escra-
vidão e, portanto, elabora a sua fuga das estradas da liberdade. 

Mais gordo o Estado, mais magra a cidadania. Mais forte o 
poder estatal, mais débil a fôrça dos indivíduos que o compõem. 
Numa democracia organizada, o indivíduo não é um meio mas um 
fim. Tal é a fôrça da democracia suíça, a inglêsa e a americana. 
O Estado existe para o suíço e o americano. Aqui se pretende que o 
indivíduo existe para o Estado. E todos se dizem democráticos. 

No Brasil, os paradoxos faiscam no ar. Vimos aqui, há pouco, 
o nobre Senador por Minas Gerais, Sr. Bernardes Filho, traduzir 
a sua completa descrença e desânimo profundo quanto à ação ad-
ministrativa e governamental no contrôle das fôrças econômicas 
do país. 

Entretanto, êsse mesmo ilustre parlamentar se constitui, aqui 
dentro, num pioneiro da solução estatal do petróleo. ~le não crê 
na fôrça do executivo, no poder dos agentes do Estado Nacional. E 
todavia lhes abre um largo crédito para êles se ocuparem mono-
pollsticamente das soluções do problema do petróleo. 

Uma organização política como a U. D. N., que desfralda a 
bandeira da liberal democracia, enxerga nos padrões individualis-
tas o fundamento da evolução política e social do país e escolhe a 
democracia como veículo do progresso do Brasil, apresente-se pa-
ra mobilizar as fôrças econômicas no plano da exploração do pe-
tróleo, recorrendo à fórmula estatal. É de estarrecer. Não será o 
reino babélico da confusão? Não é o império deliberadamente or-
ganizada do caos? 

O que resultou, até agora, da ação do Estado como monopo-
lista do petróleo brasileiro? 
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A Inglaterra, nação modêlo no que respeita aos direitos hu-
manos e aos direitos civis e à sua organização interna, convida 
o capital americano para erguer o monumento nacional que é a 
refinaria de Fawley, com capacidade para cento e dez mil barris 
diários de petróleo, como a França, com Port Gerome e La Mailie-
rie, produzindo ambas quarenta e cinco mil barris de petróleo, diá~ 
rios, confia treze de suas dezessete destilarias à iniciativa priva-
da; a Itália, entrega ao capital estrangeiro as concessões para ex-
plorar as três destilarias de Bari, Livorno e Fornovo, com capaci-
dade de quarenta mil toneladas; a Dinamarca com a Kalund-
borg, e a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, enfim, tôda a Europa, 
aquém da cortina de ferro, se encontra destilando petróleo pela 
iniciativa privada. Oitocentos mil barris diários era a safra dos 
refinados em 39. Em 52, o que está dentro da Europa livre, supera 
1 milhão e 500 mil. Pandit Nehru atrai o capital estrangeiro para 
levantar três destilarias na índia. tôdas na base da iniciativa par-
ticular. A Espanha do general Franco deu à Caltex (grupo ame-
ricano) uma concessão de destilaria para 20 mil barris. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Pode V. Ex.ª esclarecer qual 
das nações européias a que se referiu possui petróleo no subsolo? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - A alternativa, neste caso, é 
pior. Sei onde V. Ex.ª pretende chegar. Se êsses países não possuem 
ainda petróleo à vista, e se o petróleo, como sustenta V. Ex.ª, é 
objeto ... 

O Sr. Plínto Pompeu - Permita o orador um esclarecimento. 
A Inglaterra talvez seja o país que menos petróleo possui. No en-
tanto, extraiu ultimamente mais petróleo que o Brasil - setecen-
tos e noventa mil barris - enquanto ficamos na casa dos setecen· 
tos e cinqüenta mil. Isto relativamente à Inglaterra, que não pos-
sui jazidas de petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O orador não me respondeu. 
S. Ex.ª que é um homem malicioso, foi até aonde alcançou o meu 
aparte, cuja resposta espero. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O pânico domina certos 
meios parlamentares brasileiros. Não digo as elites, porque, ain-
da há poucos dias, o Senador Plínio Pompeu, num admirável e 
preciso discurso sôbre a questão do petróleo, teve oportunidade 
de ler a resolução unânime, assinada por mais de duzentos mem-
bros do Clube de engenharia, todos pedindo a adoção do sistema 
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da livre iniciativa para a exploração do nosso combustível líquido. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - São pontos de vista, meu no-

bre colega. O nosso difere. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O mêdo, de que estão pos-

.suídas várias seções da sociedade brasileira, tem duas fontes: de 
um lado, o Partido Comunista, que envenenou principalmente as 
linhas da juventude; de outro, uma plêiade respeitável de parla-
mentares, da Câmara e do Senado, do qual nenhuma nação civi-
lizada se sente embaraçada. Se o mêdo, meu caro colega, é da pre-
sença do capital estrangeiro, nos negócios do petróleo, que dife-
rença há entre êsse capital se dirigir a poços ou a destilarias? Com 
sondas ou destilarias, êle será sempre para os nacionalistas, o ca-
pital impostor, o capital escravizador. A Inglaterra tira os seus ma-
gros 1.073 barris diários de 231 poços. Pode dizer-se que pràtica-
mente ela não tem petróleo na metrópole. De quem é, porém, a 
sua gigantesca destilaria, senão de capitais estrangeiros, e êsses 
chamados ao país por um govêrno de socialistas? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Entretanto, um manifesto do 
Clube Militar, onde se encontram nomes e personalidades as mais 
eminentes do país, sustenta ponto de vista inteiramente contrário. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Leia V. Ex.ª êsses nomes. 
O Clube Militar estêve entregue a um elenco de comunistas, que 
o dominou durante dois anos seguidos, fazendo uma deplorável 
política de subordinação do nosso país à União Soviética e ao Par-
tido Comunista. Queira V. Ex.ª citar os nomes de alguns dêsses bra-
sileiros entregues à influência russa. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Responda V. Ex.ª: o general 
Horta Barbosa é comunista? É êle um dos signatários. 

O SR. ASSIS ~HATEAUBRIAND - Faço exceção a S. S.ª, que 
todavia gravita (creio sem se dar conta disso) dentro da órbita 
de ação soviética, no plano do petróleo. É um inocente útil. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Começa V. Ex.ª a ceder na 
couraça dos seus argumentos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É o general Horta um sec-
tário e um desajustado, no caso do petróleo. É meu amigo e por 
êle tenho o maior respeito. Julgo, porém, uma criatura inocente 
que se deixou envolver pela astúcia dos lobos da estepe, para aqui 
transplantados, a fim de doutrinar a política slava do petróleo 
num país subdesenvolvido sobretudo intelectualmente. 
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o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E o general Leitão de Car-
valho? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Outro inocente ainda, 
mas útil. ::mste, ainda mais que o general Horta, está envolvido 
pela teia comunista sem sê-lo, estou convicto, sem perceber o ser-
viço que presta aos russos, na decomposição econômica do Bra-
sil, neste momento carente de dólares, e a volver as costas, donde 
êles nos poderiam vir. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Note V. Ex.ª que na couraça 
adamantina sob que se coloca começam as primeiras fendas, eco-
meçadas estas ... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Conheço o general Estê-
vão Leitão de Carvalho dez vêzes melhor do que V. Ex.ª. Foi reda-
tor militar do "O Jornal". li: velho amigo meu. Espírito brilhante, 
mas hoje vítima da peçonha soviética. Está envenenado. Mas ha-
veremos de desintoxicá-lo. 

O Sr. Pinto Aleixo - Acrescente V. Ex.ª: e grande chefe mi-
litar. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Teve, durante a guerra, 
um dos papéis mais importantes na aproximação Brasil-Estados 
Unidos, para levar a nossa nação à beligerança. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Pois bem! É êste homem quem 
assina o manifesto. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Renegando o seu passado 
e a sua brilhante fôlha de serviços à causa pan-americana. Dá dó 
ver um chefe como o general Leitão de Carvalho, com a sua bri-
lhante inteligência cegamente dominada pelos demagogos sovié-
ticos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Perdoe-me V. Ex.ª, sempre 
tão condescendente para comigo, que ainda o interrompa. Ao que 
estou informado, êsse ilustre general escreveu um livro: - "Ou 
o Petróleo Salva o Brasil ou O Petróleo desgraça o Brasil". Aí, 
êle esposou justamente a tese ... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND ·-Comunista, a qual já nos 
está desgraçando. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - . . . que nós, nacionalistas, 
aquí temos defendido. 
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª terá de dividir a 
vida do general Estêvão Leitão de Ca1valho em dois períodos: 
o soldado americano, identificado com a defesa do sistema conti-
nental, oficial de Estado-Maior dos mais ilustres que tivemos, e 
a vítima inglória da ação da propaganda vermelha no Brasil. Re-
gressando dos Estados Unidos, onde trabalhou sempre bem, o es-
pírito lúcido e ativo deixou-se envolver pela propaganda comu-
nista, a ponto de resvalar em atitudes que não se coadunam com 
a sua inteligência, o seu preparo e o seu patriotismo. 

Lamento dizer tais coisas de público, mas a verdade é que no 
braço dêste bravo general Leitão de Carvalho, algumas vêzes te-
mos visto, com tormento para mim que o quero de coração, em 
lugar de espada, a foice grosseira do fanático bolchevista. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Rendo minhas homenagens 
à inteligência de V. Ex.ª, mas o nobre colega há de convir que o 
raciocínio exposto pecou fundamentalmente, porque a proposi-
ção posterior de V. Ex.ª foi conduzida diversamente, em face dos 
argumentos contrários que lhe opus, o que equivale dizer que 
V. Ex.ª não poderá continuar sustentando que essa manifestação 
é fundamentalmente comunista. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não é fundamentalmen-
te, mas totalmente comunista. O general Leitão de Carvalho é um 
dos homens decentes do Brasil, pela lisura de caráter, pela inte-
ligência e pela dedicação ao seu país. Tenho porém de observá-lo 
agora, através as inclinações comunistas que lhe apoucam a inte-
ligência. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não o conheço, nem pessoal-
mente. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É pena. Gostaria de pri-
var do seu encanto, da sua sedução pessoal. Acabrunha-me, como 
seu amigo de muitos anos, encontrá-lo polinizado pelos russos. 
Quando o Clube Militar processava a última demão para a sua 
jornada de redenção, a Cruzada Democrática contra os cripto-
comunistas se levantou e derrotou-os esmagadoramente. O mo-
vimento foi chefiado pela grande ala liberal do exército brasileiro. 
A sua vitória limpou o Clube Militar da infecção vermelha. 

O Sr. Ferreira de Souza - Muito bem. 
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O Sr. Domingos Velasco - A corrente da Cruzada Democrá-
tica que elegeu o general Etchegoyen, em sua maioria, declarou-
se nacionalista. Ainda mais: na questão do petróleo fêz questão 
de assinalar, em seu manifesto, que não era contrária ao monopó-
lio estatal. A opinião quase unânime das Fôrças Armadas é, ao 
contrário do que V. Ex.ª diz, pelo monopólio estatal do petróleo. 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Os componentes da Cru-

zada Democrática, que derrotaram os agitadores vermelhos, nas 
eleições do Clube Militar, foram os generais Canrobert Pereira da 
Costa, Etchegoyen, Juarez Távora, Fiúza de Castro e Osvaldo Cor-
deiro de Faria. 

O Sr. Domingos Velasco -Trarei a V. Ex.ª o manifesto da Cru-
zada Democrática, apresentando a candidatura do general Etche-
goyen. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Onde é que se repete ali o 
surrado chavão soviético de que o petróleo é nosso? 

O Sr. Domingos Velasco - O petróleo é nosso, porque naquela 
ocasião, ninguém nos meios militares jogaria numa eleição do 
Clube Militar a tese do "entreguismo". A participação da "Stan-
dard Oil" seria derrotada fragorosamente, a começar por parte do 
general Etchegoyen, que é um grande brasileiro e nacionalista. 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. Um grande patriota que, 
estou certo, não entregaria o nosso petróleo ao estrangeiro, de ma-
neira alguma. 

·O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O debate com os Senado-
res que chefiam o grupo dos Tupiniquins nesta Casa, está produ-
zindo benefícios. Tirou-se a limpo que no Clube Militar cessou a 
agitação artificial do jacobinismo petroleiro. 

O Sr. Camilo Mércio - Benditos Tupiniquins, que querem sal-
var o Brasil . 

O SR. ASSIS CHATEAUBHIAND - Enquanto os Senadores 
Plínio Pompeu, Othon Mãder, Alencastro Guimarães, Ismar de 
Góes Monteiro e Lindberg discutem, com argumentos adequados 
e com os precedentes de outras nações ciosas de sua soberania -
nações que devem ter tanto brio cívico e tantos melindres patrió-
ticos como o Brasil - outros nobres colegas enfrentam os deba-
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tes empregando até expressões do vocabulário do Partido Comu-
nista, tal como "entreguismo". Gostaria que os nacionalistas da 
taba dos Tupiniquins aqui não argumentassem tanto dentro does-
quema vermelho. Custa-me dizer estas coisas. Mas a infiltração 
comunista em muitos espíritos bravos e queridos é um fato. 

tles não o sentem. Mas nós o vemos a ôlho nu. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É uma injustiça que V. Ex.ª 

nos faz. 
O Sr. Domingosi Velasco - V. Ex.ª disse que a diretoria pre-

sidida pelo general Estilac era comunista. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não; mas que estavasa-

turada de muitos sovietizantes, é um fato. V. Ex.ª sabe que ha-
via no seio dela vários membros comunistas. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª conhece muito bem o ge-
neral Etchegoyen. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - No govêrno Getúlio Var-
gas, já foram presos como propagandistas comunistas, vários ofi-
ciais que eram membros da antiga diretoria escarlate do Clube 
Militar e faziam propaganda subversiva das instituições democrá-
ticas às escâncaras, editando a Revista do Clube Militar dentro 
da linha justa. 

O Sr. Domingos Velasco - Mas a justiça do país os pôs em li-
berdade, porque nada foi encontrado contra êles. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não fale, nobre colega, 
na justiça do Brasil com os comunistas. l!:les zombam dela o que 
podem. Nesse particular, juízes se constituíram, em alguns Esta-
dos, em instrumento das manobras vermelhas, pondo-os na rua, 
sem ter nas mãos sequer o "Diário Oficial'', que não os anistiou. 
Sôbre êsse capítulo é melhor V. Ex.ª guardar perpétuo silêncio. 

Não honra a justiça de certos Estados do Norte a leviandade 
com que se conduziram diversos dos seus juízes. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª só quer uma coisa: a par-
ticipação do capital estrangeiro no nosso petróleo. O Parlamento, 
o Supremo Tribunal Federal, as Fôrças Armadas nada valem. 
Somente a entrega do nosso Petróleo à "Standard Oil" é que lhe 
convém. 

20 - 26187 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite o nobre orador outro 
aparte? (Assentimento do orador). - Sabe o nobre colega que, 
como tupiniquim, para dessentir ... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª é um tupiniquim 
muito simpático, muito amável, brilhante e domesticado. Damos-
lhe o nosso terreiro, com satisfação. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ... minhas flechas têm que le-
var um pouco de curare. É necessário para V. Ex.ª ficar, como 
diria o nobre Senador Prisco dos Santos, um tanto ou quanto con-
fuso, porque é um espírito cintilante. Apelo para V. Ex.ª - por-
que nesta discussão não será elegante para o nobre colega, a quem 
defronto às vêzes como se fôsse um fidalgo, num castelo, no in-
terior da França, com punhos de rendas ... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sou apenas caeté, que 
viaja o estrangeiro, e nada mais faz do que interpretar os deveres 
ào patriotismo em têrmos de maior objetividade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - . . . para que não lance mão 
de palavras laivadas de vermelho para com seus colegas, nem lhes 
veja qualquer tintura de comunismo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª sabe que há dois 
coloridos vermelhos, nos tupiniquins o do urucum, por fora, na 
pele, que é nosso, bem nosso ,e o vermelho da infiltração soviética 
de que muitos da taba não se apercebem mas têm. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Qualquer que seja a tinta de 
vermelho, é uma injustiça, uma insinuação que repelimos, assim 
como repudiamos a tese de que nossos adversários sejam "entre-
guistas". No entanto, é o que murmura à bôca pequena. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Pela tese do nobre colega, Assis Cha-
teaubriand, o general Dutra também está pintado de vermelho, 
porque S. Ex.ª se manifestou pelo monopólio estatal. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não há dúvida. O ex-
Presidente sucumbiu ao estridor da propaganda soviética. Lamen-
to a sua trágica receptividade à algaravia soviética. Foi um dos 
eclipses deploráveis da vida pública do general. Como seu amigo, 
lamento a página triste que escreveu em sua fé de ofício e na sua 
carreira de servidor do Brasil. 
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O Sr. Attílio Vivacqua - Cresceu justamente quando se co-
locou ao lado das aspirações e reivindicações nacionais. 

O Sr. Landulpho Alves - O argumento de tachar de comu-
nista aos que defendem a exploração do petróleo pelo Estado, é 
indigno de ser trazido para êste recinto. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- É o slogan mais desmoralizado. 
O S1·. Camilo Mé-rcio - Ninguém combateu o comunismo 

mais do que eu, na Câmara dos Deputados; no entanto, sou pelo 
monopólio estatal. No Senado, continuo combatendo o credo ver-
melho da mesma forma. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - A infiltração soviética, 
os espíritos esclarecidos como o de V. Ex.ª não a recebem volun-
tàriamente, e, sim, pela ação indireta do meio de propaganda fei-
ta por agentes disfarçados do credo bolchevista. É isto que êle faz. 
Tanto martela até os seus inimigos acabam se deixando levar pe-
los argumentos dos vermelhos. Age sôbre a juventude, sôbre os 
militares e sôbre os homens de boa-fé. Conquista-os, deforma-lhes 
a mentalidade, sem que êles nos dêem a perceber que foram as-
saltados pelo "maestrom" vermelho da propaganda. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti está se precipitando nas suas 
conclusões. Já disse que há duas espécies de vermelhos. O verme-
lho do urucum, que é a côr externa de S. Ex.ª, porque forma no 
grupo dos tupiniquins. E o vermelho da bandeira soviética. Natu-
ralmente que o nobre colega não pode estar pintado de vermelho 
só por fora, o que não oferece perigos, mas por dentro, o que é 
uma calamidade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Os indígenas se pintam tam-
bém de amarelo; não de vermelho. Eu estou pintado de vermelho 
e V. Ex.ª de amarelo. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Neste caso, o nobre orador em 
1945 deveria ter defendido a tese que estamos defendendo agora, 
porque naquela época os comunistas aderiram à tese pela qual 
V. Ex.ª se bate no momento. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - E estavam certos. Depois 
verificaram que, para agitar a nação, era melhor servir a tese na-
cionalista. Assim foi que dela se apropriaram, para ampliá-la e 
enriquecê-la de novos ritmos. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A catequese se faz é com a pu-
blicação dos discursos do Senador Othon Mader nos "Diários As-
sociados" e em outros órgãos da imprensa dessa cidade. No en-
tanto, de nenhum dos discursos, que aqui proferi, consegui a pu-
blicação em qualquer dos jornais de V. Ex.ª. 

O Sr. Othon Miider - A imprensa pode selecionar sua ma-
téria. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desafio a que o Senador Assis 
Chateaubriand publique em um de seus jornais meus discursos a 
favor da tese estatal, como o da noite de 25 do corrente, em que 
me manifesto com coragem e decisão. O nobre Senador Othon Mã-
der leu aqui um manifesto do Consulado da Venezuela. 

O Sr. Othon Mader - É da Embaixada dêsse país. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Isso sim, é que constitui uma 

infiltração tendenciosa com o propósito de arrefecer nossa resis-
tência. Mas sob êsse ponto de vista estão enganados. Nós, estata-
listas, defendemos - e estamos convencidos de que defendemos 
conscientemente - os interêsses do Brasil. 

O Sr. Camilo Mércio - Nós somos os que combatemos o co-
munismo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não há ninguém, entre os que 
nos querem apontar como riscados de vermelho, que nos possa 
acusar de deselegância de têrmos chamado de "entreguista" a qual-
quer Senador da República. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª não chama quem 
quer que seja de "entreguista", mas pinta o capital estrangeiro 
com tais tintas que servi-lo aqui, ou dêle se servir, será um crime 
de lesa-patriotismo. Não consigo render maior homenagem ao 
meu cordial aprêço pelo Senador Kerginaldo Cavalcanti, do que 
aceitar, como no momento, seus apartes. S. Ex.ª está todo dia 
repisando as mesmíssimas coisas, sem trazer a debate argumen-
tos ou fatos novos, além do sectarismo doutrinário e dos paroxi-
mos de rancor cívico, que lhe caracterizam as orações aqui feitas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Agradeço o qualificativo, por-
que é o fanatismo o traço da grande maioria do povo brasileiro. 

O Sr. Hamilton Nogueira - De inteiro acôrdo com V. Ex.ª. 
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, não de-
sejo afastar-me da linha que me tracei nesta discussão. Vim aqui 
para fazer justiça a um forte - a um forte que só os fracos pode-
rão temê-lo. Por que riscar a "Standard Oil" das emprêsas que 
eventualmente poderiam vir aqui e trabalhar no negócio do pe-
tróleo? 'Ela é uma pioneira, entre nós, e não temos por que nos 
queixar da sua correção, igual de resto, à das outras. Por outro la-
do, cumpre nunca perder de vista que é a "Standard Oil" quem ga-
nha e paga centenas de milhões de dólares que a Rockefeller Foun-
dation põe à disposição de tantas jornadas filantrópicas do mundo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É realmente, muito inocente, 
a Standard. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Tenho serenidade para 
defender a "Standard Oil", porque gosto de defender os fortes, 
quando são acusados injustamente por tímidos que lhes negam 
o que lhes é devido justamente, por mêdo. Sr. Presidente, é preciso 
ser forte para ser justo. Pilatos, quando lava as mãos, dá o teste-
munho de sua própria fraqueza para ser justo. Nada mais abomi-
nável que a bacia dêsse poltrão. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não posso dizer que o Brasil 
seja fraco. 

O SR. ASSIS CHATEA UBRIAND - Sr. Presidente, defendo 
qualquer organização idônea, que nos queira trazer sua atividade. 
seus capitais e sua experiência, e prestar sua obra de cooperação 
para valorizar os recursos naturais do Brasil . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O Senador Alberto Pasqualini, 
no seu parecer, o permite. Quero ver a "Standard Oil" subscrever 
as ações que lhe consente S. Ex.ª. Está lançado o repto. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, um do-
cumento que tenho em mãos está assinado pelo Sr. René Plevin. 
Por êle se verifica que a França dá, em 818 comunas, as pesquisas 
de petróleo, em grau de exclusividade, à "Standard Oil". 

Sr. Presidente, entre os tupiniquins brasileiros e o senso de 
responsabilidade dos homens públicos de França, dando à "Stan-
dard Oil" uma concessão dessas, prefiro ficar com os franceses e 
deixar os tupiniquins brasileiros a fazerem barulho na selva. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. Eu fico com os 
brasileiros . 
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O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª, Senador Assis Chateau-
briand, está com os franceses - disso não temos dúvida nenhmna. 

O SR. ASSIS CHATEAUBR.IAND - Porque os julgo muito 
mais lúcidos que os bugres cegos do raquítico nacionalismo indí-
gena. Acho que nenhum brasileiro de espírito se arrogará a louca 
pretensão de contrariar a elite de homens públicos de França, que 
representam um dos patrimônios intelectuais e morais mais com-
pletos do mundo. 

O Sr. Domingos Velasco - Mas a França não tem petróleo, 
no seu solo. No Brasil o possuímos. É coisa inteiramente diferen-
te. Só podem refinar petróleo na França os inglêses e os ameri-
canos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Por isso interroguei a prin-
cípio. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - E V. Ex.ª acha pouco? 
Estou mostrando que o govêrno e povo francês não os dominam 
receios de nenhuma qualidade contra a maior emprêsa de petró·· 
leo do mundo. O govêrno inglês fêz, logo depois da guerra, a con-
cessão de uma destilaria de 110 mil barris por dia no custo de 120 
milhões ãe dólares à "Standard Oil". 

O Sr. Domingos Velasco - Se não tivéssemos petróleo nem 
possibilidade alguma dêsse combustível em nosso solo, concordaria 
em que se desse à "Standard Esso" o direito de montar refinarias 
no Brasil para importar o óleo e aqui refiná-lo e distribuí-lo. É isto 
que a Inglaterra faz. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sem nenhum susto de 
que a "Standard Essa" a conquiste. Sr. Presidente, é um dos qua-
dros mais cômicos dêste mundo, tentar-se aqui escapar a qrnmto 
o mundo civilizado e industrial já padronizou e fêz jurisprudên-
cia. O Brasil pretende criar um padrão próprio para valorização 
do seu petróleo, como se fôssemos o único país do mundo que ti·· 
vesse essa matéria-prima. 

O Sr. Domingos Velasco - É porque isso está acontecendo em 
todo o mundo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Vimos elementos mili-
tares aqui levantarem-se contra a exploração do ferro e do man-
ganês do Urucum. O Urucum presentemente não vale mais nada. 
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É um ferro que não tem o mesmo nobre teor dos outros metais 
de Minas Gerais. Tratava-se de uma riqueza que se ia valorizar 
no interior de Mato Grosso. A exploração de Urucum traria para 
o vale do Paraguai a soma de 120 milhões de dólares, os quais 
em cinco anos deveriam produzir mais outros cento e vinte mi-
lhões, expressos pela venda de minério de ferro e de manganês, 
fora do país. Mas graças às limitações clamorosas do nacionalismo 
brasileiro, Mato Grosso tem de continuar a selva abandonada 
sem traço de progresso quase até hoje. Meia dúzia de cavalheiros, 
montados em boas posições na metrópole, condenam à miséria per-
pétua o povo de Mato Grosso. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não quiseram entregar o Es-
tado aos trusts internacionais. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente. Inofensi-
vos, êsses trusts serão utilíssimos no seio dos povos mais civiliza-
dos que o meu. Levanto-me com as fôrças do meu patriotismo e da 
minha decisão moral para que crimes dessa natureza não conti-
nuem a ser perpetrados contra o interêsse o mais sagrado da co-
munhão brasileira, que é o de viver, apenas de viver. 

O Sr. Landulpho Alves - Crime é o que se quer cometer en-
tregando o petróleo brasileiro a companhias estrangeiras. h:ste 
crime eu o condeno. A Nação chamará à responsabilidade aquêles 
que deverão responder por êsse grave êrro. 

O Sr. Veloso Borges - É uma opinião pessoal. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.a é um espírito 

de idéias fixas, já na orla do campo dos nevrosados. 
O Sr. Landulpho Alves - Desde que V. Ex.ª a mim se refere, 

permita-me continuar. V. Ex.ª nos desacatou com conceitos de que 
estávamos influenciados pelo comunismo. É a prova de que V. Ex.ª 
não tem argumentos: do contrário não se serviria de argumento 
dessa natureza . 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - As doutrinas e as prédi-
cas do comunismo têm influenciado V. Ex.ª e outros colegas, de-
vemos dizê-lo. Essa é a verdade que salta aos olhos nos debates, 
onde não se apresenta uma razão séria, honesta, para repudiar 
um capital, disputado por países de níveis de cultura intelectual 
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e cívica muito mais avançadas que o Brasil. A Rússia quer um 
baixo nível de pauperismo do povo brasileiro. Por outra coic;a não 
se batiam os seus nacionalistas. 

O Sr. Landulpho Alves - Há minutos, referiu-se V. Ex.ª à 
França, declarando que essa nação havia entregue o petróleo de 
grande número de comunas às companhais estrangeiras. Não é 
verdade; a França é apenas uma vítima dos trusts internacionais 
do petróleo, que em grande parte, deram causa à guerra de 1914. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Neste caso, a França é 
uma nação de imbecis. Como discutir num terreno dêstes, em uma 
arena como o Senado do Brasil? É de gelar nossas almas de tristeza 
ver um Senador argumentar com elementos da qualidade dos que 
se utiliza V. Ex.ª. 

O Sr. Landulpho Alves - Esta, a verdade. A França é uma 
das maiores vítimas. Perdeu o petróleo de Marrocos. Por causa 
dos trusts internacionais, até hoje o petróleo de Marrocos não sur-
giu da terra. Os trusts não consentem na sua exploração, para que 
a França se mantenha um constante mercado para a "Standard 
Oil". Ainda em oposição à tese de V. Ex.ª - que considero erra-
da - segundo afirmação feita há alguns minutos, digo que a In-
glaterra não seguiu o mesmo sistema, quanto à Anglo-Iranian 
Petroleum, organização estatal por excelência. A Grã-Bretanha 
possui tôdas as ações da emprêsa. A Inglaterra não se serviu nem 
confiou no capital internacional. Essa a verdade absoluta. Não 
venha V. Ex.ª dizer-nos que foi influenciada pelo comunismo, pa-
ra infirmar a verdade que apontei e contra as quais V. Ex.ª não 
tem argumentos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - (Dirigindo-se ao orador) -
Não aparteio V. Ex.ª porque o vejo irritado. Só me apraz discutir 
com V. Ex.ª quando está de bom humor. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Vamos então, caro colega 
e amigo, quebrar nossa flexa de paz, e mostrar ao Senado o am-
biente de serenidade, o clima de bom humor, para o qual V. Ex.ª 
tanto contribui, com a sua educe:tção parlamentar. Os debates sô-
bre o petróleo elevam esta casa aos seus mais altos dias da era 
imperial. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Agora, volto a ser grande ad-
mirador de sempre de meu nobre colega. V. Ex.ª tomou o caminho 
da eloqüência prática. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Muito obrigado. Nunca 
me deixei contaminar pela ira, sentindo V. Ex.ª, mesmo quando o 
meu antagonista aparece com o seu ímpeto de potiguar, todo co-
lorido de urucum, a tocar a núbia em defesa do terreiro da taba. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tenho muito receio dos caetés 
paraibanos: mormente quando um pouco amarelos. São perigosos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Para que se evidencie 
o fracasso acabrunhador do petróleo na base estatal, vou ler ao 
Senado a relação dos poços pioneiros, perfurados fora da Bahia. 
Todos apresentam resultados negativos. No Maranhão, no mu-
nicípio de Carolina, numa perfuração de 1.609 metros, revelou-
se um poço aquático. 

RELAÇÃO DOS POÇOS PIONEIROS PERFURADOS FORA DO 
ESTADO DA BAHIA COM RESULTADO NEGATIVO, ATÉ 

31-1-1953 

N.• Profnn. 
ESTADO LOCALIDADE de didade Ano Observações 

Po~os (metros 

Maranhão...... . .• 1 Carolina ........... 1.169,52 1951 Nenhum vestígio  
l TOTAL.......  

Limoeiro ........... 1 4.027,00 J!l51 S~co  

Pará ........ ....... ·{ Caruru ............ 1 4.046,00 1952 Sôco  
TOTAI•....... 2  ,_ lPonta Verde....... 1 2.14.5,00 1939 Pequeno produtor 15 B/D 

Ponta Verdc....... 1 1. 730,lli HJ42 V cstfp;ios de óleo 
Bebedouro......... 1 1.598.50 1940 Perdido 
Bebedouro......... 1 2.398,82 1941 Sêco  
Levada ............ 1 I .520,12 J!l4l Sôco  
C@rro Aznl. ........ 1 l,(J.15.47 1!)42 Sil<'O  
Riacho Doce ....... 

TOTAL....... 
1 
7 

2.082,23 1942 Saco 

Acre ....... ·· ·{ Pedernal. .......... 
Serra do Moa..... 

TOTAL....... 

1 
1 
2 

300,00 
460.61 

l!l41 
Hl40 

Sôco 
Sêco 

J 
Japoatã ........... 
Japaratuba ........ 

Sergipe ..... . . . . . . . ·t Japnrntuba........ 
Japaralnba........ 

TOTAL....... 

1 
1 
4 

537,67 
174,05 

217.32 
1.277,42 

I!l50 
HJ51 

1()51 
1952 

Sôco 
Abandonado por 

ronatnen to . 
Dito 
Sêco 

d esmo-

Angatuba ......... , 1 l 545,45 l!J53 Silco  
São Paulo ........... ·1f 'l'otal. ............. 1  

T. GERAL... 17 

http:l,(J.15.47
http:1.598.50
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Desde 1939 até o presénte, o govêrno já gastou na pesquisa e 
desenvolvimento do petróleo aproximadamente um bilhão de cru-
zeiros (50 milhões de dólares), localizando reservas num total de 
sómente 50 milhões de barris (Bahia), o que, diga-se de passagem. 
daria para o consumo atual do Brasil apenas durante 13 meses. 
Até 31 de julho de 1952 o Conselho Nacional do Petróleo tinha 
perfurado na Bahia 218 poços, dos quais 153 produtores de pe-
tróleo, 21 de gás e 44 secos. O govêrno brasileiro tem contratos 
com as seguintes firmas americanas para auxiliar o Conselho 
Nacional do Petróleo nos seus estudos geológicos e geofísicos: The 
Geophysical Services, Inc. Dallas; The United Geophysical Com-
pany, Los Angeles; Exploration Services, Inc. Dallas; De Goyler & 
Mac Naughton, Dallas. 

Trabalhos estão sendo desenvolvidos nas seguintes áreas: 
Bacia Amazônica - Os estudos geológicos nessa bacia desen-

volvem-se da costa Atlântica até quase a metade do percurso do 
rio Amazonas. Pesquisas sísmicas, gravimétricas e geofísicas estão, 
também sendo feitas nas regiões mais promissoras dessa área geral. 
Um poço pioneiro por perfurado em Limoeiro, Estado do Pará, o qual 
foi abandonado em junho de 1951, depois de alcançar 4.027 me-
tros, sem encontrar petróleo. :tste poço custou ao govêrno ..... . 
Cr$ 20.000.000,00, incluído a mão-de-obra, supervisão técnica e 
material, mas excluindo o custo da tôrre de perfuração. Em outu-
bro de 1951 iniciou-se a perfuração de um segundo poço pioneiro, 
próximo ao rio Cururu, na ilha de Marajá, o qual atingiu a pro-
fundidade de 4.046 metros, sem mostrar qualquer vestígio de pe-
tróleo. 

Bacia Maranhão-Piauí - Após o término dos estudos geológi-
cos e geofísicos nestes dois Estados, um poço pioneiro foi perfura-
do próximo a Carolina, o qual foi abandonado depois de alcançar 
a profundidade de cêrca de 1.170 metros, sem encontrar petróleo. 

Estado de Sergipe - Após estudos geológicos e geofísicos nas 
zonas central e sul dêsse Estado, dois poços pioneiros foram per-
furados próximo a Jaboatão e Japaratuba e ambos resultaram 
secos. 

Bacia Paraná - Estudos geológicos e geofísicos estão sendo 
feitos nessa bacia, compreendendo o sul do Estado de São Paulo, 
Paraná e parte de Santa Catarina. Pesquisas se desenvolveram 
em Capão Bonito, Fazenda Carlota Prenz, Avaré, Itapeva, Itu, 
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Botucatu, Ponta Grossa, Reserva e Teresa Cristina. Um poço pio-
neiro foi perfurado em Angatuba (São Paulo), sem encontrar 
petróleo. Todos os poços pioneiros, portanto, perfurados pelo Con-
selho Nacional do Petróleo, fora do Recôncavo, deram resultados 
negativos. 

O Conselho Nacional do Petróleo dispõe de 16 tôrres de perfu-
ração e mantém em campo 5 ou 6 equipes geofísicas, número verda-
deiramente irrisório quando atentamos às 80 equipes mantidas 
na Venezuela e às 150 mantidas no Canadá. 

Não digo que a sonda de Carolina tivesse sido colocada em re-
gras inadequadas. A verdade, porém, é que de onde se esperava 
ver óleo rompeu a água. 

O Sr. Victorino Freire - É verdade. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Neste caso, o Conselho, 

em lugar de abastecer Carolina com petróleo, supre-o com água. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Seria uma grande fonte para 

nós do Nordeste. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O Conselho Nacional do 

Petróleo não deu petróleo ao município de Carolina, na beira do 
rio Tocantins, mas abastece com água aquela população barran-
queira. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Veja V. Ex.ª, que, ainda 
quando erra, é útil. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, depois do 
insucesso de Carolina, há a registrar os dois do Pará, Cururu e 
Limoeiro. Ambos foram poços secos. Sabe o Senado quanto custou 
o poço de Limoeiro ao contribuinte brasileiro? Vinte bilhões de 
cruzeiros, isto é, um milhão de dólares . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Para saber se tinha petróleo 
foi pouco. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, numa das últimas discussões sôbre o petróleo nesta 
Casa (sessão de 10 de fevereiro) disse que as nossas lei até bem 
pouco eram as mais generosas: quem quer que fôsse, no Brasil, 
poderia requerer uma concessão petrolífera e obtê-la, ficando sob 
a proteção ampla e generosa de nossa Constituição. Todavia, 
acentuou S. Ex.ª, nenhum estrangeiro pleiteara no Brasil, a crm-
cessão dêsse favores. 
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Creio que o nobre colega não está bem informado sôbre esta 
questão. Os fatos são êstes: 

A Constituição de 1891 estatuiu que os direitos do subsolo 
eram propriedades do dono do solo, sujeito êste, apenas a qual-
quer limitação que pudesse ser estabelecida para promover o desen-
volvimento daquele. 

:mste preceito constitucional refletiu-se no Código de Minas, 
de 1921, sob o qual uma companhia subsidiária da Standard Oil 
Company (New Jersey), a "Companhia Geral de Petróleo Pan-
Brasileira", foi organizada para a pesquisa e produção petrolífera. 
A companhia arrendou terras de proprietários particulares no Pa-
raná em 1931 iniciando imediatamente os trabalhos de pesquisa. 

A tendência do govêrno brasileiro, entretanto, para o con-
trôle estatal dos recursos minerais evidenciou-se, pela primeira 
vez, nesse mesmo ano de 1941, quando foi promulgado um De-
creto proibindo qualquer alienação de depósitos minerais de pro-
priedade privada, a não ser com anterior e expresso consentimen-
to do govêrno. 

Um outro passo na direção do contrôle governamental foi evi-
denciado pela Constituição de 1934, a qual determinou a separa-
ção do solo do subsolo e exigiu expressa autorização governamen-
tal para o desenvolvimento dos recursos minerais. Esta autoriza-
ção podia, sàmente, ser outorgada a brasileiros ou emprêsas or-
ganizadas no Brasil. Em julho de 1934, o novo Código de Minas 
estabeleceu que a propriedade particular de depósitos minerais so-
mente podia ser assegurada por uma notificação formal relacio-
nada com tais depósitos, dentro de um ano a partir dessa data 
- e amostras dos minerais descobertos eram essenciais no cumpri-
mento dessa obrigação. Depois dêsse período de um ano, todos os 
depósitos que não fôssem garantidos pela notificação seriam in-
corporados à Nação. Foi impossível à Pan Brasileira cumprir tal 
dispositivo, mas ela continuou com o trabalho de pesquisa, com a 
aprovação do govêrno até 1937. 

Finalmente, a Constituição de 1937, no seu Art. 143, estabe-
leceu que autorização federal era exigida para desenvolver recur-
sos minerais e ela sómente podia ser ou~orgada a brasileiros ou 
companhias em que todos os acionistas fôssem brasileiros. Uma le-
gislação complementar que se seguiu declarou todos os depósitos 
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de petróleo incorporados à Nação devido ao fracasso de qualquer 
companhia ou indivíduo de se essegurar direitos adequados sob as 
previsões do Código de Minas de 1934. 

Em face dêsse princípio constitucional e da regulamentação 
subseqüentes (Leis 66 e 366 de 1938) as áreas arrendadas pela Pan 
Brasileira tornando-se sem valor, a Pan Brasileira foi dissolvida. 

Desde então como se sabe a única entidade a desenvolver ati-
vidades de produção petrolífera no Brasil tem sido o Conselho Na-
cional do Petróleo, o qual descobriu um pequeno poço próximo 
à cidade de Salvador, na Bahia, em 1939. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desejaria que V. Ex.a lêsse 
a relação dos poços que estão produzindo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Satisfarei a V. Ex.a. Sr. 
Presidente, foi descoberto o petróleo na Bahia por iniciativa pri-
vada. Estava eu nesse Estado a convite do coronel Juracy Maga-
lhães, creio que em 1935 ou 1936, quando o Sr. Oscar Cordeiro, 
um feroz jacobino e exaltado ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Só um jacobino pode ter essa 
coragem. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - ... o Sr. Oscar Cordeiro. 
homem que imaginava coisas incríveis, nos descrevia muitos dos 
vasos da esquadra inglêsa ou americana, agora não me lembro 
bem, surgindo ao Sul do seu Estado para impedir que o xisto de 
Mamá fôsse explorado pelos brasileiros. Não me ocorre aqui o no-
me do. poço que êle disse havia descoberto, pela exudação do óleo 
que produzia. 

O Sr. Ferreira de Souza - Era de Lobato. 
O Sr. Aloysio de Carvalho - O Senador Assis Chateaubriand 

está se referindo a uma iniciativa, com relação ao xisto do Sul 
do Estado, que, por causas ignoradas, não foi adiante. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª diz muito bem. Essas 
causas ignoradas são as causas subterrâneas. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O Sr. Oscar Cordeiro era 
um capítulo de um romance, com uma esquadra de guerra e um 
horizonte de óleo, tudo isso defronte de Maruá e no Recôncavo 
Baiano. Era lógico o seu entusiasmo pelo petróleo indígena. Foi o 
petróleo baiano descoberto por iniciativa privada. Nada custou à 
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Nação. Entretanto, o Conselho Nacional do Petróleo já despendeu 
cinqüenta milhões de dólares com poços secos, que não deram ao 
Brasil a experiência que já liquidou tamanhas verbas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nobre colega, permita um 
aparte a sua brilhante oração. Desejaria lembrar a V. Ex.ª que 
o Brasil está de coração cheio e alegre porque gastou cinqüenta 
milhões de dólares. Sabe por que? Porque importou no maior de 
todos os desmentidos, aquêle desmentido antinacionalista, trai-
dor de que o Brasil não possuía petróleo no seu solo. Isso vale tudo. 
O brasileiro daria cem milhões de dólares para que essa ver-
dade se convertesse numa realidade: e V. Ex.ª vem dizer que foi 
um jacobino que primeiro se abalançou à tarefa dessa natureza. 
Bendito seja êsse jacobino. Até mesmo nesse sentido pejorativo a 
que V. Ex.ª se refere, porque é um patriota que se sacrificou pela 
grandeza do Brasil futuro, pela grandeza de nossos filhos. 

O Sr. Ferreira de Souza - Parece que o orador elogiou o Sr. 
Oscar Cordeiro, corno sendo representante da iniciativa privada. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É exato. Estou elogiando 
o brasileiro que descobriu o único petróleo que se conhece, o do 
Recôncavo, sem que a sua descoberta nada custasse ao erário pú-
blico. 

O Sr. Ferreira de Souza - O nobre Senador Assis Chateau-
briand quis, no caso destacar o valor da iniciativa privada. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, se o bilhão 
de cruzeiros despendido inutilmente na pesquisa do petróleo fôsse 
entregue a onobre Senador Kerginaldo Cavalcanti para ir S. Ex.a. 
dirigir, no litoral de São Paulo, ou do Maranhão, uma extração de 
fosfatos do subsolo e solo brasileiros; e se êsses fosfatos fôssem, de-
pois, distribuídos para fortalecerem as terras cançadas do Brasil, 
asseguro a V. Ex.ª que estaríamos prestando um serviço muito 
maior à coletividade, do que andando a cavar poços secos por aí 
afora. 

O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.ª um aparte? - (As-
sentimento do orador) - Desejo oferecer dados do Conselho Na-
cional do Petróleo, que contrariam, por inteiro, as afirmações há 
pouco feitas por V. Ex.a Basta dizer que, desde o inicio de março 
do corrente ano, perfurou o Conselho Nacional do Petróleo 328 
poços, dos quais 312 na Bahia, 7 em Alagoas, 4 em Sergipe, 2 no 
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Pará e 1 no Maranhão, a que V. Ex.ª se referiu. Dêsses 328, 185, 
isto é, quase dois têrços, são poços ricos em petróleo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - A resposta ao aparte de 
V. Ex.ª já foi dada no discurso aqui pronunciado pelo nobre Se-
nador Pl:lnio Pompeu. Os poços da Bahia pouco valem. E os ou-
tros, cavados fora, não valem nada, pois todos, mas todos, resulta-
ram negativos. 

O Sr. Landulpho Alves - Atente V. Ex.ª para outro fato. A 
metragem aberta pelo Conselho Nacional do Petróleo neste pe-
ríodo é de quarenta quilômetros, apresentando diferença de maior 
sôbre o ano anterior, de 17.100 metros. Assim, num total de tre-
zentos e tantos poços, cêrca de duzentos são fecundos e ricos em 
petróleo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Queira desculpar o nobre 
colega, disponho apenas de dezenove minutos e S. Ex.ª me con-
vida a um debate, já esgotado pelo eminente Senador Plínio Pom-
peu. 

O Sr. Landulpho Alves - Só desejo acentuar como as afir-
mações de V. Ex.ª contrariam os dados fornecidos pelo Conselho 
Nacional do Petróleo; e V. Ex.ª não fêz nenhuma referência aos 
trabalhos realizados por aquêle Conselho .. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desejo que o nobre Senador 
Assis Chateaubriand retome o fio de suas considerações. Achava-
-me encantado com a perspectiva de ter em minhas mãos, a fim de 
prestar um grande serviço à coletividade brasileira, um bilhão de 
cruzeiros. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, lamen-
to não poder responder aos dois tubarões dos apartes que são os 
nobres Senadores Kerginaldo Cavalcanti e Landulpho Alves. Sou 
uma pobre taínha do aquário desta Casa. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª não é tainha. É dos 
nossos rios do nordeste: é uma piranha! 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Ouviu a Casa as vozes 
da oposição. Ela já conhece o sólido parecer do ilustre Senador 
Alberto Pasqualini. Quatro oradores dos mais eloqüentes já de-
bateram a matéria. 
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O Sr. Plínio Pompeu - Cinco. O nobre Senador Alencastro 
Guimarães também se pronunciou sôbre o assunto. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É verdade. S. Ex.ª aliás, 
é o Senador que me apresentei a afiançar, por seu valor doutri-
nário e com uma capacidade de produzir trabalhos mais profun-
dos do que aquêle esfôrço diário de tapuia, que aqui vemos, a mas-
sacrar o ministro da Fazenda todos os dias. Reabilitou-se exausti-
vamente, jogando fora a pesada clava de combate com que diária-
mente fendia o crânio ao ministro Horácio Lafer. 

O Sr. Alencastro Guimarães - E vou continuar. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - ... para com a cultura 

que lhe reconhecemos trazer ao Senado elementos valiosos a fim 
de esclarecer a opnião pública em face das soluções do problema 
do petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Elegantemente, aliás, sem 
que a qualquer de nós, ao menos longlnquamente, fizesse supor-
sição do contato com elementos comunistas. Rendo esta homena-
gem ao meu ilustre colega. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Acontece, ilustre colega, 
que nas veias de S. Ex.ª não corre o sangue de índio que nós 
temos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª o chamou de tapuio. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Simbolicamente apenas, 

pela fúria com que arremete. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mas V. Ex.ª, repito, o cha-

mou há pouco de tapuia. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, o que de-

sejo evidenciar aos olhos do Senado, é qualquer coisa de mais sério 
do que o petróleo, ainda "in fieri", para que o patriotismo e a fa-
natismo nacionalista dos nobres contendores nossos, através da 
sensibilidade e da inteligência possam constatar o que é a gravi-
dade da hora que se vai apresentar ao Brasil, dentro de três a cinco 
anos. 

Sr. Presidente, trago aqui uma estatística que me dei ao tra-
balho de organizar, em companhia de um amigo, em São Paulo, 
especialista em assuntos económicos, sôbre a situação do café no 
Brasil vis-a-vis dos mercados produtores estrangeiros. 
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O CAFÉ EXPORTADO - SACAS DE 60 QUILOS 

Outros Consumo 
produtores mundial 

ANOS Brasil Total 

1925........................ 15 761 000 7 052 000 22 813 000 21 707 000  

1930........................ 17 418 600 8 633 000 26 051 000 25 729 000  

1935............•..•......•. 20 927 000 10 028 000 30 955 000 Z1 100 000  

1940........................ 16 455 800 12 138 000 28 593 000 22 500 000  

19·12........................ 13 612 800 14 878 000 28 490 800 16 200 000  

1950...••.••....•.••..•••••• 16 753 600 15 960 000 32 719 600 211 309 700  

1951 ........................ 15 021 900 15 730 000 30 751 900 31 429 000  

1952........................ 15 273 000 16 675 000 31 948 000 31 964 000  

CAFÉ EXPORTADO EM 1953 NOS TR:J!:S PRIMEIROS MESES 

Janeiro ...... 1 203 946j 1 510 375 
Fevereiro.... 1 206 254i 1 405 445 
Março ...... 1 358 79?j 1 496 154 

j 
5 768 99lj 4 411 974 

EXPORTAÇÃO 

África 

1934 1.530.000 
1944 2.648.000 

195i1 5.100.000 

1952 6.055.000 

A Colômbia triplicou a produção em 30 anos, exportando em 
1951: 4.790.000 sacas. 

Quando falamos do Brasil, falamos em têrmos de petróleo. O 
que resta são "perfumarias" que nada representam na economia 
brasileira. O Brasil ainda não é petróleo, porque é 75% café. 

Ora, Sr. Presidente, que é que se está fazendo para defender 
o café? Desgraçadamente, nada. 

Façamos uma ligeira digressão a um passado que não anda 
muito longe. 

21 - 26187 
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Em 1906, com a convenção de Taubaté, surge o primeiro gol-
pe intervencionista brasileiro. Naquela época, o Brasil supria 75j'c. 
do café consumido no mundo. Defrontávamos uma crise de super-
produção. Salvou-se o Brasil pelo aumento do consumo, a guerra 
de 1914 e a proibição do plantio. 

Em 1913, já pedíamos o segundo funding, diante da precarie-
dade da nossa situação financeira, em conseqüência da guerra 
balcânica. Essa pré-guerra mundial determinou a ruptura vio-
lenta do afluxo de capitais estrangeiros para a América Latina 
e os países novos . 

Nós só podemos pagar até ontem o serviço da velha dívida 
externa com a entrada de capitais novos. 

No período Altino Arantes, em 1917, o govêrno estadual pau-
lista alvitrou uma segunda "big parade" intervencionista, lan-
çando mão da emissão de papel-moeda. 1:sse golpe ousado teve um 
desenlace dramático: a geada de 1918 que nos leva, por um golpe 
de fortuna, ao equilíbrio estatístico. Em 1920, o presidente Epi-
tácio Pessoa adota, por sua vez, medidas de intervenção estatal. 
Recorre-se à clássica solução do papel-moeda. 

A natureza, que, no caso, é o Deus dos brasileiros, se incumbe 
mais uma vez, de nos salvar, dando a sêca de 19122. 

Ganhava-se pela terceira vez a partida . 
Em 1924, começou a política de valorização. Faz-se com o 

Banco Lazard Brothers, de Londres, o empréstimo da valorização. 
Em conseqüência dessa política valorizadora, se verifica um au-
mento colossal do plantio interno e também externo. O qüinqüênio 
de 24 a 29 é o do boom da plantação. 

Em 1929, com o crack financeiro escasseiam os fundos para 
a política de valorização. 

O café sofre um colapso aterrador, que se caracteriza em 1931 
pelo início da queima e reinício da política de proibição do plantio. 

Em 1933, surge a quota de sacrifício. 
No período de 30 a 40 nota-se o desaparecimento de 1 bilhão 

e 180 milhões de árvores, com a queima de 30 milhões de sacas de 
café. Isto era o Brasil sozinho suando para restabelecer o equilí-
brio estatístico . 

Em 1942, pela primeira vez na história do café do mundo a 
produção do café mundial é superior à brasileira. 
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Em 1949, com a alta de preço observada, fomenta-se o plantio 
do café em .tôdas as áreas subdesenvolvidas que viam, dessa forma, 
graças ao nosso produto valorizado, o fortalecimento de seus mer-
cados de divisas . 

De 1949 a essa parte, luta o Brasil com uma perda crescente de 
mercados. Consolida-se o maior fornecimento de café africano aos 
Estados Unidos. 

E nestes 50 anos o Brasil não melhorou as qualidades de sua 
produção. É um mero supridor de faltas. Nossa presença no mer-
cado se expressa por quantidades, que baixam e sobem, e não por 
qualidades, que se aprimoram - e que escasseiam. 

Nos próximos anos, quando se começarem a sentir as crescen-
tes produções das áreas competidoras e doutras da lavoura nova do 
Brasil, a guerra de preços nos baterá às portas. A luta pelos mer-
cados será dura. A perspectiva é da queda de preços, em 54-55 e, por-
tanto, a vinda de um reajustamento, lá fora, das cotações. 

Que será do Brasil, que já não pode viver, com café de- 54 cents, 
se a lavoura despertar com êsses preços. 

Encontramo-nos hoje, na seguinte emergência: em 1925, tínha-
mos 15 milhões de sacas de café e os nossos competidores 7 milhões; 
em 1935 êles tinham 10 milhões e nós 20; em 1940, 16 milhões para 
12, e em 1952 estamos com quinze milhões contra 16 milhões e seis-
centos e trinta e cinco mil sacas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E de quem é a culpa? De nós, 
nacionalistas? Não. Do capitalismo desenfreado, da iniciativa pri-
vada que no Brasil está explorando a terra sem a corrigir nem me-
lhorar. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É a voz cava dos sovié-
ticos. V. Ex.ª argumenta com os olhos volvidos para o Oriente. 

O Sr. Victorino Freire - Aí o nobre aparteante não tem razão 
porque se produzia e queimava café com o contrôle do Govêrno. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A isto não respondo. Estou di-
zendo que a terra deu tudo e nós a ela nada demos; os capitalistas 
nada lhe deram, deixando-a na miséria, sem capacidade de produ-
ção. Enriqueceram tremendamente e o povo está na miséria! 

O Sr. Victorino Freire - Havia muita produção e a queima 
de café foi grande, por ordem do Govêrno. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Havia produção nas terras vir-
gens e miséria nas terras cansados. Foi a conseqüência. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, em 1955, 
o Estado do Paraná - que no-lo diga o Senador Othon Mãder -
estará produzindo, no mínimo 8 milhões de sacas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Se não houver providências, o 
Paraná ficará cansado, como ficaram as terras de São Paulo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, a África 
produziu em 1934, 1 milhão quinhentas e trinta e quatro mil sa-
cas; em 1951 cinco milhões e cem mil, e, o ano passado, seis mi-
lhões. Dá para inquietar. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -A sombra do capitalismo norte-
americano, que se manifesta sob todos os aspectos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND- Permita-me o nobre colega 
pedir a atenção do Senado para o assunto que é um pouco da mi-
nha seara, o café. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Realmente, de café só sei be-
ber e agora estou bebendo café muito caro. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Então proponho uma bar-
ganha: V. Ex.ª fica com o petróleo e me dá o café. (Riso) 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, se em 1955 
e 1956, nosso país não tiver encontrado petróleo, estará consumindo 
uma soma da ordem de grandeza de quatrocentos milhões de cru-
zeiros de petróleo e derivados. :a:1e irá defrontar dois tremendos e 
inexoráveis inimigos. Um dêles é o café solúvel, que nos desafia. 
Gostaria de colocar a tribo dos tupiniquins num "Constellation" e 
fazê-la desembarcar nos Estados Unidos, para sentir o que pode re-
presentar a ameaça do café solúvel para êste país. 

O outro perigo que cumpre considerar é a superprodução. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Seria interessante que V. Ex.ª 

aprofundasse esta questão e mostrasse por que motivo nos encon-
tramos na situação atual. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, dirijo-ri1e 
agora aos homens públicos do Brasil. Esta é uma nação cuja in-
dústria leve produz cem, cento e cinqüenta e duzentos por cento 
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mais caro que a européia e a americana. Não se pode trabalhar 
em massa em qualquer das suas linhas de atividade e, portanto, 
não podemos competir com indústrias bem organizadas, a come-
çar pelas da Inglaterra e Estados Unidos. Faltam-nos grandes mer-
cados, capitais e tradição manufatureira. Fomos rechassados do 
mercado estrangeiro de tecidos de algodão. Ouvi, há poucos dias, os 
três sócios da firma Seabra & Cia. Srs. Ricardo e Adriano Seabra 
e Américo Breia, falando da fragílima resistência do pano brasi-
leiro para se mexer lá fora. O ministro da Fazenda me havia feito 
um pedido. Era uma sugestão a êsses homens para que consideras-
sem uma concessão até setenta por cento das cambiais de exporta-
ção de tecidos, a serem vendidos no mercado livre. A resposta dês-
ses pioneiros da exploração dos tecidos de algodão para Buenos 
Aires, Singapura, Africa do Sul, Golfo Pérsico e Suíça, foi imediata. 
Mesmo que o Govêrno lhes desse 90%, o tecido brasileiro, ainda 
assim, não poderia daqui sair. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Isto se justificava nas épocas 
de crise, em conseqüência da guerra. Quero saber como o vendem 
nas épocas normais. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, tal ocorre 
com uma indústria baseada em matéria-prima nacional, como o 
algodão, que importa do estrangeiro apenas a anilina para a tin-
tura, em substituição ao urucum meu e dos ancestrais do nobre 
Senador potiguar. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E o amarelo dos caetés da Pa-
raíba. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Gostaria de interrogar, 
agora, Sr. Presidente: com que olhos os homens públicos do Bra-
sil verão o pais, daqui a dois ou três anos, com as suas necessi-
dades crescentes de divisas fortes, pois que é irresistível a ascensão 
do processo de industrialização nacional? Com que recursos iremos 
pagar essa industrialização? 

Em todos os nossos produtos está intervindo a rude competên-
cia das Nações coloniais da Europa, da Africa e do Extremo Oriente, 
principalmente do Sudoeste Asiático, qne progride sob o contrôle 
americano-japonês, na produção de matérias-primas tropicais. 
Aquilo de que os Estados Unidos se poderiam abastecer aqui, se ti-
véssemos clarividência para compreendê-los, em uma sociedade 
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de interêsses, entre detentores de matérias-primas minerais, extra-
tivas e de plantação, os japonêses estão promovendo no seu territó-
rio como no Sueste da Asia. O Brasil poderia ter emergido da guer-
ra, dono dos Estados Unidos. Foram entretanto, os nipônicos que 
tomaram êsse lugar. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desejaríamos viver indepen-
dentemente, como os argentinos, longe dos trusts norte-ameri-
canos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Os japonêses têm o gênio 
da economia, levado ao mais alto grau. Assim, pois, êles poderão 
entregar as matérias-primas que vão contratar com os americanos 
na Asia, por preços que o trabalho brasileiro não está em condições 
de vendê-las para os mercados externos. Se hoje já não podemos 
responder à demanda de artigos tropicais, que vai ser amanhã tam-
bém do café, com êsse em superprodução? 

As leis sociais se tornam cada vez mais liberais entre nós. Esti-
mulam, Executivo, Congresso e Tribunais de Trabalho, salários que 
contribuem só para expulsar o Brasil dos mercados para onde êle 
costumava drenar a sua produção. Longe de se baratear a vida ela 
encarece vertiginosamente. Temiam-se aqui as conseqüências de 
um colonialismo, e, entretanto, o de que estamos ameaçados é de 
um subcolonialismo. O facies subcolonial já está aí em dezenas de 
produtos gravosos, mesmo com as manipulações do mercado livre 
de câmbio. 

Portugal começou a plantar café, pode dizer-se, ontem, em An-
gola. Produz a saca a menos de 300 escudos. E suas fazendas vivem. 
Aqui, quase todo São Paulo não consegue viver nem a 1.200 cru-
zeiros. 

São de um passado de dois a três anos os períodos de "ponta" 
das exportações brasileiras. Refluímos agora para um momento de 
crise, e faltam massas de manobra para enfrentar a penúria de di-
visas. Chegou o inverno e as cigarras nada acumularam no estio. 

Com o mundo consumindo 31 milhões de sacas de café, e os 
cafezais da África, da Asia e da América produzindo 38 a 40 milhões 
- êsses a produzirem com o gasppillage de recursos que se sabe 
- como manter o Brasil com o "ceiling" de 60 milhões de dólares 
de exportação mensal? Como sustentar uma nação devorada pelo 
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respeito e o incentivo que o Estado oferece a tantos interêsses par-
ticulares? O sistema de trabalho brasileiro, como peça do sistema 
internacional, sofreu um colapso com um ritmo de produção in-
dustrial e mercantil, onde só o seguro social e benefícios devoram 
33% do salário que o patrão paga ao trabalhador? Descobriram-se 
aqui dimensões inéditas nestes dois planos, de assistência ao tra-
balhador e de despesas com a máquina burocrática, que assiste o 
trabalhador. 

Tivemos um acesso de gigantismo, na evolução de nossos par-
ques industriais urbanos, sem que a êsse gigantismo correspon-
dessem sólidos alicerces. O café sempre instável, abandonado nas 
suas fontes sumindo a olhos vistos em São Paulo e Minas, não 'dá 
mais para sustentar o edifício social e econômico que emerge do se-
gundo conflito mundial. 

A hora do reajustamento já soou. Ela está aí, e só tende a se 
agravar. Urge encontrar complexo solidário para atingir êsse im-
placável ajuste de contas entre o Brasil que exporta e o Brasil que 
insiste em viver, acima, muito acima do que lhe possibilitam a sua 
exportação e o seu sanhudo jacobinismo político. 

Tememos, tememos, Sr. Presidente, por uma revolução social, 
amanhã, no Brasil. Tenhamos resistências morais para vencer um 
impacto da violência do que poderá em 1961 desabar sôbre a econo-
mia nacional? Como poderá o Brasil sustentar o seu setor indus-
trial com 400 milhões de dólares de café? 

As lavouras de café do Brasil são das mais irracionais que 
se conhecem em qualquer lavoura de um país modernamente or-
ganizado. Delas se poderia dizer o que Wickham Stted afirmava da 
indústria carbonífera inglêsa: "O lugar que convém aos represen-
tantes da atual indústria carbonífera inglêsa é entre os fósseis 
de um museu de geologia". Ou, então, a frase de Siegfried, na 
"Crise Britânica no século XX" "As minas de carvão constituem 
do ponto de vista dos métodos modernos, o tipo máximo de indús-
tria irracionamento organizada". 

Nem é outra a mentalidade da grande maioria dos cafeiculto-
res brasileiros. :G:les têm o espírito hermético ao que a ciência e a 
técnica agrária descobrem para reabilitar terras e recuperar plan-
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tações. A lógica, técnica e econômica nos guiarão para encontrar 
as armas indispensáveis da luta de concorrência no mercado ca-
feeiro? 

Ouvi hoje pela manhã, do homem que tem nas mãos o barô· 
metro do intercâmbio brasileiro, um espírito claro e penetrante, o 
Sr. Coriolano de Góes, esta frase: 

- Se não possibilitarmos a entrada de massas de capitais, o 
Brasil não aguentará a pressão do crescimento econômico que aí 
está. Nossas necessidades de divisas aumentam incessantemente. 
A posição do mercado de câmbio se sustenta à custa de medidas que 
comprometem o esfôrço do país a fim de industrializar e desenvol-
ver uma agricultura em têrmos racionais. " 

Não se deve perder um dia em utilizar os recursos do presta-
mista americano. Não há mais nenhum outro. :tste é o único aberto 
à humanidade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª sabe perfeitamente que 
só existe uma nação no mundo que tem capitais disponíveis, os Es-
tados Unidos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND- De pleno acôrdo. Suspenda 
então V. Ex.ª o seu tacape de cima dos Estados Unidos, porque o 
único jeito de se conseguir alguma coisa com êles há de ser os nos-
sos jacobinos nacionalistas empunhando o cachimbo da paz com 
os peles-vermelhas da União americana. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti-Ao contrário, V. Ex.ª está equi-
vocado. Tenho sempre dito que os Estados Unidos merecem nossa 
máxima consideração. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Mas de que adianta uma 
consideração de estilo acadêmico, se V. Ex.ª e os nacionalistas da 
terra não lhes levam a mesma larga confiança que nêles deposita-
ram os japoneses, alemães e os italianos vencidos após a hecatombe 
da última guerra? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É que todos os passos dos ca-
pitalistas dos Estados Unidos para com o Brasil, infelizmente, não 
são no sentido do nosso auxílio mas da nossa falência. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Suponho que tal prova 
ainda não foi feita. Sr. Presidente, a Alemanha foi reabilitada e 
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resgatada do mar morto dos bombardeios aéreos pelo Plano Mar-
shall. Só o foi pelos Estados Unidos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Ao contrário, quero lembrar o 
que êsse plano está fazendo com o cacau, com o café, na Africa, e 
assim por diante. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Por culpa do vesgo nacio-
nalismo brasileiro, que recusa o que os outros disputam dos Esta-
dos Unidos. Sr. Presidente, há dois meses, o ministro da Fazenda 
se dirigia ao embaixador da Alemanha e lhe perguntava se o Reich 
aceitava o pagamento dos atrasados brasileiros, cinqüenta por cen-
to em divisas correspondentes, cinqüenta por cento em mercado-
rias nossas. O diplomata alemão sorriu e disse: "V. Ex.ª inverta um 
pouco a proposição. Dê-nos vinte por cento em divisas e o restante 
em mercadorias. O que a Alemanha deseja é incentivar as corren-
tes do seu comércio internacional". 

A Alemanha foi uma nação que teve o seu parque industrial, 
quase todo, sob o fôgo dos bombardeios aéreos e dos canhões das 
tropas americanas e inglêsas de invasão, entre 44 e 45. E está no-
vamente de pé, a fazer créditos comerciais enormes aos brasileiros, 
que voltam as costas à fonte onde êle foi buscar grande parte do 
ouro com o qual se reergueu . 

Sr. Presidente: as teias de tôdas as aranhas da terra andam 
penduradas nos cílios dos brasileiros. Pegue V. Ex.ª de uma vas-
soura e varra-as, para que a nossa visão das coisas se faça límpida 
a nossa mobilização para a vida não se retarde, embaraçada, hoje, 
por tantos motivos pueris e tantas razões de cabos de esquadra 
(Muito bem! Muito bem!) . 





SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

O SR. OTHON M.ADER - Sr. Presidente, o debate nesta 
Casa do Projeto de Lei referente à exploração do petróleo no Bra-
sil, teve o dom de empolgar a Nação que hoje está com suas vistas 
voltadas para o Senado, aguardando que êste órgão legislativo, 
cumprindo seu dever, dê ao problema do petróleo a solução que 
mais convier aos interêsses nacionais. 

Sr. Presidente, já se nota que vão se desfazendo aquelas primi-
tivas apreensões de que a solução pudesse ser a do monopólio esta. 
tal, considerada pelo povo como a mais infeliz de tôdas . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita-me V. Ex.ª, mas deve 
haver equívoco do nobre colega, pois a inquietação do país está na 
suposição de que venhamos a adotar regime que não seja o do mo-
nopólio na exploração do petróleo . 

O SR. OTHON MA.DER - É a opinião de V. Ex.ª 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tôda a Nação assim supõe. 
O SR. OTHON MA.DER - No ponto de vista de V. Ex.ª, mas 

não no do povo brasileiro. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O ponto de vista de V. Ex.ª é 

respeitabilíssimo; mas dizer que a inquietação do país é devida ao 
motivo declarado pelo nobre colega, data venia, parece-me equívoco 
dos mais evidentes. 

O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, estou transmitindo 
impressões que tenho colhido a respeito do problema do petróleo, 
e vejo que em nosso país, e até mesmo dentro do Senado, está en-
contrando a melhor aceitação e ressonância o movimento em prol 
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da exploração do petróleo através de um sistema misto, no qual 
cooperem o govêrno e o capital privado, aquêle na sociedade mis-
ta que se pretende fundar e êste aplicado por indivíduos ou em-
prêsas brasileiras. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Admitiríamos tal hipótese, 
mas condicionada ao parecer expendido pelo eminente Senador 
Alberto Pasqualini. Quanto ao ponto de vista alvitrado por V. Ex.ª 
fazemos algumas restrições, embora possamos admitir mesmo a 
participação do capital estrangeiro por questão de ordem política. 
No particular, não admito a colaboração nem do capital privado 
nacional, nem ão estrangeiro. Entretanto, do ponto de vista ex-
clusivamente político, levamos nossa contemporização naciona-
lista a considerar tais capitais como meros empréstimos sem que 
os acionistas tenham direito a voto. 

O SR. OTHON MA.DER - Agradeço o aparte de V. Ex.ª 
Sr. Presidente, dentro mesmo do Senado, temos observado que 

há movimento simpático à aceitação da emenda que recebeu o 
n.0 19 a qual permite a exploração do petróleo pelas entidades par-
ticulares. E na última sessão desta Casa tivemos o prazer de ouvir 
a palavra de um ilustre Senador, que se pronunciou da maneira 
mais categórica a favor da tese que defendemos. :a:sse destacado 
membro do Parlamento Nacional foi o nobre Senador Carlos Lin-
demberg, que todos conhecemos e apreciamos pelas altas qualida-
des morais e pela aptidão já demonstrada no exercício de elevados 
cargos executivos. E S. Ex.ª se manifestou favoràvelmente ao nosso 
monopólio estatal. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Também estou de acôrdo com 
V. Ex.ª no que se refere à pessoa do nobre Senador Carlos Lindem-
berg, em quem reconheço um dos mais eminentes homens públicos 
do país. 

O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, quero destacar que 
o pronunciamento do Senador Carlos Lindemberg ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª não ignora que outros 
Senadores também preclaros, sem contar o modesto aparteante, 
manifestam ponto de vista de integral antagonismo à tese espo-
sada por V. Ex.ª 
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O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, muito de propósito 
refiro-me ao nobre Senador Carlos Lindemberg, que sendo uma das 
figuras que estão em primeiro plano do Senado ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -- Ignoro quais sejam os Senado-
res de segundo plano, e desejaria que V. Ex.ª m'os indicasse, pois 
não os conheço . 

O SR. OTHON MADER - ... por sua experiência em cargos 
de chefia e de direção entre outros no de Governador e várias vê-
zes Secretário de Estado, do Espírito Santo, tem profundos conhe-
cimentos da administração pública. Sabe V. Ex.ª que a administra-
ção pública sempre que se propõe a desempenhar função de cará-
ter industrial, tem fracassado, ou pelo menos não realiza integral-
mente o que dela se poderia esperar. 

É por isso, Sr. Presidente, que quero ressaltar como uma das 
mais valiosas opiniões do Senado, o pronunciamento, na noite 
de sexta-feira última, do ilustre representante do Espírito Santo, 
com ponderação e de todos conhecida, porque S. Ex.ª é daqueles 
que só emite o seu pensamento depois de meditar profundamente 
sôbre a questão que lhe está afeta. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Dá V. Ex.ª licença a um aparte? 
O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - Todos os Senadores fazem assim: 

só emitem opiniões depois de bem ponderarem sôbre os assuntos. 
O SR. OTHON MA.DER - Estou apenas me referindo ao ilus-

tre Senador Carlos Lindemberg, em cuja pessoa reconhecemos zêlo 
e ponderação. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Ninguém contesta a justiça das 
referências de V. Ex.ª ao Senador Carlos Lindemberg; mas V. Ex.ª 
está exagerando, uma pouco, em considerar que é S. Ex.ª quem es-
tuda, com ponderação, os assuntos. 

O SR. OTHON MA.DER - Perdoe-me V. Ex.ª; mas não estou 
exagerando, quando me refiro ao nobre senador espírito-santense. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - O Senador Alberto Pasqualini no 
seu brilhante Parecer sôbre o projeto da Petrobrás, revelou acura-
do estudo da matéria. 

O SR. OTHON MA.DER - Apenas estou registrando o valor 
da opinião do Senador Carlos Lindemberg. 
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Sr. Presidente, aproveitando o início desta oração, e antes de 
entrar no tema que me propus na sessão de hoje, qual seja o de 
fazer referência à exploração do petróleo na Venezuela, desejo tra-
tar de assunto ventilado na última sessão desta Casa pelo ilus-
tre Senador Domingos Velasco. 

Disse S. Ex.ª que possuía uma arma secreta; que poderia fazer 
revelações sensacionais; e que a emenda de minha autoria seria 
como que arrazada na hora da votação, com o argumento que 
S. Ex.ª apresentará neste plenário. Naquela oportunidade, pedi a 
S. Ex.ª - e me recordo de que também o Senador Assis Chateau-
briand - não demorasse a fazer a revelação; ela deveria ser tra-
zida imediatamente ao conhecimento do Senado, para que, cienti-
ficado da acusação, providenciasse, de conformidade com as cir-
cunstâncias, na defesa do bom nome e da moralidade desta Casa, 
no caso em que essa acusação atingisse algum dos seus membros. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Os acusados não deverão ficar 
impunes. Verdadeira a acusação, devem ser pegados pela gola do 
casaco e apontados à opinião pública. 

O SR. OTHON MA.DER - Ocupo agora à tribuna para fazer 
novamente um apêlo ao nobre Senador Domingos Velasco no sen-
tido de dar imediatamente conhecimento ao Senado de fato ou 
revelação que desabone a conduta de qualquer Senador, e que com-
prometa a solução do problema do petróleo, do ponto de vista do 
interêsse nacional. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Apoiado. 
O SR. OTHON MA.DER - Está S. Ex.ª na obrigação de fazer 

essas revelações e essas denúncias imediatamente. Não pode tam-
bém retardar a acusação para sàmente apresentá-la na hora da vo-
tação do Projeto. Nessa ocasião disporemos apenas de dez minu-
tos para falar, tempo insuficiente para desfazer qualquer acusação. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Apoiado. 
O SR. OTHON MIDER - Deve a denúncia vir imediatamente. 

a fim de que aquêles que porventura estiverem envolvidos em qual-
quer plano contrário aos sagrados interêsses da pátria sejam in-
terpelados; e se não puderem defender-se a punição e o corretivo 
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moral lhes seja impostos com a máxima severidade. Não é possível 
que, num problema desta monta e desta ordem, fundamental para 
nossa vida de nação livre alguém traia os interêsses do Brasil. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Apoiado. 
O SR. OTHON MA.DER - Todos agimos, movidos pelo nosso 

patriotismo, com o desejo de acertar, de encontrar a melhor solução 
para a questão do petróleo nacional. 

Reitero o apêlo ao Senador Domingos Velasco, no sentido de 
que traga ao conhecimento do Senado e da Nação, sem demora, as 
revelações sensacionais que poderá fazer em tôrno do petróleo. Es-
tou mesmo pronto a subscrever com S. Ex.ª um requerimento para 
constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, a fim de 
apurar o fato e punir aquêles que hajam traído ou sequer tentado 
trair os interêsses nacionais. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Acaba de chegar o Senador 
Domingos Velasco. Ia eu responder, sem autoridade maior, ao a pêlo 
de V. Ex.ª, entretanto, o nosso ilustre colega já está presente e res-
ponderá a V. Ex.ª. 

O Sr. Domingos Velasco - (Dirigindo-se ao Sr. Othon Mader) 
- Dá V. Ex.ª licença para um aparte? 

O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. 
O Sr. Domingos Velasco - Quando falei em arma secreta, in-

terpelou-me V. Ex.ª se eu me referia a algum Senador. Disse que, 
absolutamente, não se tratava de nenhum Senador. Quero guar-
dar comigo o direito de usar a arma secreta no momento que jul-
gar oportuno; e não quando V. Ex.ª - meu adversário - desejar 
que eu a empregue. 

Em nada se refere à pessoa de V. Ex.ª. 
O Sr. Assis Chateaubriand - Mas pode referir-se a qualquer 

de nós. 
O Sr. Domingos Velasco - Não se refere a nenhum Senador. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Essa afirmação V. Ex.ª já a fêz 

por diversas vêzes . 
O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª não pode, nesta questão, 

reservar-se para outra oportunidade. É preciso que se discuta 
imediatamente o caso. Se estivéssemos dentro de uma questão par-
tidária, ou de pequena importância, toleraria que V. Ex.ª deixas-
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Sr. Presidente, o Senado tem ouvido, durante os debates da 
questão do petróleo revelações em que se diz ser a Venezuela um 
~aís desgraçado, infelicitado, condenado a viver na miséria, no 
maior atraso, simplesmente porque lá se descobriu petróleo e ex-
ploram-no companhias estrangeiras, do maior crédito. Com êstes 
dados, diz-se daquele país, que nenhuma vantagem aufere da sua 
exploração pelo capital privado. 

Quero, na sessão de hoje, refutar êsses argumentos e, para isso, 
trago informações de fontes diversas, tôdas do maior crédito. Com 
êstes dados, testemunhas e depoimentos ficará o Senado sabendo 
que ao contrário do que dizem os monopolistas e inimigos da livre 
emprêsa, a Venezuela vem aproveitando muito e se desenvolvendo 
bastante econômica e socialmente, exatamente porque deu a ex-
ploração do seu petróleo para as companhias privadas. 

Encontramos no "Boletim Informativo da Embaixada da Ve-
nezuela" datado de dezembro de 1951, informações copiosas e ofi-
ciais que bastante esclarecerão a verdadeira situação da Venezuela 
- muito diferente da que aqui foi pintada pelos adversários da li-
vre iniciativa e da exploração do petróleo pelo capital estrangeiro. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª encomendou-se a "bom 
santo". 

O SR. OTHON MADER - Na capítulo intitulado "Aspectos 
Fundamentais de uma Obra do Govêrno", elaborado pelo Secre-
tário da Junta de Govêrno dos Estados Unidos da Venezuela, Dr. 
Miguel Moreno, logo em seguida ao discurso do Presidente da Junta 
de Govêrno estão descritas atividades administrativas da Junta 
durante o período compreendido entre 24 de novembro de 1950 e 
24 de novembro de 1951. 

"A arrecadação do Orçamento Geral e Gastos Públicos 
que terminou a 30 de junho de 1951 haviam sido estimadas 
em um bilhão seiscentos e trinta e dois milhões de boliva-
res, mas a arrecadação efetiva excedeu o cálculo inicial 
em quatrocento e setenta e nove milhões e seiscentos mil 
bolivares. Os maiores excedentes se registraram nos ramos 
de hidrocarbonos, com receitas estimadas em quinhentos 
e vinte e seis milhões de bolivares; e o impôsto sôbre a 
renda com receitas estimadas em trezentos e sessenta 
e um milhões de bolivares e superados em mais de no-
venta e cinco milhões de bolivares e a renda aduaneira 
com receitas orçadas em quatrocentos e dez milhões e se-

22 - 26187 
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tecentos mil bolivares e excedida em mais de cinqüenta 
e quatro milhões e quinhentos mil bolivares". 

Veja bem o Senado: a receita excedeu de quatrocentos e setenta 
e nove milhões e setecentos mil bolivares ou cêrca de trinta por 
cento mais do que o orçado. 

Devo dizer que atualmente a cotação da moeda venezuelana, o 
bolivar, está em dez cruzeiros. Dêste modo o orçamento federal ve-
nezuelano foi de vinte e um bilhões e cento e dezesseis milhões de 
cruzeiros, no exercício 1950-1951. 

Prosseguindo: 
"Conforme a prática seguida na execução do orça-

mento e as disposições legais nêle contidas, o govêrno 
empregou principalmente os excedentes da renda na rea-
lização do Plano Extraordinário de Obras Públicas. 

Peço a atenção do Senado para um ponto importante: são dois 
bilhões cento e onze milhões e seicentos mil bolivares ou vinte e 
um bilhões cento e dezesseis milhões de cruzeiros. Acrescentando-
-se-lhes os saldos existentes em l.º de julho de 1951, no valor de tre-
zentos e trinta e sete milhões e oitocentos mil bolivares a receita 
da Venezuela foi de vinte e quatro bilhões quatrocentos e noventa 
e quatro milhões de cruzeiros. Nesse mesmo ano de 1951, a receita 
do Brasil foi de vinte e sete bilhões quatrocentos e vinte e oito mi-
lhões de cruzeiros (Mensagem do Presidente da República). O Bra-
sil e a Venezuela têm pois práticamente a mesma receita, com uma 
diferença de apenas 3 bilhões de cruzeiros. 

São dois países completamente diferentes. A Venezuela possui 
a superfície de cêrca de um milhão de quilômetros quadrados, 
enquanto Brasil tem a de oito milhões e meio. A Venezuela tem 
cinco milhões de habitantes; o Brasil, cinqüenta e dois milhões. O 
Brasil possui, pois, população dez vêzes maior . 

O Sr. Bernardes Filho - Não julga V. Ex.ª que tôda essa beleza 
seria ainda mais linda se proporcionada pelo Estado? 

O SR. OTHON ,MADER - O Estado não a realizaria. Só a ini-
cia tiva particular é capaz de consegui-la, como fêz na Venezuela 
com a exploração do petróleo. 

O Sr. Bernardes Filho - Como afirmar que não conseguirá 
sem experimentar? Se o Estado fracassar, iremos então para aso-
lução de V. Ex.ª. 
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OSr. Velloso Borges- E o tempo perdido, Sr. Senador? O Bra-
sil pode esperar por uma experiência dessas? 

O SR. OTHON MlffiER - O regime do monopólio na explo-
ração do petróleo só existe na Rússia. Não vamos adotá-lo, deixan-
do de lado os inúmeros países que se lançam à exploração do petró-
leo com a iniciativa privada, para imitar a União Soviética. Seria 
insensatez. 

O Sr. Bernardes Filho - Os países a que V. Ex.ª alude inicia-
ram a exploração do petróleo em época diferente da de hoje. O Bra-
sil tem o direito de experimentar o que julga melhor. O Estado deve 
tentar o empreendimento. Caso fracasse, adotar-se-á a solução in-
dicada por V. Ex.ª. 

O Sr. Velloso Borges - E quantos anos vamos perder nessa 
experiência? e quanto dinheiro vamos gastar nessa aventura? 

O SR. OTHON MlffiER - O Canadá, país adiantado, terra de 
estadistas de valor, adotou tal sistema da livre emprêsa no petróleo. 
O Canadá não é país atrasado. Ao contrário, é um dos países mais 
civilizados do mundo e o terceiro como potência econômica. 

O Sr. Bernardes Filho - Ninguém disse que o Canadá é país 
atrasado. O que não quero é que se chame o Brasil de pais atra-
sado. 

O SR. OTHON MXDER - Citei o Canadá como país que ado-
tou tal sistema e com êle tem tirado resultados surpreendentes. O 
dólar canadense vale mais que o americano. 

O Sr. Bernardes Filho - O Canadá tem conveniências pró-
prias, peculiaridades próprias. As do Brasil são outras. 

O SR. OTHON MXDER - Com maior razão, não deve se arris-
car a aventuras. 

O Sr. Bernardes Filho - Com maior razão no juízo de V. Ex.ª. 
O SR. OTHON MlffiER - Continuo a leitura: 

"O novo exercício se iniciou com uma estimativa, tan-
to das receitas como das despesas, de um bilhão e nove-
centos e cinqüenta milhões de bolivares". 

Estabelecendo-se a proporção entre aquêle país e o nosso, que 
é dez vêzes maior, deveríamos ter um orçamento de cento e noven-
ta e cinco bilhões de cruzeiros e não apenas de vinte e sete bilhões. 
Poderíamos ter receita tão alta se houvéssemos desenvolvido su-
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ficientemente essa riqueza. Mas com monopólios estatais e restri-
ções à iniciativa privada nunca lá chegaremos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. OTHON MADER - Perfeitamente. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O raciocínio de V. Ex.ª, infe-

lizmente, não é convincente e vou dizer por que. Tomemos para 
têrmo de comparação, relativamente ao Brasil, a Alemanha. Não 
precisamos ir para a Venezuela. 

O SR. OTHON MA.DER - Estou fazendo a comparação com a 
Venezuela. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Perdão, estou demonstrando 
que as premissas de V. Ex.ª não são aceitáveis. A Alemanha tem 
apenas trezentos mil quilômetros quadrados e sabe V. Ex.ª qual 
é a renda nacional daquele país, proporcionalmente ao Brasil? 

O Sr. Assis Chateaubriand - Não vem a propósito. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª deveria mostrar ao Se-

nado o que essa riqueza está proporcionando ao povo venezuela-
no. Não obstante a exploração do petróleo, o povo vive na miséria. 
O que V. Ex.ª devia proclamar é diferente. Não vale criticar com da-
dos por essa forma. Não adianta argumentar com o que havia no 
subsolo, para deixá-lo vazio, sem reflexo na grandeza de um povo. 

O SR. OTHON MADER - Como ia dizendo, Sr. Presidente, te-
ríamos grandes possibilidades, se tivéssemos o mesmo grau de ri· 
queza da Venezuela. Nosso orçamento teria sido em 1951 de 195 bi-
lhões de cruzeiros, em vez de 27 bilhões apenas. Seriam 165 bilhões 
de cruzeiros a mais . 

V. Ex.ª, Sr. Presidente, bem poderá imaginar o que realizaría-
mos com tal receita. Com êsses 165 bilhões de diferença resolvería-
mos todos os nossos problemas inclusive o do Nordeste. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Vamos resolvê-los pondo para 
fora os trusts. 

O SR. OTHON MA.DER - Com receita de um ano, teríamos 
recursos suficientes para atender as zonas atingidas pela sêca no 
Nordeste e muitas coisas mais. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª pode prestar-me uma infor-
mação? 

O SR . OTHON ,MA.DER - Com muito gôsto. 
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o Sr. Bernardes Filho - Qual era a riqueza da Venezuela an-
tes da exploração do petróleo? 

O Sr. Assis Chateaubriand - Nenhuma. 
O SR. OTHON MA.DER - Antes da exploração do petróleo, 

a Venezuela era muito pobre. 
O Sr. Bernardes Filho - o Brasil possui outros recursos. A 

situação da Venezuela é completamente diferente da nossa. Para 
sair do nada, a Venezuela precisou entregar o petróleo ao estran-
geiro. O Brasil já saiu dêsse estado há muito tempo e não entregou 
seu petróleo ao alienígena. 

o SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª está falando em abono da 
minha tese. A Venezuela nada possuía e já se enriqueceu, à custa 
exclusiva do petróleo. 

O Sr. Bernardes Filho - A Venezuela precisou dar o petróleo 
ao estrangeiro para engatinhar, para dar os primeiros passos. 

O SR. OTHON MA.DER - E hoje está rica e num progresso 
espetacular . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não sei. 
O Sr. Bernardes Filho - O Brasil não está pobre. 
O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª está vendo as dificuldades 

que atravessamos. Enquanto isso a Venezuela não deve nada a nin-
guém e tem uma das moedas mais valorizadas do mundo. 

O Sr. Bernardes Filho - É diferente. Dificuldades tôdas as 
nações ia.travessam. Qual a situação da Inglaterra, atualmente, no 
mundo? Há país que tenha atravessado maiores dificuldades do 
que aquêle, nos tempos de hoje? V. Ex.ª julga-o pobre? 

O Sr. Assis Chateaubriand - Não apoiado. A Inglaterra já su-
perou suas dificuldades . 

O Sr. Bernardes Filho - Se já superou suas dificuldades, nós 
haveremos de superar também as nossas. Mas não há de ser com 
êsse pessimismo. 

O Sr. Plínio Pompeu - Estamo-nos afundando cada vez mais. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -- A crise continua tremenda 

na Inglaterra. 
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O SR. OTHON MXDER - Estou demonstrando a auspiciosa 
situação da Venezuela, que, no comêço do século, era tida como 
uma das nações mais atrasadas da América. Hoje, está colocada 
em terceiro lugar em vista dos recursos que obteve com a explora-
ção do petróleo pelo capital privado. Ê que seus estadistas tiveram 
a clarividência de abrir as portas ao capital estrangeiro. 

O Sr. Bernardes Filho - É claro: a Venezuela, para resolver 
seus problemas, não tinha outro meio senão recorrer ao capital es-
trangeiro. O Brasil dispõe de outros recursos. 

O SR. OTHON MADER - Devíamos ter a coragem de fazer 
o mesmo, para sairmos dessa pobreza em que vivemos e alguns 
querem que nela continuemos. 

O Sr. Bernardes Filho - Quando se fêz Volta Redonda, nin-
guém acreditava que o Brasil pudesse resolver sozinho as dificul-
dades que então se apresentaram nessa indústria. No entanto, a Si-
de1úrgica aí está. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Faremos outras Volta Re-
donda. 

O Sr. Halmiton Nogueira - Com técnicos e gestão brasileiros. 
O SR. OTHON MXDER - A história de Volta Redonda não é 

bem assim como se diz. Para impulsionar o desenvolvimento eco-
nômico da Venezuela estão sendo realizadas obras e construções 
sem paralelo na história do país. 

Nesse ano de 1951 se ~onstruíram 750 quilômetros de novas ro-
dovias e se completaram estudos que compreendem 1.500 quilô-
metros. Os trabalhos de conservação, ampliação e retificação de 
traçados cobriram mais de 6.500 quilômetros. Pavimentaram-se 770 
quilômetros quadrados e foram construídos 3.890 metros de pontes. 

Quero perguntar, Sr. Presidente, o Brasil com tôda esta imensi-
dão muito mais populoso que a Venezuela, pode realizar um pro-
grama que corresponda à quarta parte, já não digo à metade, do 
que realizou a Venezuela, num só ano? 

Na Venezuela se pavimentaram, em três anos 770 quilômetros 
de estradas, enquanto no Brasil, com esfôrço hercúleo, e em mais 
de 10 anos de existência do DNER temos apenas 800 quilômetros 
de estradas pavimentadas a asfalto ou cimento. 

Em um ano, construímos, com enorme sacrifício, a Estrada 
Presidente Dutra, numa extensão de 400 quilômetros apenas, in-
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vertendo um bilhão de cruzeiros. Foi há quatro ou cinco anos e 
até hoje. o Departamento de Estradas de Rodagem está pagando 
o empréstimo que fêz para essa obra e já lá vão três anos que nada 
pode fazer, mas apenas pagar aquela dívida. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª outro aparte? -
(Assentimento do orador) - Sabe o nobre colega a que é isso de-
vido? A falta de govêrno, de administração. Direi, para conheci-
mento de V. Ex.ª que, no govêrno do Sr. Arthur Bernardes, em qua-
tro anos e dentro das dotações orçamentárias de S. Ex.a foi cons-
truída mais quilometragem de estrada de ferro do que no do 
Sr. Getúlio Vargas em quinze anos. Por isso repito: é falta de go-
vêrno e de administração. Esta, a verdade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Com a Petrobrás nacionalis-
ta, faremos muito mais. Multiplicaremos muitas vêzes isso. Não é 
razão para entregarmos o petróleo de mão beijada aos trusts es-
trangeiros. 

O SR. OTHON MA.DER - Já demonstrei que a Venezuela é 
um país que tem recursos, não faz empréstimos, paga a vista a 
construção de suas estradas e pavimenta num ano o que o Bra-
sil não pavimenta em 10. Entretanto, levam a dizer que o Brasil tem 
mais possibilidades que a Venezuela; é mais rico e conta com mais 
recursos. Entretanto, do confronto resulta que a Venezuela é pro-
porcionalmente muito mais rica do que nós. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Permite V. Ex.ª um aparte? -
(Assentimento do orador) - Se a Venezuela é um país tão rico e 
com grandes possibilidades, como o nobre colega diz por que o pa-
drão de vida de seu povo é tão baixo? 

O Sr. Camilo Mércio - Essa é a verdade. 
O SR. OTHON MA.DER - Mais adiante responderei ao nobre 

colega. Estou tratando da situação econômico-financeira da Vene-
zuela e a seguir tratarei da parte social por onde se verá que tam-
bém socialmente aquêle país caminha na vanguarda de muitos ou-
tros e talvez do nosso próprio. 

O Sr. Camilo Mércio - Há de ser difícil responder. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Será uma resposta encanta-

dora, que aguardo com muita ansiedade. 
O Sr. Bernardes Filho - Na Venezuela, só existem ricos e _po-

bres, não há classe média. 



- 344-

O SR. OTHON MA.DER - Mais adiante responderei a V. Ex.ª. 
Em seguida, vamos verificar a obra gigantesca que se está reali-
zando na Venezuela em matéria de obras públicas e em especial da 
construção de rodovias de primeira classe. 

O Boletim Informativo da Embaixada da Venezuela enumera 
as autopistas e as rodovias de primeira classe que estão sendo 
construídas e pavimentadas na Venezuela. E sabem os Senhores 
Senadores que o solo da Venezuela é acidentadíssimo, onde por-
tanto a abertura de estradas importa em trabalhos caros e na 
construção de numerosas pontes, viadutos e túneis. Contudo em 
1948 a 1951 lá se construíram 2.000 quilômetros de rodovias com 
8.840 m de pontes pavimentadas em 1.549 km e se estudaram 3.400 
km. Só em obras de arte se aplicaram 40 milhões de metros cúbi-
cos de concreto. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.a poderia informar de 
quem é êsse "Boletim"? 

O SR. OTHON MA.DER - É da Embaixada da Venezuela, no 
Rio de Janeiro . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Então não adianta nada. É 
encomenda de sermão ao diabo. 

O SR. OTHON MA.DER - Contesta V. Ex.ª sua autenticida-
de? É um documento oficial. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não contesto que o "Boletim" 
seja da Embaixada da Venezuela, mas acredito que seja conversa 
fiada, para iludir os incautos. 

O SR. OTHON MA.DER - Então V. Ex.ª não acredita em coi-
sa alguma. Trago as provas e V. Ex.ª não as aceita. . . Parece-me 
que êste "Boletim" por ser oficial atesta mais do que a carta do 
Padre Dominicano, que V. Ex.ª leu da tribuna na última sessão. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não se queime com o Padre, 
que não é parente do diabo. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Permite V. Ex.ª um aparte? - (As-
sentimento do orador) - No México, também o plano de cons-
trução de estradas pavimentadas é gigantesco e, no entanto, não 
se lhe pode dar o valor que V. Ex.ª está atribuindo. O nobre colega 
não ignora que, onde há petróleo, há asfalto. As construções ficam 
mais acessíveis do que onde não há petróleo. V. Ex.ª deve encarar o 
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desenvolvimento da Venezuela levando em consideração as condi-
ções de vida de sua população. 

O SR. OTHON MA.DER - A topografia da Venezuela é, como 
V. Ex.ª sabe, pontilhada de acidentes geográficos, cheia de vales 
profundos, cordilheiras, morros e montanhas e a construção de 
suas estradas se torna penosa e caríssima, pois depende de pontes, 
de viadutos e de túneis cavados em rocha dura. No entanto, se ela 
faz obras dêsse prêço é porque dispõe de recursos. 

O principal é que seu programa se desenvolve dentro das pos-
sibilidades orçamentárias, sem empréstimos nem novos impostos 
coisa que não se verifica em nenhum outro país, e especialmen-
te no nosso. É porque sua situação econômica e financeira é óti-
ma. E nós não queremos ver isso. Continuamos a dizer que a Vene-
zuela vive na extrema miséria o que não é verdade. 

Além dêste grande plano rodoviário o govêrno da Venezuela 
está executando o Plano Ferroviário Nacional, encampando em-
prêsas inglêsas, ampliando e melhorando a rêde ferroviária. Gran-
de é a inversão de capital nos transportes ferroviários. 

No transporte marítimo para a navegação de cabotagem, ad-
quiriu seis motonaves ao custo de Bs 3.500.000,00. Destinaram ao 
tráfego do Orenoco e seus afluentes as motonaves "Orenoco" e 
"Apura" construídas especialmente para a navegação fluvial. 

Além disso, Sr. Presidente, a Sociedade Anônima Venezuelana 
de Navegação aumentou seu volume de carga entre a Venezuela e 
diversos portos dos Estados Unidos em mais de cem mil toneladas. 

A Aeropostal Venezuelana é outra companhia de navegação 
aérea que está tomando grande incremento, aumentando os servi-
ços aéreos com o exterior e com o território nacional. 

A Aeropostal Venezuelana recebeu o Prêmio de Segurança do 
Conselho Interamericano da Aeronáutica em 1950. É portanto uma 
companhia de navegação organizada e em perfeitas condições de 
eficiência. Também isto custa muito dinheiro e só um país rico e 
de finanças folgadas como a Venezuela pode possuir uma emprêsa 
nestas condições. 

Vem depois, Sr. Presidente, a descrição dos aeroportos de 
Puerto Cabello e Palo-Negro, êste último contando com pistas pa-
ralelas de 3.200 metros e uma vasta extensão dedicada a edifi-
cações da zona residencial, onde se concluiu o trabalho de drena-
gem da Zona Central, numa extensão de 200 hectares. 
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Passa em seguida o Secretário da Junta do Govêrno à descri-
ção dos aeroportos que estão sendo construídos, para chegar aos 
aeroportos de Palo Negro, Boca del Rio, San Fernando de Apure, 
Ciudad Bolivar, Santa Barbara del Zulia, e tantos outros. 

A Venezuela conta, atualmente, com 87 aeródromos em ser-
viço, e pode figurar entre as Nações mais bem dotadas, em maté-
ria de comunicações aéreas, não sómente sôbre solo pátrio, como 
para satisfazer as necessidades das comunicações internacionais. 
O seu govêrno cuida dos aeródromos de interêsse estratégico para 
defesa nacional e do hemisfério. 

Corrio venezuelano também teve melhoramentos. Estabele-
ceram-se novos serviços diretos de rádio, com o exterior e inúme-
ras estações de rádio foram montadas no país. A exposição do Se-
cretário da Junta do Govêrno faz aqui a descrição de tôdas elas. O 
serviço telegráfico também tem progredido muito segundo neste 
Boletim informa o govêrno venezuelano. Os telefones automáti-
cos foram instalados no país. 

Logo após, vem a descrição do Plano de Eletrificação Nacio-
nal que prosseguiu, durante os últimos 12 meses. com a construção 
de rêdes de distribuição em vários lugares, cujos nomes estão ci-
tados neste Boletim. Novas estações geradoras e novos si.5temas de 
energia elétrica foram concluídas. 

Aqui está a descrição do Plano de Obras de Irrigação, em par-
te dos trabalhos de caráter extraordinário que foi necessário exe-
cutar para prevenir e reparar prejuízos causados pelas inundações. 
O Boletim que estou lendo é longo e minucioso e esta à disposição 
de quem quiser examiná-lo. Prosseguiu-se, também, no estudo dos 
sistemas de irrigação de várias províncias. Depois o govêrno vene-
zuelano pôs em prática medidas para incrementar a produção 
agropecuária e o Banco Agrícola e Pecuário atendeu às necessi-
dades creditícias dos produtores, com a concessão de mais de cento 
e vinte e três milhões de bolivares, enquanto a Corporação Vene-
zuelana de Fomento concedeu créditos de 178 milhões de bolivares. 

Sr. Presidente, encontra-se aqui a descrição de operações de 
crédito, por onde se vê que a Venezuela cuida com grande cari-
nho do financiamento à lavoura e à pecuária. Um país nestas con-
dições não é uma nação que deva ser qualificada como miserável 
e atrasada como querem fazer crer os monopolistas estatais do 
petróleo. 
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Criou o govêrno ainda uma Rêde de Informação Agrícola. Or-
ganizou o Fundo Nacional do Café e criou o do Cacau, com o pro-
pósito de restabelecer as condições econômicas indispensáveis à co-
locação de tais produtos nos mercados estrangeiros, com máximo 
proveito para o agricultor venezuelano. 

Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, que enquanto vivemos a discutir 
projetos e problemas como êsses, lá já estão em plena execução. O 
Brasil tem muito que aprender com a Venezuela. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que faltam dois minutos para o término da 
hora da expediente. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se concede a prorrogação 
regimental da hora do expediente, a fim de que o nobre Senador 
Othon Mader possa concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri-
mento formulado pelo nobre Senador Plínio Pompeu. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Othon Mãder. 
O SR. OTHON MÃDER - Sr. Presidente, agradeço ao nobre 

Senador Plínio Pompeu o requerimento que fêz e ao Senado por 
tê-lo deferido. 

Refere aqui a informação oficial do govêrno venezuelano que 
construiu, também, uma Estação de Piscicultura em Mucubaji, no 
Estado de Merida, com o fim de intensificar a repovoação dos pei-
xes nas vertentes andinas. Adquiriu maquinaria agrícola no custo 
total de dois milhões e setecentos mil bolivares e inverteu dois mi-
lhões de bolivares na compra de inseticidas e fungicidas. Vê V. Ex.ª 
Sr. Presidente, como a Venezuela é um país que tem governos cla-
rividentes que cuidam de todos os aspectos da sua economia. Dizer 
que a Venezuela vive na pobreza e sem se importar com os grandes 
interêsses nacionais, é uma inverdade. 

Diz aqui o Boletim: 
"Foram construídos viveiros com capacidade para 

dois milhões de plantas na campanha de desenvolvimento 
da cultura cafeeira, tendo-se efetuado os trabalhos corre-
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latos de conservação do solo, que compreendem a cons-
trução de mais de 640 quilômetros de regos e drenagens. 
A instalação do equipamento para beneficiamento do 
café trouxe como resultado, no curso do corrente ano, per-
centagem duplicada do produto levado, em relação às ci-
fras de 1940". 

A cultura do cafeeiro, a defesa do solo e a melhoria da quali-
dade do café são problemas que se encontram em fase inicial no 
Brasil, enquanto na Venezuela já estão sendo encarados com deci-
são e resolvidos. E insiste-se, Sr. Presidente, em dizer que a Vene-
zuela é muito mais pobre e atrasada do que o Brasil. 

Continua o Boletim: 
"Ficou definitivamente instalado, em seus novos edi-

fícios, da cidade de Maracay, o Instituto Nacional de 
Agricultura, em que se acham centralizados todos os ser-
viços do ramo. No mês de julho criou-se o Instituto Botâ-
nico, no qual se organizou um Laboratório de Ecologia. 

As demonstradoras do Lar Camponês organizaram 750 
casas nos centros rurais, dotando-as de mobiliário e ou-
tros equipamentos". 

Instituto Nacional de Agricultura, Instituto Botânico e Labo-
ratório de Ecologia são centros de estudos e de progresso econô-
mico. 

Como se vê, na Venezuela cuidam da assistência ao trabalhador 
rural, construindo casas dotadas de mobiliário e equipamentos do-
mésticos. Aqui, ao que me consta, não iniciamos nada ainda nesse 
terreno. 

Prossegue o Boletim: 
"A estação de Zootécnica de Pariaguan, produziu 325 

exemplares da raça Zebu, resultado êsse considerado 
muito favorável para o progresso da pecuária venezue-
lana, até agora obrigado a prover-se no exterior da qua-
se totalidade dos reprodutores. Instalou-se no Estado de 
Carabobo um Centro de Criação cavalar, tendo-se adqui-
rido 59 reprodutores de raça. 

Os Serviços de Veterinária executaram mais de 
700.000 vacinações, tendo-se prestado assistência a mais 
de 100.000 animais enfermos. 

O Serviço de Aspersão Toxof ênica efetuou mais de 
3.500 inspeções de fundo pecuário. A polícia sanitária le-
vou a efeito a desinfecção da quase totalidade dos cam-
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pos de exploração pecuária do país. Essas campanhas 
contribuíram para aumentar a resistência do gado às 
multiplas enfermidades características do meio pecuá~ 
rio nacional. 

Foi proibido o ingresso do gado procedente da C~ 
lômbia, medida essa que contribuiu para manter inconta-
minado o estado de Zúlia e para evitar a rnanif estação de 
infecções reincidentes no Estado de Tachira e em outras 
zonas da fronteira. A vacinação prossegue intensamente. 
Nos laboratórios produzem-se atualmente mais de um 
milhão de doses mensais . 

A Conferência Colombo-Venezuelana de Coordenação 
de Planos de Luta contra a Febre Aftosa, celebrada em 
San Cristobal e Bogotá, êste ano, determinou que uma 
Comissão Mista estudasse a ação conjunta a realizar-se 
que foi de grande relevância. devido à atuação da nossa 
Delegação em defesa dos nossos pontos de vista, dentro 
da fraternidade existente entre as duas nações. 

Os planos que se desenvolvem para aumentar a pro-
dução de batatas, algodão e milho, continuaram a ser exe-
cutados normalmente. Conclui-se a primeira etapa da 
rêde nacional de celeiros, com a instalação de 12 silos em 
diversas regiões do país, para armazenar 34 mil toneladas 
de grãos. A inversão nesse ramo foi de 18 milhões de bo-
livares". 

E oportuno, Sr. Presidente, pedir a atenção do Senado para o 
fato de que a Venezuela já cuida da instalação de silos, para ce-
reais tendo construído uma rêde de 12, enquanto os nossos per-
manecem em projeto. 

Continua a leitura: 
"As atividades desenvolvidas em proveito das nossas 

explorações agrícolas pelo Instituto Agrário Nacional de-
vem ser consideradas como uma experiência favorável a 
servir df. base para a aplicação, no futuro, a planos mais 
vastos e fecundos. 

Mais adiante, lê-se: 
"Recebeu-se uma boa parte dos equipamentos e ma-

quinaria dos novos centros açucareiros de Cuanacos 
(Estado de Sucre) e Motatán (Estado de Trujilo), os 
quais foram instalados. Êsses centros estarão terminados 
no ano vindouro, com urna despesa total de 27 milhões 
e 400 mil bolivares; aumentarão a produção nacional que 
é, atualmente, de 45 mil toneladas aproximadamente, em 
18 mil toneladas adicionais, com as quais se poderá aten-
der em mais de 63 % às exigências do consumo . 
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O programa do fomento da indústria pesqueira com-
preendeu a construção de 30 embarcações ao preço de 
um milhão de bolivares e a ampliação dos estaleiros de 
Cumaná e Puerto Cabello". 

Sr. Presidente, eis outro prob1err.:..-::i. êsse da pesca que entre nós 
se encontra apenas na sua fase inicial, ao passo que a Venezuela 
já tem construída uma frota de 30 embarcações. É porque ela tem 
o dinheiro e as divisas para adquirir o material, enquanto que o 
Brasil não tem cruzeiros nem dólares para as compras. 

Diz ainda o Boletim: 
Os novos Institutos filiais da Corporação Venezue-

lana de Fomento, cuja organização e funcionamento se 
aperfeiçoa progressivamente são destinados a melhorar 
o sistema da concessão de créditos, sua distribuição e apli-
cação conforme as peculiaridades da produção nacional. 

E agora passo a ler um capítulo referente à assistência sani-
tária. 

Em matéria de assistência sanitária intensificou-se a 
preparação do pessoal, habilitando-se mais de 300 funcio-
nários. 

A campanha antimalárica recebeu considerável im-
pulso cobrindo as 536.000 moradias localizadas nas zonas 
paludosas. As campanhas maciças de vacinação contra 
varíola, a difteria e o tifo, abrangeram mais de um milhão 
de habitantes. Iniciou-se a aplicação de um programa de 
vacina anti-tuberculosa, com a BCG em doze cidades, mi-
nistrando-a a mais de 70.000 crianças, o que levou a imu-
nizar grande parte da nossa população infantil contra os 
estragos da tuberculose . 

Os seguintes dados comparativos evidenciam a cres-
cente atividade desenvolvida pelo atual Govêrno, na luta 
contra as enfermidades endêmicas . 

Mais ad.iante diz o Secretário da Junta do Govêrno: 
O Instituto Nacional de Obras Sanitárias executou, 

nesse período, diversas obras no perímetro urbano, de 
valor superior a 73 milhões de bolivares. 

E continua: 
Prossegue com ritmo previsto a execução do conjunto 

de obras sanitárias em todo o território nacional, entre 
as quais se destacam as de Caracas, Maracay, El Tacuyo, 
Michelena, Ciudad Bolivar, Naguaragua, Pedregal, Tu-
cupido, Tariba y Maracaibo. 

Expressão evidente das patrióticas preocupações do 
Govêrno fara resolver os nossos problemas educativos, 
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pois considera que êsse é o melhor índice de progresso in-
tegral da nação. 

O Boletim que estou lendo declara que ao Ministério da Edu-
cação foram dados, êste ano, cento e quarenta e dois milhões de 
bolivares, o que representa um aumento de vinte milhões em rela-
ção ao ano anterior. Por êste modo se iniciaram as construções 
previstas para o Plano Nacional de Edificações Escolares. Registra-
-se sem dúvida um notável incremento nas atividades sanitário-as-
sistenciais, em prol da saúde pública naquele país. Continuo lendo: 

As quantias correspondentes aos orçamentos de Edu-
cação do Govêrno Provisório alcançaram 386.000.000,00 
o qual representa um aumento de 63,79% com relação aos 
três orçamentos anteriores a novembro de 1948". 

Fala, ainda, o Secretário de Estado no excedente de escolares 
inscritos que aumenta de ano para ano. Escolas públicas tiveram 
freqüência aumentada de maneira espantosa nestes últimos anos. 
Finalmente, os dados relativos à cidade universitária de Caracas, 
que nem todos sabem que é uma das mais bem construídas e ins-
taladas da América La tina: 

"Nas obras já terminadas, na cidade universitária, 
deverão celebrar-se, a partir do próximo 5 de dezembro, os 
III Jogos Bolivarianos, chamados a despertar grande in-
terêsse dentro e fora de Venezuela ... " 

"Desde o mês de agôsto último estão em funciona-
mento os Cursos do Instituto de Melhoramento Profis-
sional do Magistério, destinados a aperfeiçoar as qualida-
des técnicas e espirituais do professor". 

"Foi iniciada a execução do Plano Nacional de Edifi-
cações Escolares, cujo orçamento é de Bs. 360.000.000,00 
para alojar em edifícios cômodos mais de 200.000 mil alu-
nos novos". 

"Na cidade universitária construíram-se o Estádio 
Olímpico e o Estádio de Baseball, com capacidade de 
35.000 e 45.000 espectadores respectivamente. Deu-se por 
terminado a construção de três residências estudantis 
com capacidade para 360 estudantes cada uma; o edifí-
cio para o Instituto de Medicina Tropical; o edifício 
para restaurante, anexo ao edifício da Escola Técnica 
Industrial, com capacidade para seiscentas pessoas e um 
tanque de 3.700.000 litros de capacidade. Foram pavimen-
tados mais de 55.000 metros quadrados nas diversas vias 
da Cidade Universitária e cobriu-se de grama uma exten-
são de mais de 10.000 metros quadrados, havendo-se plan-
tado mais de 85.000 àrvores e arbustos. 
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Realizam-se outras obras, inclusive um local de estaciona-
mento para 600 veículos. 

Por aí se vê, Sr. Presidente, a extensão da Cidade Universitá-
ria de Caracas. Ela nos deve causar inveja, a nós que estamos há 
cêrca de dez anos trabalhando na construção da nossa, ainda prà-
ticamente em início. 

"Prossegue na execução das diversas obras que in-
tegrarão a Cidade Universitária, especialmente os edifí-
cios para o Hospital Clínico, Escola de Enfermeiras, Fa-
culdade de Ciências Matemáticas e Naturais e paragem. 
Recebeu-se e instalou-se a maior parte do equipamento 
do Instituto Anatômico, do Instituto Anátomo-patológico, 
o de Higiene e o de Medicina Tropical. O Jardim Botâ-
nico está quase terminado. O total invertido desde novem-
bro de 1948 até à data nas obras da Cidade Universitá-
ria, atinge a mais de Bs. 44.000.000,00". 

A cotação atual dêstes 44 milhões de bolivares valem 440 mi· 
lhões de cruzeiros. 

Outro problema de que a Venezuela tem cuidado é o da habi· 
tação popular: 

O inf onne oficial diz: 
"Foi terminada a elaboração do Plano Nacional de 

Habitação e durante êsse período construíram-se 1.280 
casas e apartamentos, para alojar igual número de gru-
pos familiares. Os créditos concedidos a particulares pe-
los órgãos do Estado para construção de moradias deram 
lugar a perto de seiscentas unidades adicionais nas zonas 
urbanas e mais mil e quinhentas nas regiões centro-oci-
dentais afetadas pelos movimentos sísmicos de 1950. Du-
rante os anos de 1949, 1950 e 1951 construíram-se e en-
tregaram 6.105 habitações, entre casas e apartamentos, o 
que representa 45% das 13.392 moradias construídas pelo 
Banco Obreiro desde sua fundação em 1928. A política 
de negociação de casas experimentou, a partir de 1948, 
aumento substancial ao se lhe dar orientação social pre-
cisa em oposição à função comercial. O Banco Obreiro 
deixou assim de ser um organismo construtor e admi-
nistrador de casas para se converter num verdadeiro Ins-
tituto de Habitação -o que permitiu alojar milhares de 
famílias venezuelanas em casas cujas prestações de amor-
tização e juros são inferiores às que se pagariam pelo 
simples aluguel de uma habitação similar". 

Verifica V. Ex.ª, Sr. Presidente, que a Venezuela cuida de to-
dos os problemas sociais. O da habitação está na ordem do dia e 
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vem se desenvolvendo em ritmo acelerado. Não é portanto como se 
diz, que lá não se cuida da melhoria das condições de vida da po-
pulação. As atividades e caráter social são intensas. 

Além disso, afetada por um terremoto em 1950, reconstruiu 
tôdas as cidades atingidas pelo cataclismo. Uma despesa dêsse 
vulto só realiza quem é rico e tem suas vistas voltadas para o pro-
blema social. 

Declara a informação, que estou lendo aliás, escrita em espa-
nhol, daí minha demora na sua leitura: 

"Em virtude do Decreto 114 do ano em curso, aos 
operários da indústria petrolífera foram asseguradas 
prestações que representam cem milhões de bolivares adi-
cionais aos benefícios concedidos pelos contratos vencidos: 

Aí está, Sr. Pres;dente, por terra, uma das mais sé-
rias acusações que nossos antagonistas faziam ao siste-
ma de exploração do petróleo por companhias concessio-
nárias. Diziam êles que aos operários petrolíferos na Ve-
nezuela se pagavam míseros salários. Aqui está a prova 
oficial de que além dos benefícios ou participações nes-
ses 3 anos, foram constituídos mais 100 milhões de boli-
vares. E como se sabe a massa operária petrolífera não 
alcança 500.000 integrantes. Nesta base, êsse adicional 
foi naquele ano de 2.000 boivares ou 20.000 cruzeiros a 
cada um. 

Com relação à organização sindical, declara o Bole-
tim que, nesses 3 anos, foram constituídos mais 49 sin-
dicatos de trabalhadores e para a construção de vivendas 
para trabalhadores o Govêrno concedeu aos organismos 
sindicais, dois milhões de bolivares, ou seja, vinte mi-
lhões de cruzeiros. Por onde se vê que lá há vida sindical 
e portanto os trabalhadores estão amparados pelos seus 
sindicatos, que são até financiados para construir casas 
para seus filiados . 

Para serem invertidos na construção de vivendas de 
organismos sindicais empréstimos equivalentes a dois mi-
lhões e seiscentos mil bolivares. 

O progresso cutural dos trabalhadores foi intensifi-
cado mediante a extensão dos serviços do ramo, o que 
permitiu observar um nível mais alto na instrução dos 
mesmos e orientar suas inclinações para diversões sãs e 
educativas. 

As prestações e benefícios sociais dos operários e em-
pregados acima expostos, alcançaram, durante o ano ci-

23 - 26187 
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fras que superam com vantagem todos os anteriores. A 
paz industrial de que hoje desfruta o país, ao amparo de 
uma legislação que se aplica com eqüidade e justiça, re-
presenta vantagens positivas para os trabalhadores, 
acresce a capacidade econômica da Nação e constitui fir-
me base da estabilidade social. 

Constata-se assim que o govêrno venezuelano procura elevar 
o nível de vida do operário e promover a paz social. Um país que 
aje dessa maneira não deve ser acusado de abandonar a massa 
trabalhadora à sanha dos exploradores. É uma injustiça o que se 
está fazendo com a Venezuela, apresentando-a ao mundo como o 
país do trabalhador miserável e explorado. A verdade é bem outra. 
Se existe uma parte da população - os índios em maior número -
que ainda vive na pobreza, outra há que vive muito bem e está 
constituída pelos operários das companhias estrangeiras que ex-
ploram o petróleo venezuelano. Logo não é por causa do sistema 
de exploração do petróleo que há pobres na Venezuela. O petróleo 
tem melhorado e não piorado a vida da população venezuelana. 

Continua o Boletim expondo a situação atual das Fôrças Ar-
madas da Venezuela. Foram tôdas grandemente beneficiadas com 
a construção de residências e obras nos quartéis, as quais melho-
raram de muito as condições de vida dos soldados e oficiais. Vêm 
citados todos os melhoramentos que as Fôrças Armadas têm re-
cebido. 

Segue-se importante trecho da informação ofical em que se 
diz: 

Foram dispensados especiais cuidados à proteção e 
civilização dos indígenas mediante a aplicação de um 
programa de trabalho destinado a elevar seu nível de 
vida e a incorporá-los a civilização, tarefa na qual tem 
papel de grande importância a Comissão Higienista Na-
cional e as Missões Apostólicas. 

Donde se infere que o govêrno está empenhado a integrar o 
índio na civilização. Não o deixa abandonado e na miséria como 
querem fazer crer os que combatem o sistema adotado pela Vene-
zuela para exploração do petróleo. 

O Boletim conclui com as seguintes palavras: 
t:ste relatório compreende sómente as obras mais 

importantes realizadas pelos Departamentos Ministerias. 
Não se refere à gestão administrativa do Govêrno do 
Distrito Federal nem das entidades da República, que 
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representam também balanço tão positivo em educação, 
saúde, obras públicas, urbanismo e viação que constitui 
cooperação valiosa para o progresso e o bem-estar do povo 
venezuelano. 

Outras atividades e outras obras sociais estão lá se desenvol-
vendo, além das que foram citadas pelo Secretário da Junta Go-
vernativa neste Boletim. 

Em face dos dados oficiais que acabei de ler verifica-se que a 
Venezuela não é o país tão atrasado, tão desgraçado e tão miserá-
vel que nos apresentam. 

Sr. Presidente: um dos índices do desenvolvimento de um po-
vo e do seu engrandecimento é, sem dúvida, o impôsto sôbre a 
renda. Pois bem, o impôsto sôbre a renda criado na Venezuela em 
1944, no ano passado acusava oitenta mil contribuintes, e uma 
percentagem do aumento equivalente a trezentos por cento em 
relação ao seu início. 

Podemos verificar que êste impôsto produziu, no exercício de 
1951, trezentos e sessenta e um milhões de bolivares, ou seja, três 
bilhões e seiscentos e dez milhões de cruzeiros. 

Eis aí como um país, dito pobre, com uma população de 5 mi-
lhões de habitantes arrecada em impôsto de renda, mais da me-
tade recolhida no Brasil que o criou em 1924, portanto 20 anos 
antes. Não pode ser, portanto, tão miserável. 

É preciso acabar com essa lenda que a Venezuela é pobre e o 
Brasil muito rico; de que nós somos socialmente muito avançados, 
enquanto a Venezuela vive no regime feudal, em relação às condi-
ções de vida do operário . 

Sr. Presidente tenho ainda uma informação extraída de uma 
revista brasileira pela qual se verifica que a Venezuela exportou 
em 1951, 4 bilhões, 163 milhões de bolivares, que ao câmbio atual 
correspondem de dez cruzeiros por bolivar a 41 bilhões, 600 mi-
lhões de cruzeiros. Peço a atenção dos Senhores Senadores para o 
caso. A Venezuela, país considerado paupérrimo, conseguiu uma 
exportação de 41 bilhões de cruzeiros, enquanto o Brasil conside-
rado como rico foi apenas de 26 bilhões, quer dizer pouco mais da 
metade do que o valor da exportação venezuelana. É aqui que nós 
verificamos a nossa inferioridade econômica em comparação com 
a Venezuela. Enquanto exportamos 25 bilhões, a Venezuela expor-
tou 41 bilhões. 
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Quanto à importação, atingiu apenas 2 bilhões e 150 milhões 
de boiivares, dando um saldo positivo de 40 bilhões, 130 milhões 
de cruzeiros. Trata-se portanto de nação que embora paupérrima, 
conseguiu um superávit de divisas. Enquanto nós temos déficit. Daí 
porque a moeda venezuelana é uma das mais valorizadas atual-
mente. Não pode, nestas condições, a Venezuela ser apontada co-
mo país onde impera a miséria e cujo povo é pobre. Se nada ou 
pouco se faz pelo povo a culpa é do govêrno, e não das emprêsas 
petrolíferas, pois a receita que o Govêrno aufere do petróleo é mais 
do que suficiente para as suas necessidades. Se, para 5 milhões 
de habitantes, existe uma arrecadação de mais de 20 bilhões de 
cruzeiros e uma exportação de 40 milhões, claro é que é possível 
dar uma regular assistência ao seu povo . 

O petróleo representa 95% na exportação da Venezuela e 
62% na receita geral orçamentária. A Venezuela tem pois uma si-
tuação invejável e privilegiada, exatamente porque lá se explorou 
o petróleo pelo sistema da livre emprêsa e não pelo monopólio 
estatal. 

Agora, Sr. Presidente, vou tratar da parte mais importante por 
ser, justamente, a de que mais se acusa a Venezuela. É quando se 
diz que lá não há assistência social, que o operário venezuelano é 
explorado pelas Companhias estrangeiras do petróleo e o povo 
vive desamparado, porque nada se faz em seu favor. Vou agora res-
ponder aos apartes dos nobres senadores Alberto Pasqualini e Ber-
nardes Filho, quando no início do meu discurso declararam que 
na Venezuela não há proteção para o trabalhador . 

Na Venezuela, em 26 de julho de 1917, surgiu a primeira lei 
protetora do operário, anterior, portanto, às nossas leis dêste gê-
nero e que datam de 1931. Era a lei de Fábricas e Estabelecimentos 
Públicos. Em 1928, promulgou-se a primeira legislação completa 
sôbre o trabalho. 

Estabelecia esta lei trabalhista venezuelana: 
Liberdade de contratar trabalho e proibicão de tra-

balho contra a vontade do operário. Determinava normas 
sôbre o descanso físico normal, tempo livre para instru-
ções e recreações, proteção contra acidentes e enfermi-
dades profissionais; proteção especial às mulheres e aos 
menores, previa a criação de Inspetorias e Comissariados 



- 357 -

de trabalho submetendo as emprêsas de qualquer nature-
za, públicas ou privadas, à Lei do Trabalho. 

Nas minas as horas de trabalho não podiam exceder 
de oito. 

Foram estabelecidos dias feriados, quando era proi-
bido o trabalho. 

Durante a amamentação, as trabalhadoras tinham 
direito a dois descansos diários, de meia hora, sem des-
conto de salário. Os acidentes e enfermidades profissio-
nais seriam pagos pelos patrões existissem ou não cul-
pa dêstes ou dos trabalhadores. 

Classificava a incapacidade absoluta e parcial con-
seqüente dos acidentes estabelecendo o direito à indeni.., 
zação como máximo de 15 bolivares. E ordenava que fôs-
se dada assistência médica cirúrgica e farmacêutica por 
enfermeiros profissionais, a cargo do patrão. Os salá-
rios se fixariam livremente pelas partes e se pagariam 
em dinheiro. Os operários poderiam suspender os traba-
lhos - direito de greve - mas sem exigir que se contra-
tassem outros. Os patrões poderiam fechar as fábricas 
salvo previsão em contrário nos contratos de trabalho, 
poderiam nomear árbitros, sempre que as partes se sub-
metessem voluntàriamente ou houvesse perigo de fecha-
mento ou paralisacão da indústria. Não se chegando a 
um acôrdo ou arbitramento qualquer das partes poderia 
recorrer aos Tribunais de Justiça. Proibia-se aos sin-
dicatos de patrões ou de trabalhadores filiar-se a socie-
dades ou partidos estrangeiros, corresponder-se com êles, 
sob pena de dissolução administrativa". 

Conforme se vê, Sr. Presidente, já em 1928, êstes preceitos le-
gais estavam em vigor na Venezuela; no Brasil, só foram adotados 
depois de 1930. Já havia, como ainda há, proteção ao trabalhador. 

A 16 de julho de 1936, nova lei de trabalho foi promulgada. 
Mais aperfeiçoada que a anterior, dava ao operário novas e 
maiores garantias e consagrava os princípios mais avançados do 
moderno direito social. 

"Uma de suas inovações administrativas foi a de exonerar de 
impostos os atos jurídicos, requerimentos, etc. realizados por 
funcionários e trabalhadores e, igualmente, a gratuidade dos 
serviços que prestassem aos particulares. Estabeleceu a irrenun-
ciabilidade das disposições legais favoráveis aos trabalhadores: as 
indenizações ao tempo de trabalho, nos casos de extinção de con-
tratos; primeiras previsões sôbre contratos coletivos; jornada de 
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trabalho de oito horas por dia e quarenta e oito por semana; fé-
rias de sete dias úteis para os trabalhadores e de quinze para os 
empregados; participação nos lucros; medidas protecionistas para 
as mulheres trabalhadoras; estabelecendo condições especiais para 
as gestantes e lactantes; as emprêsas que empreguem mais de cem 
trabalhadores e situadas a mais de dois quilômetros das povoações, 
construir acampamentos com habitações higiênicas para os tra-
balhadores e suas famílias, assim como estabelecimentos de ins-
trução e cuidados para primeiros socorros em caso de acidentes 
ou enfermidade, assinalando que, por grupo de quatrocentos tra .. 
balhadores, deverão facilitar estudos técnicos, industriais e práti·· 
cos aos seus filhos; o trabalho das nove da noite às seis da manhã 
só poderá ser prestado por homens; as mulheres menores somente 
trabalharão entre as seis da manhã e as sete da noite; cria-se o Se·· 
guro Social Obrigatório, estando o de acidentes a cargo do patrão; 
regulamenta-se o direito de associação e emprega-se a palavra 
"sindicato" para denominar os que se dedicam ao estudo, defesa, 
desenvolvimento e proteção dos interêsses profissionais; proíbe a 
interrupção intempestiva do trabalho pelos patrões e trabalhado-
res, a menos que se hajam esgotado certos recursos de conciliação: 
criou Tribunais constituídos pelos diversos inspetores ou por quem 
designarem e por assessôres nomeados pelas partes para re-
solver os assuntos que não correspondem à conciliação; previu 
uma agência nacional de emprêgos; proibiu aos patrões diminuir 
os salários por motivo da redução ordenada na jornada de tra-
balho e estabeleceu, pela primeira vez, sanções para os casos de não 
cump1imento da lei." 

Como se verifica, esta lei de 1936 tem tudo e talvez mais ainda 
do que as brasileiras, apontadas entre nós como das mais avan-
çadas do mundo. 

Em 1937, instalaram-se os primeiros tribunais do trabalho; 
em 1938, foi regulamentada a lei, e, em 1940, promulgou-se a pri-
meira legislação orgânica dos Tribunais do Trabalho. 

O Sr. João Villasboas - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. 
O Sr. João Villasboas - A Venezuela tem a melhor lei refe-

rente à participação do trabalhador no lucro da ernprêsa. 
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O SR. OTHON MA.DER - Acredito no que V. Ex.ª está di-
zendo, pela importância da participação dos operários nos lucros 
da indústria do petróleo no ano de 1950, conforme já ficou dito 
no início. 

O Sr. João Villasboas - São os resultados de uma lei que, infe-
lizmente, estamos retardando no Brasil. 

O SR. OTHON MA.DER - Essa lei, a que ainda não demos 
execução, está em vigor na Venezuela, desde 1936. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Convido V. Ex.ª a interessar-
se, junto a Comissão de Trabalho e Previdência e outras, para que 
o projeto que concede êsse benefício aos operários brasileiros seja 
aprovado quanto antes. É um apêlo que dirijo ao nobre colega, 
contando com o seu apoio ... 

O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª sabe que nunca me ne-
guei a colaborar na feitura de qualquer lei. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ... para que nossos operários 
consigam, afinal, a participação nos lucros das emprêsas. 

O SR. OTHON MA.DER - Se depender da Comissão que inte-
gro, V. Ex.ª bem sabe que não será retardada por minha culpa 
pois compareço a tôdas as reuniões e tudo faço para que cami-
nhem os projetos que estão em discussão naquela Comissão. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito agradeço a valiosa in-
formação prestada pelo nobre colega, que me deixa sinceramente 
jubiloso. 

O SR. OTHON MA.DER - Não ignora V. Ex.ª o apoio que pro-
curo dispensar para todos os projetos de interêsse para o país; não 
deixaria de prestá-lo a êste também. 

Em 1944 e 1945, foi aprovada a lei venezuelana que regula-
menta o seguro social. 

Em 1945, a reforma da Lei do Trabalho proporcionava nova-
mente outros favores e benefícios aos operários; e, ainda em 1945, 
foi promulgado o Regulamento do Trabalho na Agricultura, nova 
lei de amparo aos trabalhadores da agricultura e da pecuária. 

Peço a especial atenção do Senado para o fato de já existir 
na Venezuela, desde 1945, conforme se verifica pelo Boletim da 
Embaixada em meu poder lei de amparo aos trabalhadores na 
agricultura e na pecuária. O Regulamento determina que, para 
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êsses trabalhadores, o aviso prévio será tle três a seis dias, férias de 
seis dias por ano, mais quatro dias de férias por ano de serviço 
prestado. A indenização por morte deve ser de cinco mil bolivares 
ou o salário de um ano. 

Mais tarde, entre 1945 e 1946 foi assinado decreto proibindo 
a greve e o lockout, estabelecendo-se o arbitramento obrigatório. 

Em 1947, surgiu a segunda reforma da lei do trabalho, como 
as anteriores sempre avançando em favor dos trabalhadores. E 
assim foi que a Assembléia Nacional Constituinte reformou a lei 
adicionando-lhe algumas disposições, entre elas a igualdade de 
condições, salários, etc, para os trabalhadores de determinada in-
dústria ... 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Ad-
virto ao nobre orador que faltam três minutos para esgotar-se a 
prorrogação da hora do expediente. 

O SR. OTHON MlIDER - Obrigado pelo aviso, Sr. Presidente. 
. . . melhoria no direito de antiguidade, a ser reclamado pelos 

herdeiros em caso de morte do trabalhador; incorporação do di-
reito de antiguidade e limite do direito de cessação, com base em 
uma quinzena por ano e o limite máximo de oito meses. Aumento 
de oito dias das férias para os operários; incorporação de dois dias 
feriados; diminuição de uma hora no trabalho noturno; pagamen-
to do repouso semanal; proteção especial, durante noventa dias 
aos interessados em fundar sindicatos; sanção de multa para os 
casos de violação do fôro sindical. 

Estabeleceu ainda a lei uma bonificação de fim de ano. Ade-
mais, por uma resolução posterior, concede um abono de sete dias 
no fim de cada ano para os trabalhadores de emprêsas que não 
acusem lucros. Igualmente foi expedida uma resolução, em 4 de fe-
vereiro dêste ano, ordenando que se realizasse uma investigação 
sôbre o custo e condições de vida dos trabahadores. 

Em 1949 foi criado o 2.º Tribunal Superior do Trabalho. 
Veio depois o Decreto n.0 344, de 23 de novembro de 1942, cri-

ando uma comissão a fim de estudar formas modernas para re-
solver o problema da habitação dos trabalhadores, levando em 
conta o aproveitamento de alguns dos recursos previstos na Lei do 
Trabalho e outras possíveis contribuições de patrões e trabalha-
dores. 
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Em 1950, nesta mesma ordem de idéias, foi expedido, em abril 
o Decreto n.0 470, estabelecendo o financiamento tripartite da 
habitãção, acrescentando uma soma do Fisco Nacional para dar 
início à construção de casas para os empregados sindicalizados. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que está finda a prorrogação da hora do ex-
pediente. 

O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, apenas um mi-
nuto, para concluir. 

Assim se fêz a política social venezuelana, que como vemos 
pode ser equiparada às dos países mais adiantados do mundo e 
nada fica a dever à legislação social do Brasil, de que tanto nos 
ufanamos. Por que então teimar em afirmar que o operário vene-
zuelano empregado nas companhias de petróleo não tem amparo 
nem assistência? 

Não havendo tempo para maiores considerações. eu me reser-
vo para, na hora da discussão da matéria ou seja do Projeto n.º 265, 
de 1952, criando o monopólio estatal do petróleo continuar a 
leitura que vinha fazendo, a fim de bem esclarecer os Senhores Se-
nadores acêrca da situação econômica da Venezuela e da sua po-
lítica social, ambas muito diferentes do que se tem dito aqui no 
Senado. (Muito bem; muito bem). 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENADOR OTHON MlIDER 

Na sessão de 27 de abril de 1953 

O SR. OTHON M.ADER - Sr. Presidente, o discurso por mim 
pronunciado hoje, na hora do expediente e que agora vou con-
tinuar, reconhecendo-o fastidioso ... 

O Sr. Veloso Borges - Não apoiado. 
O SR. OTHON M.ADER - . . . porque repleto de dados, in-

formações e cifras - cansou, naturamente, aos Senhores Sena-
dores. Peço-lhes desculpas. Não podia, entretanto, deixar de ci-
tar aquêles números, confrontos e informações porque, com ba-
se nêles, provarei que a Venezuela não é assim um país tão mi-
serável, de tão baixo nível de vida, tão desassistida pelo govêrno, 
no setor social, e o seu povo explorado pelas companhias petro-
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Iíferas como se quer fazer crer nesta campanha contra o capital 
privado na exploração do monopólio estatal. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª, para convencer, ne-

cessitaria colocar os dados com que argumenta dentro da pro-
porcionalidade. Se a Venezuela tem petróleo em grande quan-
tidade e que lhe produz bilhões de bolívares, a pergunta natu-
ral é a seguinte: está o povo venezuelano na sua generalidade, 
desfrutando benefícios em proporção a êsses recursos? Esta, a pri-
meira indagação. 

O SR. OTHON MaDER - Posso afirmar a V. Ex.ª que está. 
O Sr. Kerginaldo Calvalcanti - Talvez o nobre colega esteja 

equivocado. 
O SR. OTHON MA.DER - Já citei as cifras, demonstrando 

o quanto a Venezuela tem se beneficiado da riqueza do seu pe-
tróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Na Venezuela ao que sabemos, 
apenas dez por cento da população, ou seja, as classes abastadas 
estão sendo beneficiadas com êsses bolívares. O povo, na verdade, 
vegeta, em grande miséria. Daí dizer eu que a situação deve ser 
encarada sob o ponto de vista da proporcionalidade. 

O SR. OTHON MaDER - Sabemos qual era a situação da Ve-
nezuela antes da exploração do petróleo: miséria, entraves. Hoje, 
comparada com outros países, verificamos que progrediu sensivel-
mente, tanto econômica como socialmente. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Sob o ponto de vista em que 
V. Ex.ª se coloca o raciocínio está errado. Temos de verificar se ês-
ses bolivares têm contribuído para a felicidade geral do povo. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-
ção! Está com a palavra o nobre Senador Othon Mader. 

O SR. OTHON MA.DER - As leis trabalhistas e assistenciais 
naquele país são tão desenvolvidas como no nosso. Em alguns casos 
estão êles mais avançados do que nós. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Recorde V. Ex.ª as palavras do 
padre dominicano, lidas por mim na sessão passada; os trusts nor-
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te-americanos estão forcejando para impedir que se aplique o Có-
digo de Trabalho Venezuelano. 

O SR. OTHON MADER - O nobre colega está equivocado. 
O capitalista é conservador e representa as leis. E na Venezuela 
nunca se rebelou contra o govêrno. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Foi o que escreveu na "Revista 
Econômica" de 1950 que tive ocasião de ler para o Senado. 

O SR. OTHON MA.DER - Pediria a V. Ex.a que me deixasse 
ler os dados que trago; depois debaterei com muito prazer o assunto 
com V. Ex.ª. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Obrigado pela gentileza; des-
culpe-me a interrupção. 

O SR. OTHON MA.DER - No discurso da hora do expediente, 
li algarismos referentes à assistência social e às leis trabalhistas 
na Venezuela e o depoimento oficial sôbre o regime de assistência 
ao trabalhador . 

Em 1928, dois anos antes que o Brasil, já aquêle país havia es-
tabelecido, nas suas leis trabalhistas, todos os benefícios e garan-
tias constantes da legislação brasileira. 

A informação que aqui li é oficial, pois foi extraída dos dis-
cursos do Presidente da Junta Governativa da Venezuela, e do Se-
cretário da mesma publicada no Boletim distribuído pela Embai-
xada dêsse país no Rio de Janeiro. É portanto documento que não 
pode ser contestado. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª tenha paciência. Pode 
ser contestada. Não som.os obrigados a aceitar como verdadeira a 
palavra de qualquer govêrno, porque há o interêsse da propaganda 

O SR. OTHON MADER - Só se contesta quando se possa pro-
var o contrário. De outra forma, não. V. Ex.ª contestaria até notas 
oficiais do nosso govêrno desde que não estivessem de acôrdo com 
o seu ponto de vista. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Podemos exercer função crí-
tica sôbre elas . 

O SR. OTHON MA.DER - Se as informações do govêrno da 
Venezuela não merecem fé, as nossas também não teriam, então, 
valor algum. Devemos acreditar, como verdadeiras até provar em 
contrário. 
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O Sr. Kerginalo Cavalcanti - Podem não ser exatos, visando 
apenas à propaganda, sem traduzir a realidade do que existe no 
pais. 

O SR. OTHON MltDER - Sr. Presidente, depois dessa infor-
mação e dêsses dados oficiais - que reputo de maior valor porque 
é um documento do govêrno venezuelano com cifras e cotações, 
que não podem ser contestadas - quero ler, para conhecimento do 
Senado, o resultado de um estudo feito pelo Engenheiro Henrique 
4nawate, numa excursão a Venezuela, onde foi especialmente es-
tudar a exploração petrolífera. ~sse estudo está em perfeita con-
coràância com os informes oficiais venezuelano. 

É êle engenheiro civil formado pela Escola Politécnica de Sã.o 
Paulo e todos sabemos o alto conceito de que goza a Escola Politéc-
nica de São Paulo, porque seu curso é feito dentro das mais sadias 
e severas normas do ensino e o corpo docente e instalações e labo-
ratórios sã'o os melhores de que dispomos no Brasil. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não há dúvida, mas não está 
em causa, absolutamente. 

O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, o Engenheiro Hen-
rique Anawate, depois de um brilhante curso diplomado pela Escola 
Politécnica de São Paulo, e tendo se especializado em Minas e Me-
talurgia, foi ser professor de Metalurgia da, Escola de Engenharia 
de Pôrto Alegre, onde até hoje exerce a cadeira. É conhecedor pro-
fundo do programa da energia, especiamente nos setores da ele-
tricidade, do carvão e do petróleo. 

Pois bem, o Engenheiro Henrique Anawate, realizou, no dia 
3 de agôsto de 1948 uma conferência no Instituto de Engenharia 
de São Paulo, relatando a sua excursão de estudos e o que havia 
visto na Venezuela com relação ao problema do petróleo, causas e 
efeitos. Tenho aqui essa conferência, com mapas, gráficos e tudo 
mais, que a ilustra. Vou ler apenas alguns trechos, para mostrar 
como aquêle brasileiro, técnico, se refere à situação da Venezuela 
dos pontos de vista do progresso econômico e social, decorrente da 
exploração do petróleo . 

Diz o conferencista que a Venezuela está, hoje cuidando tam-
bém da industrialização do seu petróleo, para não mais vender pa-
ra o exterior o petróleo bruto. Devemos tomar nota dessas obser-
vações, nós que estamos montando refinarias com óleo bruto da 
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Venezuela, para que não fiquemos aqui sujeitos à falta de matéria-
-prima de uma hora para outra e tenhamos que paralisar as refi-
narias. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- Com a devida vênia V. Ex.ª de-
veria dizer que não obstante todo êste potencial da Venezuela, em 
óleo cru, e petróleo, as destilarias geralmente não se encontram no 
seu solo, e sim ... 

O SR. OTHON MADER - É justamente o que estava dizendo. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ... nas colônias holandesas, 

em poder dos trusts estrangeiros. Veja V. Ex.ª a ação dos trusts 
contra o interêsse da nação. 

O SR. OTHON MADER - A Venezuela está tratando de desti-
lar os dez por cento que recebe como royalty, nas suas jazidas de pe-
tróleo; já está iniciando a industrialização e, no momento se me 
não engano, produz 60 mil barris diários, beneficiados dentro do 
seu território. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E quantos milhões produz por 
dia? 

O SR. OTHON MADER - Um milhão e setecentos mil barris 
por dia .. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Veja V. Ex.ª como está longe 
da emancipação. O Brasil que quase não produz petróleo, muito se 
aproxima a essa cifra . 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª há de convir que se até há 
pouco nenhum petróleo era industrializado no território venezue-
lano, e se presentemente 40 mil barris são beneficiados diària-
mente, dentro de alguns anos, é bem provável que muito logo 
quase todo o petróleo da Venezuela seja ali refinado. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Amém. 
O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, no capítulo intitu-

lado: "O operário venezuelano e os técnicos estrangeiros", diz o 
Engenheiro Henrique Anawate: 

"A exploração do petróleo absorve atualmente na Ve-
nezuela cêrca de 50 mil operários, em todos os setores de 
trabalho. l!:ste número, àparentemente pequeno, entre-
tanto é suficiente para os trabalhos de desenvolvimento 
dos campos". 
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~sses 50.000 operar1os representam 300 mil pessoas, que vi-
vem diretamente do trabalho das minas. 

"Em regra geral, não são operários especializado&. 
São ajudantes braçais dos diversos serviços. Ganham, em 
média, 94 mil cruzeiros por ano". 

Sr. Presidente, se ajudantes braçais, sem especialização, ga-
nhavam em 1947 a média de 95 mil cruzeiros anuais, não se pode 
dizer que êsses operários sejam mal pagos e estejam sendo explo-
rados. 

Mais adiante, diz o conferencista: 
"Noventa e três por cento dos funcionários da Creole 

são venezuelanos". 
Como vê o Senado, as companhias estrangeiras de petróleo 

procuram dar trabalho aos operários do país. e com isso melho-
ram o seu padrão de vida. Não trazem braços de fora, mas apenas 
os funcionários especializados de que necessitam para o desenvol· 
vimento e eficiência da emprêsa. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nem poderiam trazer. 
O SR. OTHON MADER - Estou procurando demonstrar que 

essas companhias dão preferência aos nacionais e tratam de en-
siná-los elevando seu poder aquisitivo. Não são inimigos dos na-
turais do país. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Deixam no país apenas os mí-
seros salários pagos ao operariado. 

O SR. OTHON MADER - Se V. Ex.ª tiver paciência e aguar-
dar um pouco mais, provarei o quanto deixam essas companhias na 
Venezuela. É muito mais do que V. Ex.ª pensa. 

"Até o momento a Creole já conta em seus quadros 
com: 40 engenheiros, 58 médicos, 16 geólogos e 14 pro-
curadores venezuelanos". 

São funcionários especializados, técnicos qualificados, reem 
tados entre os venezuelanos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Quantos médicos? 
O SR. OTHON MADER - Cinqüenta e oito. 
O Sr. Kerginaldo Cavalca.nti - ~sse número daria, quando 

muito, para atender, por exemplo, um distrito da Capital do País. 
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O SR. OTHON MA.DER - Os médicos pertencem às doze coqi-
panhias petrolíferas que lá estão operando. Se o Ministério de Saú-
de Pública da Venezuela dispusesse de apenas 58 dêsses profissio-
nais para atender a todo o país, V. Ex.ª teria a razão em dizer que 
é reduzido o número de médicos. Mas são médicos das companhais 
para tratarem somente do seu pessoal e não de uma população. 
Além dêsses 58 venezuelanos, as companhias talvez tenham outros 
médicos de nacionalidades diferentes. 

"Estão também promovendo a formação de técnicos 
moços pela doação de bôlsas de estudos no estrangeiro" . 

Daí se deduz que as companhias petrolíferas não são egoístas; 
procuram instruir os naturais do país, habilitando-os a mais tarde 
desempenhar cargos relevantes e perceber melhores salários. 

"Os operários até há alguns anos, não poderiam fazer 
reivindicações trabalhistas, em face do regime ditatorial 
em que viviam. Agora com o advento da Democracia no 
país, conseguiram fazer seus primeiros ensaios sociais. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Quer V. Ex.ª dizer que foram os 
norte-americanos, exploradores do petróleo, que fizeram a demo-
cracia na Venezuela? 

O SR. OTHON MA.DER - O conferencista demonstra que com 
o desenvolvimento e o enriquecimento do país, provenientes da ex-
ploração do petróleo, os operários foram adquirindo direitos, rega-
lias, melhor padrão de vida e conseguiram suas primeiras conquis-
tas sociais . 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Logo, foram os norte-america-
nos que fizeram a democracia ... 

O SR. OTHON MA.DER - O que o Engenheiro Anawate diz é 
que êsses direitos e regalias ao operário venezuelano, vieram com 
a democracia ali instalada em 1943. 

"Os sindicatos estão adquirindo maior importância 
e significação para êles. É notório salientar o primeiro 
contrato coletivo em 1946, com as companhias. 

Como vemos, Sr. Presidente, lá existem sindicatos que defen-
dem os interêsses dos operários, e fazem contratos coletivos, tal co-
mo no Brasil. Logo os trabalhadores venezuelanos têm proteção e 
órgãos para defesa de seus direitos e interêsses. 
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"Aos operários as companhias estão procurando cer· 
cá-los de um maior padrão de confôrto. Constroem casas 
operárias em alguns pontos, vilas completas com escolas 
e até clubes. 

Na península de Paranaguá duas cidades surgirão, 
inteiramente construídas pela Creole e Shell, com uma 
população aproximadamente de 15 a 20. 000 habitantes. 

"A assistência médica é muito desenvolvida. Quase 15 
hospitais e clínicas são mantidos pela Creole, com um to-
tal de 58 médicos e 180 enfermeiras. 

Para facilitar aos seus operários a compra de manti-
mentos, as companhias mantêm um serviço especial, os 
comissariados - grandes armazéns onde vendem de tudo 
a preços mais acessíveis que os fornecidos pelo comércio 
em geral. Isto tem provocado queixas contra as compa-
nhias por concorrerem com os demais comerciantes, em 
geral inescrupulosos". 

Procuram as companhias de petróleo como se vê do Relató-
rio do Professor Henrique Anawate proporcionar bem-estar aos ope-
rários, confôrto de que necessitam, casas de residência, escolas e 
clubes, assistência médica, hospitalar e farmacêutica. Promo-
vem a construção de armazéns onde possam êles obter mercado-
rias por preços acessíveis. Não são êles, como se pretende fazer crer, 
algozes dos seus empregados. Dão-lhes assistência e condições de 
vida, como nenhuma outra indústria da Venezuela, poderá dar 
igual. Nem mesmo o govêrno venezuelano dá aos seus funcionários 
os salários e assistência que as companhias petrolíferas dão aos 
seus operários. 

Para facilitar suas operações, as companhias cons-
truíram vasta rêde de campos de aviação, que atendem 
às suas necessidades. Vinte e seis dos trinta e oito campos 
foram construídos pelas companhias. O mesmo aconteceu 
com as estradas de rodagem . Segundo dados em mãos, 
1. 626 quilômetros de estradas asfaltadas foram construí-
das pelas companhias e representam vinte por cento do 
total existente no país. Tais rodovias são funcionais. São 
as vias de penetração e ligação dos vários campos petro-
líferos com as cidades litorâneas. Salienta-se a rodovia 
El Sombrero-Guarico com 300 quilômetros, recentemente 
construída pelas companhias. Tal rodovia é o elo, o ca-
minho de ligação entre a zona da capital e a zona oriental 
de exploração do petróleo já no interior". 
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Vê o Senado quantas obras de uso público as companhias cons-
truíram na Venezuela. Estão colaborando no desPnvnhrimentn do 
país e deixando á uma parte considerável de seus lucros. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - No interêsse delas. 
O SR. OTHON MA.DER - No interêsse da população. São vias 

funcionais ~ abertas a tôda a gente. De uso público, embora cons-
truidas pelas companhias. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Claro. Não poderiam estar fe-
chadas. 

O SR. OTHON MA.DER - O saneamento é uma necessidade... 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª sabe que os Estados 

Unidos, desde 1948, converteram-se, não obstante sua grande pro-
dução petrolífera, em importadores de petróleo da Venezuela, das 
Caraíbas e do Oriente. Cinco ou sete grandes companhias exercem 
o monopólio através do mundo. 

O SR. OTHON MA.DER - "O saneamento é uma necessidade 
em certas regiões, onde trabalham . Para êsse serviço possuem uma 
equipe especializada". 

Cuidam as emprêsas do saneamento das regiões onde traba-
lham, defendendo a saúde de seus trabalhadores. É uma injustiça 
que se pratica contra a Venezuela e o seu sistema de exploração do 
petróleo, quando aqui se afirma que o operário lá está abandonado 
às endemias e outras enfermidades. 

"Também para a urbanização das cidades onde exercem sua in-
fluência. Tais cidades nada auferem com os impostos federais da 
exploração do petróleo. Apesar de serem os centros da grande ri-
queza petrolífera, seus recursos municipais são minguados. Colabo-
ram então as Companhias no sentido de se fazer algo mais atraente 
ao citadino". 

Daí por que as companhias petrolíferas auxiliam essa cidade a 
resolver seus problemas. Se fôssem egoistas e simplesmente explo-
radores, não gastariam grandes somas no interêsse das populações 
citadinas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª mais um apar-
te? - (Assentimento do orador) - A Venezuela, infelizmente, se 
encontra sob as garras dêsses trusts. 

24 - 26187 



- 370 -

O SR. OTHON MA.DER - Não é infeliz. Tanto que o seu povo 
está muito satisfeito, progride a olhos vistos e a Nação enriquece 
dia a dia. Aí está o depoimento de um prófessor que foi lá estudar 
o problema in loco. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E não é só com relação ao pe-
tróleo: o mesmo sucede com o ferro. A maior jazida da Venezuela, 
e das maiores do mundo, a de La Parida, está em regime de con-
cessão, por cem anos, aos trusts norte-americanos. 

O SR. OTHON MA.DER - V. Ex.ª fala em trusts e monopólios. 
Não existe monopólio na Venezuela. Ali há inúmeras companhias, 
e tôdas trabalham e produzem livremente. Existe sim, concorrên-
cia. Há lá livre concorrência e nào monopólio. Monopólio é o que se 
pretende estabelecer no Brasil, dando a uma única surprêsa a ex-
ploração do petróleo em todo o território nacional e tôdas as fases 
da indústria desde a pesquisa à venda ao consumidor. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O cartel que explora o petró-
leo, o conjunto dêsse monopólio constitui o que nós, nacionalistas, 
combatemos: os trusts internacionais. 

A Venezuela está quase tôda concedida ao capitalismo inter-
nacional. Isto não queremos para o Brasil . 

O SR. OTHON MADER - Prossegue o ilustre professor da Es-
cola de Engenharia de Pôrto Alegre: 

"O grande sucesso alcançado nas pesquisas de petró-
leo atraíram o braço operário da lavoura para os centros 
petrolíferos. Os baixos salários reinantes não podiam com-
petir com os que oferecia a exploração do petróleo. O aban-
dono do campo foi inevitável. A produção agropecuária, 
que era o esteio da economia do país, decresceu a tal pon-
to que se tornou inexpressiva. Seu valor caiu de cento e 
sessenta milhões para cinqüenta milhões de bolivares. De-
sorganizou-se a produção. A economia do País estava vol-
tada para a produção petrolífera. A desorientação do Go~ 
vêrno causou o desequilíbrio interno, a tal ponto que, atu-
almente, quase tudo que se come é importado. Os produtos 
americanos estão à venda em qualquer casa comercial. Al-
guns culpam as companhias estrangeiras pela situação 
reinante e estas retrucam que apenas 40 ou 50 mil ope-
rários trabalham para elas, e perguntam, por sua vez: 
e os demais o que fazem? Culpar exclusivamente as Com-
panhias petrolíferas pelo estado do país é de todo um 
êrro. Tão culpado foi o Govêrno, que não soube evitar o 
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sucedido, amparando o agricultor, financiando, estimu-
lando, garantindo melhores salários aos trabalhadores ru-
rais ou remunerando melhor a produção e garantindo-lhe 
melhores preços. 

As companhias não interessava nada do que se pas-
sava no País; só pensavam em seus negócios". 

É bom se atente para êste trecho, porque aqui se tem dito que 
as Companhias faziam política e, através do Exército, governavam 
a Venezuela. Entretanto o professor Anawate afirma que elas só 
cuidaram dos seus negócios . 

"Talvez êste seja o seu êrro. Não ponderavam que o 
bem-estar e o equilíbrio econômico do País só lhes rever-
teria em vantagens. É verdade que o homem é um pouco 
indolente e não toma iniciativa alguma. Perguntamos a 
um por que não plantava verduras para vender às com-
panhias. Respondeu-nos simplesmente: - Como poderei 
plantar se o govêrno não ajuda? 

Enfim, enquanto crescia a produção petrolífera, de-
crescia a produção agropecuária. As Companhias paga-
vam royalties variáveis ao Govêrno, que os esbanjava fácil-
mente. A produção era exportada para as refinarias de 
Aruba e Curaçáo. Não soube o govêrno interessar as Com-
panhias em promover o refino no País. Não soube exigir 
maior contribuição financeira para os cofres públicos. Não 
soube tirar proveito dos grandes lucros que auferiam as 
companhias. Esbanjou, apenas, o que recebeu. Nesta si-
tuação, alcançou o país urna grande produção de petróleo, 
o que o colocou em segundo lugar entre os produtores e o 
primeiro entre os exportadores. Econômicamente, torna-
ra-se uma grande potência petrolífera. 

O comércio internacional lhe era favorável. Sua moe-
da tornou-se fortíssima - uma das mais estáveis no 
mundo. 

A VENEZUELA APóS 1943 

Tal situac:.ão perdurou até 1943, ano em que o govêrno 
de Medina elaborou uma lei, que foi o "Estatuto de Hidro-
carburos" e que veio regularizar a exploração e as conces-
sões existentes. Tal estatuto, que hoje é julgado obsoleto, 
foi considerado a maior conquista do povo após a morte 
de Gomez. Realmente, êle marcou uma nova etapa na vida 
do País. Pôs fim às variedades arbitrárias de royalties exis-
tentes, fixando-os em 1/6 da produção, que passaria au-
tomàticamente ao Govêrno. Propôs a instalação de refi-
narias para a industrialização do petróleo para a exporta-
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ção, fixando a obrigatoriedade de refino de 10% da pro-
dução além das refinarias já existentes. Obrigou as com-
panhias a fornecerem planos de trabalho, estudos geoló-
gicos e geofísicos ao Departamento de Hidrocarburos. Im-
pôs ao material de importação um impôsto obrigatório, o 
que antes não existia. 

Nova vida começou também para os operários. Suas 
reivindicações já podiam ser feitas. 

Com o término da guerra iniciaram as companhias 
os estudos para a instalação de refinarias previstas no es-
tatuto. Iniciaram a seguir as obras da construção das re-
finarias localizadas na península de Paranaguá e a cons-
trução do grande oleoduto de Ulé e Amuay. 

Após a publicação dêstes estatutos, comecaram os 
venezuelanos a fazer reivindicações junto às companhias 
Novos impostos, novas imposições administrativas, au-
mento de fiscalização, representam uma série de conquis-
tas a mais sôbre o estatuto de 1943. 

Por outro lado, as contribuições e impostos das com-
panhias subiram tanto que atualmente seus lucros equi-
valem ao que recebe o govêrno. 

Um dos mais importantes atos do Congresso Venezue-
lano, em 1947, foi a resolução de não mais se fazerem con-
cessões em todo país. As possíveis jazidas petrolíferas das 
áreas sedimentares passaram a constituir patrimônio do 
Estado. 

Tal estado de coisas, segundo os venezuelanos, pros-
seguirá. Pretendem recuperar o tempo perdido. Pensam 
em elevar, mais ainda, os impostos, assim como obter 
maior percentagem de industrialização do petróleo expor-
tável. Acham que, ainda assim as companhias ganham 
muito, e pensam obter maior participação em seus lucros". 

Vê-se, Sr. Presidente, que a Venezuela já tirou grandes provei-
tos e ainda pretende tirar maiores das companhias petrolíferas. 
(Lendo) 

"Por outro lado, iniciaram estudos para industriali-
zar o petróleo que recebe como royalties das companhias. 
Para isto, parece que está em estudos, com o govêrno ar-
gentino, quanto à instalação de uma refinaria para a 
qual espera a colaboração técnica e financeira. Em troca, 
mais carne irá para a Venezuela e petróleo venezuelano 
irá às destilarias do Prata. 

Após o advento do novo govêrno instaurado em bases 
democráticas, novos rumos estão sendo tomados para cor-
rigir os êrros até agora cometidos. Grande plano econô-
mico agropecuário foi elaborado, e procurando o govêrno 
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executá-lo. Espera, assim, aplicar com prrveito os lucros 
petrolíferos em favor da produção interna. Um programa 
de imigração foi elaborado e já está sendo executado. Am-
paro à produção e financiamento, além de orientação téc-
nica, estão sendo as diretivas do govêrno . 

As companhias parecem estar interessadas neste de-
senvolvimento apropecuário. Procuram na zona de suas 
atividades encorajar as populações ao trabalho agrícola. 
Colaboraram, por outro lado, para a formação da "Vene-
zuela Basic Economy Corporation", formada em 1946, com 
o fito de desenvolver a produção alimentícia no país. En-
traram com a contribuicão de 15.000.000 de dólares. 

Com a nova orientaÇão governamental, possivelmente 
dentro de uns 5 ou 10 anos, o país adquirirá um equilí-
brio interno na produção, que o livrará da dependência 
absurda de ter que importar as mínimas coisas para seu 
bem-estar. 

"A Colômbia segue o mesmo caminho. Com uma pro-
dução anual de 25.000.000 de barris, está procurando de-
senvolver em seu país a refinação do petróleo que produz. 
Ainda mais criou o govêrno um departamento - o "Con-
selho Nacional de Petróleos" - que está incumbido de 
estudar a participação do govêrno na indústria do petró-
leo, iniciando pelo refino. 

Com o desenvolvimento dos acôrdos Grã-Colombia-
nos, é possível que elaborem, Equador, Venezuela, Pana-
má e Colômbia, um estatuto comum para o petróleo. 

Em vista do êxito já alcançado em outros setores eco-
nômicos, é possível, que tal se concretize, e é evidente que 
a orientação atual da legislação venezuelana seria a pre-
dominante. 

O problema da industrialização está na ordem do dia. 
Já não se concebe serem os países simplesmente fornece-
dores de matéria-prima". 

O relatório que acabei de ler, Sr. Presidente, de autoria de 
um ilustrado engenheiro e professor da Escola de Engenharia de 
Pôrto Alegre, diz bem da situação da indústria petrolífera na Ve-
nezuela e, que é muito diferente da que foi aqui apresentada, pelos 
partidários do monopólio estatal. O operário naquele país está ten-
do o maior confôrto, assistência social e participação nos lucros 
das companhias petrolíferas, além dos benefícios que uma avan-
çada legislação trabalhista lhe assegura . O operário petrolífero 
não é um pária. Se lá existem populações ainda desamparadas a 
culpa não cabe ao petróleo. Êste tem melhorado a vida de todos 
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quantos com êle trabalham. O serviço social se expande e dia chr-
gará que todos os venezuelanos terão vida melhor, pelo enriqueci-
mento com o petróleo. 

Mas, Sr. Presidente, eu não terminaria êste discurso ser ler 
depoimentos de outras pessoas, altamente credenciadas e que como 
o Engenheiro Henrique Anawate foram à Venezuela para estudar 
a situação da indústria petrolífera e averiguar as condições de viela 
do operário . 

A Associação Comercial do Rio de Janeiro diante da celeuma 
em tôrno dessa controvertida questão mandou àquele país o 
Sr. Luís Guimarães Chaves, membro da Comissão de Combustível, e 
competente técnico, para pesquisar e apresentar relatório sôbrc o 
assunto. De volta de sua viagem, na semana passada, pronunciou 
êle uma conferência da qual pretendo extrair dados com que vou 
fortaiecer minha tese. Lerei alguns trechos, a fim de que o Sena-
do conheça a invejável situação econômico-financeira e progresso 
social notável que a Venezuela atingiu. 

O Sr. Landulpho Alves - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 
O SR. OTHON MaDER - Perfeitamente. 
O Sr. Landulpho Alves - De que vale a apreciação trazida por 

um emissário da Associação Comercial do Rio de Janeiro, se foi esta 
mesma que há dias mandou pedir o apoio de várias out.ras asso-
ciações do país? 

O SR. OTHON MA.DER - Francamente, com V. Ex.ª é impos-
sível discutir-se. Eu trago argumentos positivos, dados e provas e 
V. Ex.ª em vez de destruí-los com outros mais fortes, inquine-os de 
suspeitos. O relatório está na Associação Comercial e se V. Ex.ª 
nào quer acreditar no que estou dizendo, não posso obrigá-lo, mas 
deve então provar que estou em êrro. 

O Sr. Landulpho Alves - V. Ex.ª há de me perdoar. Tenho di-
reito de emitir opinião. tsse relatório não tem qualquer valor, por-
que partiu dessa mesma Associação que pediu apoio às congêne-
res, quanto à exploração do petróleo com o concurso do capital 
estrangeiro. 

O SR. OTHON MADER - É preciso que V. Ex.ª prove que 
êle não tem valor. Se V. Ex.ª o fizer, serei o primeiro a reconhecer 
a razão. Mas trata-se de pesquisa feita por um técnico, designado 
exclusivamente para estudar o assunto. Temos, pois, que acreditar 
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nêle até que V. Ex.ª prove sua falsidade. Além disso, sua afir-
mação é comprovada por outras fontes como os elementos oficiais 
do Govêrno da Venezuela e pelas observações do professor brasi-
leiro Engenheiro Henrique Anawate, hoje aqui lidas por mim, há 
poucos minutos . 

O Sr. Landitlpho Alves - Permita-me V. Ex.a terminar meu 
pensamento. De que vale a opinião de um emissário dêsses, se foi, 
como disse, esta associação que mandou pedir as suas irmãs da 
Bahia e Belo Horizonte apoio para sua causa. 

O SR. OTHON MA.DER - Julga V. Ex.ª essa atitude estranhá-
vel? A Confederação tem seu ponto de vista e para êle pede o apoio 
de suas filiadas e quem não quiser poderá recusar-lhe apoio. Não 
estará obrigado a dá-lo. 

Se deu o apoio é porque está de acôrdo com o pensamento da 
Confederação. 

O ponto de vista das associações comerciais favorável à livre 
emprêsa e contrário a qualquer monopólio já foi assentado em vá-
rios congressos e conferências. Não é coisa de hoje. Não é agora que 
estão formando sua opinião a respeito do problema do petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª quer honrar-me com a 
permissão para um a parte? 

O SR. OTHON MA.DER- Com muito prazer. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Estou acompanhando com 

muito interêsse os discursos de V. Ex.ª que reconheço como um ho-
mem honrado. O conceito que formo de V. Ex.ª resulta, não só do 
meu conhecimento pessoal como de informações de amigos. 

O Sr. Francisco Gallotti - Muito bem. 
O SR. OTHON MA.DER - Muito obrigado a VV. Ex.ª". 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª vai ler, como já o fêz, 

exaustiva e abundantemente cifras e apresentar. Mas, data venia 
de V. Ex.ª, entendo que a questão está mal colocada para a análise 
de que necessitamos. Afirma V. Ex.ª que a situação do operário ve-
nezuelano é melhor do que, há vinte anos. Jus argumentandi, como 
dizemos em linguagem judiciária, desejaria V. Ex.ª me esclarecesse 
se em relação ao montante de bolivares colhidos com a industriali-
zação e exploração do petróleo na Venezuela, existe o bem-estar 
do operariado dêste país . 
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O SR. OTHON MlIDER - Perfeitamente. Tenho citado a 
V. Ex.ª e vou ainda citar novos números para mostrar que o operá-
rio venezuelano está recebendo benefícios da exploração da indús-
tria do petróleo. Êste mais do que as companhias concessionárias. 

A maior parcela do lucro cabe ao govêrno. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não se trata sómente dêsse 

ponto. 
O SR. OTHON MA.DER -A receita pública da Venezuela pro-

vém em 62 % da indústria do petróleo. Esta receita é aplicada em 
obras públicas e sociais, revertendo em benefício da nação, do seu 
povo enfim e portanto também do operário. Logo é o petróleo que 
está promovendo o bem-estar e o progresso da Venezuela. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Ainda há pouco V. Ex.ª fêz re-
ferência a 12 companhias petrolíferas que exploram o petróleo na 
Venezuela. Causa-me admiração que seus lucros tenham atingido 
a bilhões de cruzeiros em nossa moeda. Entretanto para atender a 
seus operários, dispunha apenas de 58 médicos. A qualquer um de 
nós ressalta a insignificância do número. A obra de assistência so-
cial é mais insignificante possível . Estou certo de que na Paraíba 
tão brilhantemente representada pelo nosso nobre colega Velloso 
Borges, os pequenos capitalistas, diante dos venezuelanos, que ex-
ploram a indústria de tecidos, talvez tenham a serviço vinte ou 
trinta médicos. 

O SR. OTHON MA.DER - Os 58 médicos de que falei a V. Ex.ª 
são venezuelanos. Naturalmente, há também médicos americanos e 
de outras nações. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É uma hipótese. 
É um homem frio como V. Ex.ª que só argumenta com núme-

ros, é muito difícil, principalmente em face do ponto de vista prá-
tico que está trazendo ao debate, aliás, com grande brilho. 

O SR. OTHON MA.DER - Fico muito honrado com o aparte 
de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, vou ler o que disse na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro o conferencista - Sr. Luís Guimarães Chaves -
que empreendeu viagem através das regiões petrolíferas da Amé-
rica Latina compreendendo o Peru, a Colômbia, a Venezuela, Aruba 
e Curaçáu com o fim especial de observar a indústria do petróleo 
na região: "Disse que ia concentrar suas observações entre-
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tanto, sôbre a Venezuela em virtude da sabida importância dêsse 
país no panorama internacional de petróleo. e cuja prosperidade 
pode, sem exagêro algum, ser classificada como fenomenal. A êsse 
respeito citou o estudo publicado recentemente pelo famoso "Eco-
nomist" de Londres, o qual ressaltou que a Venezuela foi o único 
país latino-americano que conseguiu atravessar os tempestuosos 
anos do após-guerra sem problemas cambiais ou desequilíbrios de 
sua balança comercial . 

"Uma Nação de apenas 5 milhões de habitantes - revela o 
"Economist" - que nessa época angustiosa não tem dívidas ex-
ternas ou internas, mantém orçamentos permanentemente equili-
brados e uma reserva ouro de cêrca de 120 milhões de libras deve 
merecer a atenção de todo economista. . . E essa prosperidade se 
baseia, como se sabe, exclusivamente no petróleo ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita-me interromper V. Ex.ª 
na leitura, aliás bastante expressiva que está fazendo. 

O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A prosperidade da Venezuela 

decorre exclusivamente das atividades extrativas do petróleo? 
O SR. OTHON MA.DER - Quase tôda. A exportação de petró-

leo da Venezuela no ano passado representou 95% do total. E 
V. Ex.ª deve ter ouvido, através da leitura que estou fazendo, o pro-
grama encetado pelo govêrno venezuelano no sentido de incentivar 
a agricultura e a pecuária em todo o País. Ela está conseguindo 
êsse objetivo por meio da aplicação das próprias reservas proveni-
entes da receita do petróleo as quais estão ajudando o Poder Pú-
blico a levar a cabo o plano de desenvolvimento agropecuário que 
ali está sendo executado. O petróleo está fornecendo recursos para 
criar e fortalecer a agricultura e a pecuária. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não desejo contestar V. Ex.ª 
neste aspecto. Entretanto, devo dizer-lhe que, a meu ver, um país 
só é próspero quando a sua agricultura, pecuária e indústrias cor-
rem paralelas. 

O SR. OTHON MA.DER - É isso o que a Venezuela vai fazer 
graças ao recursos do petróleo. Um país que não deve nada e cuja 
moeda está cotada no mundo como uma das mais valorizadas, é 
um país rico incontestàvelmente. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não se discute a riqueza sob 
êsse aspecto, que é unilateral, mas, sim, em função de conjunto. 
Enquanto a riqueza não existe, neste último aspecto, ela não me-
rece os elogios que V. Ex.ª está fazendo. 

O SR. OTHON MADER - O impôsto de renda que é tido por 
todos como o mais justo, e por meio do qual se faz a redistribuição 
da riqueza, está sendo cobrado em larga escala e V. Ex.ª teve opor-
tunidade de apreciar aumento espetacular no impôsto de renda 
arrecadado na Venezuela. Isso vem demonstrar que os ricos es-
tão sendo fortemente taxados e assim vai se fazendo uma mais 
equitativa distribuição da renda nacional. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Na Venezuela, ninguém paga 
impôsto - o petróleo paga tudo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Em vez da prosperidade que se 
quer assoalhar o que existe é situação sintomática e alarmante pa-
ra o futuro. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Permite o nobre Senador Othon 
Mãder um aparte? 

O SR. OTHON MA.DER - Com muito prazer. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Estou ouvindo com muito interêsse 

o relatório que V. Ex.ª lê ao Senado. No meu modo de pensar a si-
tuação da Venezuela não é assim tão côr-de-rosa como pinta ore-
latório. No ano passado, a Venezuela exportou petróleo no valor de 
1 bilhão e trezentos milhões de dólares. No entanto, o balanço de 
pagamentos da Venezuela acusa o saldo de apenas 5 milhões de dó-
lares. Nos anos anteriores, o balanço era sempre deficitário. Até 
hoje, ela produziu 6 bilhões de barris de petróleo no valor de 15 bi-
lhões de dólares e 52 bilhões de bolivares. Daí, a pergunta que faço 
a V. Ex.ª: está o desenvolvimento econômico da Venezuela em pro-
porção com essa fabulosa riqueza? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É a indagação que há pouco 
fiz. 

O SR. OTHON MADER - Aí a responsabilidade é dos govêrnos 
e não culpa do petróleo. O Govêrno está procurando dotar o país 
de meios de transportes e comunicações aumentando e melhoran-
do as rodovias e ferrovias, desenvolvendo a navegação marítima, 
fluvial e aérea, a fim de poder incrementar o desenvolvimento da 
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Nação e o seu enriquecimento, do que resultarão melhores condi-
ções de vida para o povo . 

O Sr. Alberto Pasqualini - Aí é que está o engano. 
O Sr. Domingos Velasco - Na Venezuela o petróleo tem dado 

enorme renda ao Estado. Mas tôdas as divisas são consumidas na 
importação de utilidades essenciais ao povo. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Sobretudo alimentos. 
O Sr. Domingos Velasco - O nobre orador, no seu discurso da 

hora do expediente, referiu-se ao salário de trabalhador na Vene-
zuela - quatro mil cruzeiros mensais. 

O SR. OTHON MADER - Disse 94 mil cruzeiros por ano, por-
tanto, oito mil cruzeiros mensais. 

O Sr. Domingos Velasco - Conhece V. Ex.ª os preços das uti-
lidades na Venezuela? Sabe o custo de uma xícara de café? 

O SR. OTHON MADER - Não contesto que a vida seja cara na 
Venezuela. 

O Sr. Domingos Velasco - Uma xícara de café custa cinqüen-
ta centavos; pela taxa cambial, cinco cruzeiros; e uma média de 
café, leite, pão e manteiga - um bolívar e vinte e cinco centavos 
- doze cruzeiros e cinqüenta centavos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - No Brasil Cr$ 2,50. 
O SR. OTHON ,MADER -A vida cara é característica de Nação 

rica. Uma Nação ou região próspera acarreta sempre a elevação 
dos salários e conseqüentemente o custo de vida. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Só o povo atrasado tem padrão 
baixo de vida. A índia, por exemplo. 

O SR. OTHON MADER - Onde há prosperidade e riqueza, 
a vida é cara. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Muito bem! 
O Sr. Domingos Velasco - Não adiantam os salários elevados 

quando o custo de vida é elevado também. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Além do mais, os salários elevados 

só se encontram na indústria petrolífera. 
O Sr. Domingos Velasco - Realmente, êsse índice elevado de 

salários não corresponde ao das outras atividades econômicas da 
Venezuela. 
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O Sr. Alberto Pasqualini - Apenas três por cento dos traba-
lhadores. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A citação é altamente signi-
ficativa. 

o SR. OTHON MA.DER - Se não houvesse petróleo seria muito 
pior porque nem êsses três por cento de trabalhadores teriam boas 
condições de vida. O mal portanto não está na exploração do pe-
tróleo. O petróleo melhorou a vida do povo na Venezuela. 

O Sr. Domingos Velasco - E também se o petróleo não fôsse 
explorado por companhias particulares que ficam com a maior 
parte do lucro. Se o Estado auferisse todo o lucro que maravilha 
seria aquêle país. 

O SR. OTHON MADER - As companhias ficam com a menor 
parte dos lucros e o Govêrno com a maior. Se o petróleo não fôsse 
explorado pelas companhias particulares, nunca a Venezuela teria 
atingido êsse desenvolvimento. Teria continuado naquela pobreza 
secular. 

O Sr. Domingos Velasco - Explorado o petróleo pelos vene-
zuelanos tudo mudaria de figura. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Na Venezuela não pode haver 
agricultura. É o caso de Pôrto Rico que exporta, através da adian-
tadíssima e aperfeiçoadíssima indústria moageira da cana, sua ri-
queza, e lhe dá anualmente duzentos e setenta bilhões de dólares. 
Essa riqueza transferida ao país permite-lhe a importação comer-
cial de produtos de subsistência, os quais, produzidos no próprio 
país com a mão-de-obra tão altamente paga, sairiam muito mais 
caros. Verifiquei um fenômeno em Pôrto Rico que relatarei para 
o Senado: a lavoura de café está por se extinguir em Pôrto Rico; 
a da cana é tão rendosa que avança e toma o lugar da do café. Vi 
com meus próprios olhos. Percorri, em Pôrto Rico, cêrca de duzen-
tos quilômetros de lavoura cafeeira. Interessei-me vivamente e ve-
rifiquei que estão desaparecendo os cafezais, porque Pôrto Rico 
pode importar produtos muito mais baratos do que se ali os produ-
zisse. É o caso da Venezuela. A riqueza do pais é tamanha que êle 
não vai exportar guano. V. Ex.ª sabe como são as famosas terras 
tropicais, devastadas pela erosão. A camada de húmus é tão peque-
na que torna a agricultura deficitária. É muito mais interessante 
produzir petróleo e importar produtos de subsistência. É o mesmo 



- 381 -

caso da nossa Amazônia, do meu Pernambuco. Pernambuco im-
porta do Estado do Senador Alberto Pasqualini cêrca de 70 milhões 
de cruzeiros de xarque. Produzimos açúcar e vamos buscar xarque 
no Sul. 

O Sr. Alberto Pasqualini-A Venezuela importa pão de Miami. 
O SR. OTHON MADER - Respondo ao aparte do nobre Se-

nador Alberto Pasqualini, apresentando o seguinte quadro de im-
portação e exportação na Venezuela, no ano de 1951. 

A Venezuela exportou: 
(4.163 milhões) 

"Quatro bilhões, cento e sessenta e três milhões de 
bolivares; 

(2.150 milhões) 
Importou 
Dois bilhões e cento e cinqüenta milhões de boli-

vares''. 
Pràticamente a metade, resultando no saldo de dois bilhões 

e treze milhões de bolivares a favor de exportação (2.013 milhões 
de bolivares) que convertidos em moeda brasileira ao câmbio atual, 
equivale a 20.130 milhões de cruzeiros. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Em que ano? 
O SR. OTHON MADER - Em 1951. E a prova da existência 

dêsse grande saldo é que a moeda venezuelana está muito valori-
zada. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Foi apenas de cinco milhões de dó-
lares o saldo referente a 1951. 

O SR. OTHON MADER - Foi muito maior. V. Ex.ª está enga-
nado. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Tenho as estatísticas do Fundo 
Monetário Internacional, as quais são corretas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Bem dizia eu a V. Ex.ª, Sr. Se-
nador Othon Mãder: não nos podemos fiar nos boletins de pro-
paganda. Devemos mencionar estatísticas exatas. 

O SR. OTHON MA.DER - A exportação da Venezuela é quase o 
dôbro da nossa, embora o número de seus habitantes seja cinco 
milhões e os nossos montem a cinqüenta e dois milhões, ou seja, 
dez vêzes mais . 
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A nossa exportação provém do café, do cacau, do açúcar, das 
peles, de tudo que constitui demonstração de riqueza. A da Vene-
zuela é representada por indústria extrativa em 95 % . Não se trata 
de uma riqueza positiva senão apenas temporária. Não se pode 
absolutamente dizer que seja a Venezuela uma Nação rica. 

O SR. OTHON MXDER - Já afirmei, na hora do expediente 
da sessão de hoje, que se guardássemos as proporções de grandeza 
entre a Venezuela e o Brasil, em território e população, o nosso or-
çamento deveria ser de cento e noventa bilhões de cruzeiros e não 
apenas de trinta e um bilhões. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Realmente, a Venezuela possui 
uma grande riqueza. 

O SR. OTHON MÃDER - E essa riqueza foi posta em utiliza-
ção por obra de capitais particulares. Foi a iniciativa privada que 
transformou a Venezuela . 

O Sr. Camilo Mércio - Por que não foi explorado pelo Estado. 
O SR. OTHON MÃDER - Não tinha recursos e o Estado nunca 

teve êxito em explorações industriais. 
O Sr. Alberto Pasqualini - A Venezuela possui riqueza fabu-

losa e exporta anualmente mais de um bilhão de dólares de pe-
tróleo. No qüinqüênio 1947-51, exportou dois bilhões, quinhentos e 
sessenta e seis barris de petróleo. As companhias petrolíferas, nesse 
período, remeteram para o exterior um bilhão e setecentos milhões 
de dólares. Talvez tenhamos aí a explicação, levantando o véu, do 
fato de não ser a Venezuela um país econômicamente desenvolvido 
na proporção de sua riqueza petrolífera. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
O Sr. Alberto Pasqualini - É preciso levar em consideração 

que o desenvolvimento econômico de um país está em função da 
parcela da renda nacional invertida. Quanto maior essa parcela, 
maior o coeficiente de capitalização. Pois bem. Entendem os eco-
nomistas que um país não pode inverter normalmente mais do que 
20% da sua renda nacional. A renda nacional da Venezuela foi, em 
1951, de cêrca de dois bilhões de dólares. As companhias petrolí-
feras remeteram para o exterior quatrocentos e quinze milhões 
de dólares, isto é, 20 <; da renda nacional da Venezuela. Esta a 
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razão pela qual a Venezuela não se pode desenvolver econômica-
mente, a não ser em pequena escala. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem! 
O SR. OTHON JVI.ADER - O Senador Alberto Pasqualini 

só fala no que as Companhias mandaram para o exterior, não se 
refere ao que deixaram no país e que é muito grande. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Não houve saldos para inversão 
porque foram para o exterior. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Aí o perigo. 
O SR. OTHON M.ADER - Essa sangria tremenda impede que 

a Venezuela se desenvolva econômicamente. Um país com apenas 
cinco milhões de habitantes exporta mais de um bilhão de dólares 
por ano enquanto o povo vive na pobreza. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Amarga verdade. 
O Sr. Camilo Mércío - Muito bem! 
O SR. OTHON MA.DER - Vivem na miséria os índios e os que 

não trabalham, mas não os que estão ligados ao petróleo. 
O Sr. Camilo Mércio - Vive na miséria o povo! 
O Sr. Alberto Pasqualini - Leia o nobre orador o trabalho de 

Joseph Pague, vice-presidente do Chase City Bank, em que o au-
tor estudcu as condições econômicas da Venezuela. 

O SR. OTHON MA.DER - Não se esqueça V. Ex.ª que as con-
dições da Venezuela estão melhorando. País que era paupérrimo, 
hoje é um dos mais ricos do globo, graças à exploração do petróleo 
pelo capital privado. 

O Sr. Alberto Pasqualini - A Venezuela depende apenas de 
uma riqueza; essa, talvez, a causa da sua fraqueza. 

O SR. OTHON MA.DER - A inversão de capitais na Venezuela 
tem melhorado muito as condições de vida do povo. As condições 
atuais diferem muito da era anterior do petróleo. E mel11orarão 
cada vez mais . 

O Sr. Assis Chateaubriand - É o caso do Brasil com o café. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Absolutamente. 
O Sr. Assis Chateaubriand -- Se se tirar o café, cairá no dia 

seguinte. 
O Sr. Kergínaldo Cavalcantl - Não cairá assim tão depressa. 
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O Sr. Assis Chateaubriand - Não cairá, na eloqüência de 
Vossa Excelência. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -- Muito obrigado por me atri-
buir o perigoso dom da eloqüência. 

O SR. OTHON MA.DER - A riqueza petrolífera da Venezuela 
cresce de ano para ano. Atualmente conta com uma reserva de 16 
bilhões de barris de petróleo. Quanto mais as companhias petro-
líferas trabalharem na procura do petróleo, maior será sua ri-
queza e reserva. Está previsto que dentro de 10 anos as reservas 
de petróleo venezuelano se elevarão a 50 bilhões de barris. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E um dia acontecerá com a 
Venezuela o que está sucedendo com os Estados Unidos: exaustão 
das suas jazidas e, conseqüentemente, a miséria do seu povo. 

O SR. OTHON MADER - Quando estará tão rico, que não 
precisará mais de renda do petróleo. Terá outros meios de viver. 
Guardar o petróleo embaixo da terra e viver na pobreza é que 
é êrro. 

Vou continuar a leitura do resumo da conferência do Sr. Gui-
marães Chaves. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Permite V. Ex.ª outro aparte? 
(Assentimento do orador) - Para que o Senado veja os lucros que 
a exploração do petróleo proporciona, atente para o fato de que 
na Venezuela as companhias produtoras pràticamente dão ao go-
vêrno 50% dos resultados, em royalty, impostos e taxas. Pois bem, 
apesar dessa circunstância, a CREOLE, subsidiária da Standard 
Oil em Nova Jersey, teve lucros de mais de 200 milhões de dólares 
em 1951. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Lucros líquidos? 
O Sr. Alberto Pasqualini - Depois de deduzir tôda essa con-

tribuição e de haver levado ao Fundo de Reserva cêrca de 50 mi-
lhões de dólares, distribuiu dividendos no montante de 115%. Suas 
ações, de valor nominal de 5 dólares, chegam a ser cotadas a 35 
dólares na Bôlsa de Nova Iorque. 

O Sr. Assis Chateaubriand -- Não queremos outra coisa no 
Brasil. 

O SR. OTHON MADER - Quanto as companhias arriscaram 
nesses empreendimentos? E quantos fracassaram perdendo tudo! 
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É preciso também levar em conta esta parte. Há casos em que a 
exploração do petróleo pode não dar resultado, nem grandes lu-
cros. Em um país há perdas; em outro é altamente produtivo. Daí 
vem o equilíbrio e a compensação da emprêsa. Na Venezuela por 
exemplo, é altamente lucrativa a exploração; em compensação, 
em outros países a produção é muito cara e as companhias podem 
ter prejuízos . 

"Esta prosperidade se baseia como se sabe, exclusivamente no 
petróleo, cujo espetacular desenvolvimento da Venezuela resulta 
bàsicamente de dois fatôres; a riqueza dos seus campos petrolí-
feros e cooperação harmoniosa havida nestes últimos 30 anos en-
tre o Govêrno e as companhias petrolíferas. 

A lei do petróleo na Venezuela determina a divisão dos lucros 
da indústria petrolífera numa base de 50-50 entre o govêmo e as 
companhias. 

Na prática, entretanto, verifica-se que uma parcela mesmo 
maior vai para o govêrno. Em 1951, por exemplo, o govêmo rece-
beu do petróleo 462 milhões de dólares, 62 % da receita da nação, 
enquanto que a renda líquida das 12 companhias que ali operam 
foi de 430 milhões". 

É preciso que se assente que êsses enormes recursos estão sen-
do judiciosamente empregados na diversificação da economia e 
no desenvolvimento social do país. Estas aplicações se traduzem 
nos slogan "semear o petróleo", significando que parte dêle precisa 
ser "plantado" todo ano de modo que uma colheita de outras ati-
vidades econômicas possa ser feita em benefício da nação." 

O Sr. Alberto Pasqualini - Êsse mesmo conferencista declara 
que em 14 anos a Venezuela construía seis mil escolas. É muito 
pouca escola para tanto petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O mesmo argumento oponho. 
Aliás, o Senador Assis Chateaubriand aludiu a 25.000 escolas. Ago-
ra são apenas seis mil? 

O SR. OTHON MA.DER - Acabei de ler os dados oficiais re-
ferentes a 1951. Por êles V. Ex.ª verificará que as obras sociais, 
educação, cultura e saúde na Venezuela atingem cifra fabulosa. É 

o petróleo que está permitindo êsse progresso espantoso. 

25 - 26 187 
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o Sr. Domingos Velasco - Na Rússia também há muita coisa 
assim. Há indú,stria, progresso, muitas obras sociais, estradas; 
mas não desejamos o regime russo. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Da Rússia nada sabemos. 
O SR. OTHON MA.DER - A Rússia apropriou-se de indústrias 

petrolíferas montadas e em pleno desenvolvimento. Não foi o Es-
tado que as iniciou e organizou. O trabalho lá é escravo e não sa-
bemos quais as condições de vida do seu povo. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª fala em indústria, escolas, 
universidades, da Venezuela; elas existem também na Rússia. 

O SR. OTHON MA.DER - Mede-se o adiantamento de um 
país pelas suas escolas, universidades, obras sociais, desenvolvi-
mento econômico. É o que a Venezuela está apresentando ao 
mundo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nós nacionalistas temos nosso 
ponto de vista próprio; defesa dos interêsses do povo brasileiro; 
e se a êsse interêsse do povo brasileiro se opõem os comunistas, 
pior para êles. Defendemos o que supomos que seja mais conveni-
ente para o Brasil. 

O SR. OTHON MA.DER - (lendo) - Eis algumas das coisas 
que o petróleo tornou possível a Venezuela realizar nos últimos dez 
anos. 

"Inverter mais de 100 milhões de dólares em auxílio a agri-
cultura e indústrias nacionais; ampliar as estradas do país de 3 
mil quilômetros em 1940, para 10 mil em 1951, dois quais 3 mil pa-
vimentados ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É de admirar que, havendo in· 
vertido 100 milhões de dólares em auxílio à agricultura, a sua pro-
dução só se representa apenas por 5 % . 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª sabe que a agricultura na 
Venezuela é difícil, pois se trata de um país de solo pobre e aciden-
tado, o povo não é dado às fainas agrícolas e prefere a mineração 
onde os salários são mais atraentes. 

Como disse o nobre Senador Assis Chateaubriand a agricul-
tura é lá uma atividade caríssima. É preferível produzir petróleo 
e importar produtos agrícolas. Se não houvesse o petróleo nunca 
poderia a Venezuela incrementar a agricultura como está fazendo 
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o seu govêrno com a colaboração das emprêsas petrolíferas. Porque 
o dinheiro existe em quantidade é que se está agora invertendo 
grandes somas no incentivo à agricultura e pecuária. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Confesso que não conheço 
milldamente a configuração do solo venezuelano. Tenho a impres-
são de que V. Ex.ª está equivocado, mesmo no que se refere a êsse 
aspecto. 

O SR. OTHON MADER - (Continuando a leitura) - A Ve-
nezuela pôde adquirir em dez anos ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A Venezuela tem a zona sub-
andina, a região tropical, que é a das florestas ... 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que faltam apenas quatro minutos para o 
término do prazo de que dispõe. 

O SR. OTHON MA.DER- Vou terminar, Sr. Presidente, no en-
tanto, pediria a V. Ex.ª certa tolerância porque quase não pude 
falar, dado o grande número de apartes longos. 

O SR. PRESIDENTE - Os apartes são permitidos quando 
consentidos pelo orador. 

O SR. OTHON MA.DER - Rogo aos nobres colegas não me 
interromperem pois desejo concluir a leitura que venho fazendo. 

"Adquirir 180 mil automóveis e caminhões; aumentar o nú-
mero de escolas de 115 em 1936 para 6.500 em 1951; construir 
16 mil casas populares em todo o país; montar 25 colônias agrí-
colas sendo a de Turen já de reputação internacional; moderni-
zar Caracas. Apenas a nova Avenida Bolivar está orçada em 200 
milhões de dólares: construir a Universidade de Caracas orçada 
em 50 milhões de dólares; construir 40 hospitais em todo o país 
desenvolvendo também trabalho sistemático de saneamento; a 
partir de 1947 por exemplo, a malária foi virtualmente eliminada 
na Venezuela; instalar restaurantes populares com refeição sub-
sidiadas, nas principais cidades e modernizar os principais por-
tos: La Guayra, Maracaibo, Puerto La Cruz. 

O petróleo está promovendo também de maneira notável a 
industrialização do país, com grande expansão nos últimos anos 
das refinarias de petróleo, usinas elétricas, fábricas de cimento, 
cerveja e pneumático. 
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editava a increpação, intoxicando-a com os venenos de 
sua malícia jornalística e o fascínio de seu fervor môço 
e sincero. 

Por isso revolvi aduzir mais algumas informações sô-
bre a matéria, no meu desejo de ver êste país tomar juízo 
e abrir os braços à cooperação da técnica e o dinheiro 
americano, para enriquecer ràpidamente como estão fa-
zendo o Canadá, a Venezuela e, por último o Peru. 

A Venezuela, no comêço dêste século, era uma das 
três nações mais atrasadas da América Latina. Depois de 
uma série interminável de mazorcas logrou ordem sob a 
férrea e cruel ditadura de Vicente Gomez. Sua situação 
de miséria econômica havia abismado a tal ponto que os 
credores estrangeiros recorreram a navios de guerra pa-
ra cobrar seus préstamos insatisfeitos e teriam desem-
barcado tropas no território venezuelano, se não fôsse a 
intervenção dos Estados Unidos. 

Mas aí por volta de 1916, o México, que vinha desde 
1900 aumentando os recursos provenientes da sua ex-
ploração petrolífera livre, começou a mostrar os primei-
ros comichões nacionalistas. As companhias previram, 
desde então, que a campanha desfecharia, afinal, no con-
fisco de suas instalações, e trataram de ir procurando 
clima mais hospitaleiro - aí surgiu a oportunidade apro-
veitada por Gomez em favor da Venezuela. 

:E:ste país, pobre, desprovido de técnicos, vinha ten-
tando em vão improvisar uma indústria de petróleo com 
os parcos recursos próprios, mas, pràticamente, não jor-
rara uma gôta de óleo até 1916. Votada em 1920 a nova 
lei que permitia e assegurava a colaboração estrangeira, 
oito anos depois, era o segundo produtor do mundo. A 
renda pública derivada dos direitos aduaneiros e da ex-
ploração de minerais ascendeu a 190 milhões de boliva-
res, em 1930, quatro vêzes o total da renda nacional, em 
1915. Tôdas as dívidas externas e internas foram pagas, 
até o último ceitil, apresentando-se "la Tesoreria" venezue-
lana como a única inteiramente quite da América La-
tina. 

A lei de 1920, elaborada com a mentalidade da época 
e sob a pressão de Gomez, apresentava muitos desacertos, 
mas só o benefício de livre iniciativa compensou dos ou-
tros inconvenientes. Essas falhas foram corrigidas, após 
o desaparecimento de Gomez, as companhias acabaram 
por aceitar as reformas contratuais reclamadas pelos go-
vernos sucessivos, que tiveram, porém, o bom senso de 



- 390 -

evitar a encampação das emprêsas e o monopólio esta-
tal, aliás estaria o país de calças nas mãos, como o Irã, 
ou teria de recuar e transigir como fêz o México, para não 
ver arruinar-se, de todo, o parque petrolífero nacionali-
zado. 

Hoje em dia, o ritmo do progresso venezuelano é o 
maior da América Latina. Caracas está com o menor ín-
dice de mortalidade infantil da América do Sul. Seu pla-
no rodoviário tem quatro vêzes maior vulto do que o nos-
so. Tudo leva a crer, caso se mantenha tal cadência, que 
a Venezuela será em poucos anos o terceiro país da Amé-
rica Latina, logo abaixo da Argentina e do Brasil, apesar 
de sua pequena população, aliás em vertiginoso cresci-
mento. 

A preocupação absorvente de seus homens de Estado 
é o mêdo da energia nuclear ou qualquer progresso téc-
nico que desbanque o petróleo. Por isso predica a implan-
tação urgente de outras fontes de riqueza. Mas ninguém 
ali, a não ser os comunistas, ninguém, nem sequer o par-
tido socialista, quer saber de nacionalização ou de mo-
nopólio estatal. Pudera! O total das vantagens preleva-
das pelo povo venezuelano sôbre os negócios de petróleo 
montou em 1950 a mais de 6 bilhões de cruzeiros, ..... . 
333,000.00 de dólares, ou seja, em royalties, taxas pro-
gressivas, impostos, contribuições sociais e a participa-
ção estatal nos saldos das companhias. Cumpre acrescen-
tar ainda a vantagem de empregos para cêrca de 80 mil 
venezuelanos, operários, técnicos, funcionários de escri-
tório, fornecedores, bem como as exigências contratuais 
de novos hospitais, cantinas, parques de recreação, praças 
de esportes e o mais para os trabalhadores . 

Os funcionários do govêrno sustentam que êste está 
levando só 58% dos lucros das companhias. Mas as com-
panhias replicam que o govêrno lhes está sugando mais 
de 70%. 

Um fato, porém, é incontroverso: - o petróleo con-
tribui atualmente com mais de 60% da renda nacional 
da Venezuela. Não devemos esquecer que o Brasil está 
coadjuvando êsse jubileu de dólares e bolivares com a ba-
gatela de quatro bilhões de cruzeiros, que é o que paga-
mos pela importação do óleo dos venezuelanos, para têr-
rnos o prazer de dizer que somos mais nacionalistas, mais 
patriotas e mais inteligentes do que êles. 

Enquanto isso, a Venezuela se acha na posse de mais 
de cinco mil poços, doze refinarias, trinta petroleiros, 

http:333,000.00
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19 % das reservas de petróleo do mundo, um patrimô-
nio de instalações avaliado em mais de dois bilhões de 
dólares. Ninguém lhe pode arrebatar essa conquista. Nem 
perdeu sua autonomia. 

Os planos de pesquisa em novas áreas distantes e 
impérvias do sertão venezuelano são de deixar-nos água 
na bôca. De outra feita os resumirei. Impressiona o vulto 
dêsses trabalhos, sobretudo os da Creole Petroleum, que 
é inglêsa e não americana. E nós discutindo". 

Excedido o prazo de que dispunha, encerro minhas conside-
rações a respeito da situação econômica e social da Venezuela, a 
qual é auspiciosa e próspera e não negra e retrógrada como geral-
mente se alardeia. (Muito bem; muito bem). 





SESSAO EM 29 DE ABRIL DE 1953 

Expediente 

O SR. LANDULPHO ALVES (*) - Sr. Presidente, volto à tri-
buna para prosseguir no estudo que venho fazendo e que jã se vai 
tornando bem longo, sôbre o grande problema brasileiro do petróleo. 
Trago ao Senado elementos de incontestável valor, mas antes de 
expô-los quero fazer alguns reparos sôbre nota publicada pelo 
vespertino "O Globo", edição de 28 dêste mês, sob o título "Volta 
o slogan comunista": "O petróleo é nosso". 

Segue-se uma insígnia do Partido Comunista do Brasil - se 
assim podemos chamar a essa corrente de pensamentos moldados 
pela ideologia comunista, fora, portanto, das leis do Brasil. 

Dá, então, o O Globo esta nota: 
"Está em tramitação no Senado o projeto da Petro-

brás. Duas correntes se formaram: a dos que defendem 
o monopólio estatal e a dos que preferem a participação 
de capitais privados, inclusive estrangeiros, na explora-
ção do nosso "ouro negro". Aquêles alegam que, sem o 
monopólio estatal, o petróleo brasileiro cairia em mãos 
de trustes internacionais. E êstes acreditam que só 
com a cooperação dos capitais privados poderemos explo-
rar em larga escala o nosso petróleo e não deixá-lo sob o 
solo, como uma riqueza morta. Os comunistas, que não 
perdem oportunidade de provocar agitações, aproveita-
ram o ensejo para lançar o seu slogan: "O petróleo é 
nosso". Em comícios, prospectas, etc., agitaram o proble-
ma e voltam a fazê-lo agora com mais intensidade. Evi-
dentemente, não os nove nenhum propósito patriótico, 

* Não foi revisto pelo orador. 
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mas apenas o de criar a confusão. Ainda agora, aos pró-
prios senadores os vermelhos estão enviando material de 
propaganda, como o que se vê no clichê acima, recebido, 
entre outros, pelo Senador Francisco Galloti, que nos 
declarou: 

São palavras do Senador Francisco Galloti: 

"Basta que os comunistas defendam essa tese para 
que logo se conclua que ela não é a solução que devemos 
adotar." 

O Sr. Francisco Galloti - Permite V. Ex.ª pequena explicação? 
O SR. LANDULPHO ALVES - Gostaria de ouvir V. Ex.a 
O Sr. Francisco Galloti - Essas palavras eu as proferi. Mas fal-

ta uma parte, qual seja: além de outras razões razoáveis pelas quais 
estou na corrente contrária à de V. Ex.ª, essa também influiu no 
meu espírito, orientando-me para a posição em que me encontro. 
Como sabe o Senado, e aqui foi demonstrado, os comunistas, em 
outra época apoiaram tese diferente; e se agora defendem êsse pon-
to de vista, assim o fazem por saberem que não dará êle petróleo ao 
Brasil. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço a explicação de 
V. Ex.ª mesmo porque ia silenciar quanto a esta parte da nota de 
"O Globo". Tenho o nobre Senador Francisco Galloti como pessoa 
culta e de formação moral baseada nos sãos princípios da Igreja 
Cristã. 

O Sr. Francisco Galloti - Muito obrigado pelas palavras de 
V. Ex.ª. Também tenho pelo nobre colega muita admiração; e se nos 
debates sôbre o petróleo, que ainda se travarem nesta Casa, eu me 
insurgir sôbre êsse ponto de vista, como deverei fazer, creia que 
nem a respeito de V. Ex.ª, nem de Senador nenhum, passará pelo 
meu pensamento considerá-lo macomunados, de qualquer modo, 
com os cidadãos vendidos ao estrangeiro. Conheço os sentimentos 
nobre e patrióticos não só de V. Ex.ª como de todos os membros 
desta Casa. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Muito obrigado a V. Ex.ª 
Sr. Presidente, desejo agora dar conhecimento ao Senado de 

uma notícia da mais alta importância para o problema do petróleo, 
que tanto tem agitado os debates desta Casa. 
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O Jornal do Brasil, de 28 do corrente, publicou: 
"O Senado derrotou uma proposta apoiada pelo Pre-

sidente Eisenhower. 
WASHINGTON, 27 (U. P.) - O Senado derrotou 

hoje uma proposta que tinha por objeto continuar o do-
mínio do Govêrno Federal sôbre as jazidas petrolíferas 
das costas do país . 

Esta decisão constitui a primeira vitória clara dos 
Senadores que são favoráveis ao domínio estatal das refe-
ridas jazidas. 

A Câmara Alta do Congresso dos Estados Unidos de-
cidiu, por 56 votos contra 33, não considerar por ora a pro-
posta apresentada em substituição do projeto, apoiado 
pelo Presidente Eisenhower, que tem por finalidade fazer 
entrega das jazidas aos governos estaduais para sua ex-
ploração e provento". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Veja V. Ex.ª, para entrega aos 
governos estaduais. Não é sequer aos capitais privados. 

O SR. LANDULPHO ALVES - O nobre colega observará no 
fim da "Nota" êsse ponto de vista. (Continuando a leitura). 

"A derrota proposta determinava que a maior parte 
dos lucros obtidos das jazidas em causa seria destinada a 
fins escolares em todo o país, quando não fôssem necessá-
rios para a defesa nacional. 

A Câmara dos Representantes já aprovou um pro-
jeto, mediante o qual as jazidas petrolíferas das costas do 
país serão entregues aos Estados. 

A proposta derrotada recebeu os votos de 25 demo-
cratas, 7 republicanos e 1 independente, e agora o Senado 
tem o caminho aberto para pôr em votação o projeto de 
do Presidente Eisenhower de dar aos Estados títulos de 
propriedade sôbre os terrenos petrolíferos de suas costas. 
Não se sabe ainda quando o projeto será pôsto em votação, 
porém o Senador democrata Cliton P. Anderson, autor da 
medida derrotada, declarou que os inimigos do petróleo do 
projeto governamental estão preparados para começar 
os debates e apresentar numerosas emendas. Os Senado-
res que se opõem à entrega dos direitos de exploração aos 
Estados dizem que o projeto do govêrno representa uma 
dádiva de 50.000.000.000 a 300.000.000.000 de dólares a 
três Estados - Louisiana, Texas e Califórnia - acres-
centando que tais propriedades pertencem a todo o povo 
dos Estados Unidos e não unicamente aos Estados men-
cionados". 
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Como vêem V. Ex.'", Senhores Senadores, o assunto está a 
indicar-nos o caminho. É o Senador americano desaprovando o 
pensamento do Poder Executivo, ou pelo menos, do Presidente 
Eisenhower de entregar reservas petrolíferas norte-americanas, 
sujeitas ao domínio do Govêrno Central, a Estados Federados. 

O motivo é fácil de compreender: as jazidas foram incorpo-
radas ao domínio da União exatamente para evitar que, através 
dos Estados pudessem cair em mão de emprêsas particulares. 

Vejam V. Ex.ªª, Senhores Senadores, como se procede nos Es-
tados Unidos da América do Norte, como ali se tem cuidado, como 
naquele país se procura evitar que o que esteja sob o contrôle da 
União chegue ao domínio de interêsses privados. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Até mesmo do interêsse pú-
blico, como o são o dos Estados. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Refiro-me ao objetivo final a 
que visam. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não tenho dúvida sôbre o que 
o nobre colega está dizendo, e se friso êste aspecto, é por mostrar 
que nos Estados Unidos, a propriedade estatal das jazidas de pe-
tróleo das costas do Pacífico encontra objeções dentro do próprio 
Congresso, para sua entrega aos Estados. Entre nós, pleiteia-se 
muito mais: a entrega do petróleo, não só a companhias de capi-
tal privado, como às companhias estrangeiras. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço o aparte de V. Ex.ª 
e peço a atenção do Senado para esta circunstância: à medida que 
nós devemos colocar as jazidas petrolíferas sob o domínio da 
União - jazidas que, até então não haviam sido entregues a em-
prêsas particulares - estamos duvidando sôbre qual seja o nosso 
caminho quanto à entrega das que já estão sob o domínio do Go-
vêrno Central brasileiro. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita V. Ex.ª uma interrup-
ção. V. Ex.ª tem tôda a razão em pedir a atenção do Senado 
para êsse ponto. Pelo nosso Código de Minas, duas são as qualidades 
de jazidas: as conhecidas e as desconhecidas. Quanto a esta atribui-
-se seu domínio à União. No que se refere ao petróleo estamos no 
domínio das jazidas desconhecidas; logo trata-se de domínio da 
União. Entretanto, o que se quer fazer é doar essas jazidas a em-
prêsas de capital privado e, até mesmo, ao capital estrangeiro. 
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O SR. LANDULPHO ALVES - V. Exª. tem tôda a razão. 
São dados que ofereço ao Senado. E peço permissão para declarar 
mais uma vez: devem êles nos alertar em matéria de tão alta gra-
vidade. 

Passando a outro aspecto do assunto, desejo ler uma carta que 
hoje recebi, relativamente ao mesmo assunto. É do seguinte teor: 

"Belo Horizonte, 15 de abril de 1953.  
Ex.mo Sr. Senador Landulpho Alves.  
O povo brasileiro vem acompanhando a sua atuação  

no Senado e está satisfeito por saber que V. Ex.ª não se 
desviou da linha de conduta, ao contrário de muitos par-
lamentares que, uma vez eleitos, se esquecem das promes-
sas de véspera de eleição: "Trabalhar pelo bem do povo, 
pelo engrandecimento econômico do país etc. 

Os discursos que V. Ex.ª tem pronunciado no caso 
do petróleo brasileiro vêm demonstrar que é um dos 
parlamentares mais honestos e patriotas da atual legisla-
tura. Mesmo com a pouca divulgação da sua vida parla-
mentar e a maliciosa interpretação, por parte da chama-
da "imprensa livre" o público consegue ler nas entreli-
nhas e saber qual é o honesto e o desonesto. Se eu fôsse 
baiano teria votado em V. Ex. a 

A prova da certeza de sua linha política no tocante ao 
petróleo e outros assuntos é o recorte anexo do "Diário 
Católico" que se publica nesta capital sôbre a festa dos 
calouros de medicina (trote). Não fizeram o entêrro sim-
bólico de V. Ex.ª e sim da "imprensa associado". Não cri-
ticaram V. Ex.ª nem tampouco o envolveram em com-
parações nada lisonjeiras, pelo contrário, alvo de severas e 
contundentes críticas por parte da mocidade universitá-
ria mineira, foi o seu opositor no Senado, o Senador Assis 
Chateaubriand, tudo sob calorosas e sinceras palmas de 
cêrca de seis mil belo-horizontinos. Creio que isto não deixa 
de ser um apoio direto das massas populares à atuação 
de V. Ex.ª 

Queira, pois, aceitar V. Ex.ª, meus sinceros votos de 
felicidade e aplausos, por tão corajosa e patriótica atua-
ção parlamentar. - (a) Bolivar Detalond, Radiotele-
grafista - Avenida Brasil, 123 (Santa Efigênia) Belo 
Horizonte. 

Sr. Presidente, no que toca à minha pessoa, jamais traria ao 
Senado assunto desta natureza. 

O Sr. Velloso Borges - Devo informar a V. Ex.ª que recebi 
de associações de classe de João Pessoa telegramas com alusões tão 
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desairosas à pessoa de V. Ex.ª que eu não quis lê-lo ao Senado para 
não cometer uma gafe. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Se eu quisesse, poderia trazer 
mais de dez cartas da natureza da que V. Ex.ª se refere. Há, porém. 
outro aspecto mais interessante que desejo salientar mostrando o 
que tenho afirmado neste recinto: o povo está alerta e acompanha 
os passos dos legisladores brasileiros, nos debates sôbre o magno 
assunto. É só o que nos preocupa. 

A mim, Sr. Presidente, não interessa. Sou como o grande 
Kipling: mesmo os elogios me são indiferentes. 

"Indiferente à vitória e à derrota e embustes que são 
da fortuna ilusória". 

Sigo o princípio de não me importar com as vitórias nem com 
as derrotas porque ambas são embustes, são ilusões. 

É como encaro tôdas as coisas da vida. À minha pessoa nada 
disso importa. Se trouxe o assunto ao Senado é porque penso não 
devera privar o Senado do conhecimento da manifestação de seis 
mil pessoas, em Belo .Horizonte. 

O Sr. Velloso Borges - Aí o manifestante é um só. 
O Sr. Joaquim Pires - Essa manifestação é insultuosa ao 

Congresso e lisonjeira para V . Ex.ª. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Acredito que seja, mas ao lado 
disso há uma coisa que não devemos jamais desprezar - o pensa-
mento popular em problemas de tão alta gravidade. 

Sr. Presidente, tenho em mão uma nota que, a meu ver, não 
merece menos atenção desta Casa. A "Fôlha da Noite" de São 
Paulo, publica o seguinte tópico. 

"Imprensa em revista - Gondim da Fonseca. 
Ensina o "Jornal do Brasil" em tópico da redação: 

"Talvez o Brasil seja o único país do mundo que possui 
essa rara avis de patriotas que preferem ver sua Pátria 
retardar seu progresso econômico e lhe negam a possi-
bilidade de emancipar-se comercialmente desenvolvendo 
suas próprias fontes de riqueza. 

Passa então a "Fôlha da Noite" a dar o seu ponto de vista sôbre 
o assunto. 
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"O Brasil não é o único país do mundo que não permi-
te a exploração do petróleo por estrangeiros. Na França e 
na Inglaterra estrangeiro algum pode ocupar qualquer em-
prêgo mesmo particular. Seria ridículo que ali, alguma 
emprêsa estrangeira se propusesse a explorar fôsse o que 
fôsse. Existe, porém, uma nação bem mais chauvinista: os 
Estados Unidos. Ali vasta reservas petrolíferas são contro-
ladas pelo Estado. Ninguém toca nelas. Guardam-nas o 
Exército e a Marinha de armas embaladas. 

Os Estados Unidos não exportam o seu petróleo, mas 
o de certas zonas da Arábia e da Venezuela - países que o 
"Jornal do Brasil" nos aponta patriàticamente como pa-
radigmas. Na Argentina o petróleo é do Estado. Por que 
não cita o exemplo da Argentina? 

Vê V. Ex.ª Sr. Presidente é um importante órgão da impren-
sa brasileira que se manifesta pela solução estatal do problema. 
Declarei ainda ontem que o Govêrno inglês, ou seja o povo inglês, 
deu uma solução estatal ao seu problema do petróleo, embora sendo 
uma das sedes do capital internacional. Não confiou o Govêrno 
britânico nos trustes internacionais ou nos monopolizadores e criou 
emprêsas próprias sob o seu domínio a quem encarregou desta ex-
ploração. São emprêsas - é o que deve ficar bem esclarecido - do 
erário inglês. A comunidade britânica não confiou nos trustes nem 
mesmo naqueles que operam com o que chamam de "capital in-
glês". 1:ste é um ponto esclarecedor da mais alta importância. Di-
zem, em geral, que o capital é americano, é inglês. Não há nada 
disto. Nem o Govêrno americano nem o inglês confiam no ca-
pital internacional. A verdade pura e simples é que êle pode ter 
raízes em qualquer dêsses dois países, mas independente da interfe-
rência governamental e inteiramente independente. Atua sem-
pre alheio a qualquer influência do pensamente norte-americano ou 
inglês. Teme naturalmente o Govêrno inglês a falta de lisura, de 
honestidade de propósitos, a sonegação e, sobretudo, o domínio nos 
lances políticos. Quem procede assim é um dos governos mais ex-
perimentados da terra, e, por sinal, um dos mais poderosos. Seguiu 
êste critério porque verificou que assim melhor defendia os inte-
rêsses da Pátria. 

Essa circunstância precisa calar em nossso espiríto tanto mais 
que aqui se informou que apenas a Rússia adotara o critério do 
monopólio estatal. 
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l.gora mesmo, depois de expulsos do Teerã, os capitais que ali 
exploravam o petróleo supunham reconstruir, rápidamente, en-
tendimentos no sentido de assegurar-lhes a continuidade de ação. 
A surprêsa foi grande e o desengano se prolonga indefinidamente. 

Segundo estou informado - não sei se com absoluta segurança 
- o govêrno inglês na esperança de reatar relações comerciais 
com o Irã ofereceu-lhe 50% do resultado dos poços petrolíferos. 

Se atentarmos para o fato de que a exploração de petróleo na-
quele país era feito sob o regime de royalties de 11, 12 e 15 '.~· verifi-
caremos a importância da proposta. Todo o dinheiro que agora se 
oferece entre 12 e 50% era retirado do Irã e canalisado para os co-
fres inglêses através das companhias petrolíferas. Veja V. Ex.ª, 
Sr. Presidente, o que significa a atitude inglêsa e o que representa 
a diferença entre concessões e contratos. 

É oportuno aludir ao assunto porque conforme me consta, as 
emprêsas estrangeiras desesperançadas de conseguirem concessões 
brasileiras, procuram aproximar-se de solução passível de ser atin-
gida através de contratos. 

Sr. Presidente, não ignora V. Excelência que os contratos são 
feitos na base do pagamento do proprietário da jazida à emprêsa 
exploradora. Trata-se de remuneração de trabalho e de capital. 
O que se pretende obter agora, no Irã, é justamente isto. Os pró-
prios inglêses julgam ter encontrado, nesta forma de acôrdo, a so-
lução para os seus interêsses no petróleo daquela região. 

Precisamos avaliar que significa a nossa modalidade de explo-
ração do petróleo iraniano para imaginarmos a extensão dos pre-
juízos que nos advirão da entrega das nossas jazidas aos trustes 
internacionais do petróleo quando bem poderíamos contratar 
além de recursos locais, outros investimentos que nos ajudassem 
a explorar esta riqueza sob o regime de pagamento de royalties, 
isto é, de remuneração de trabalho, de técnica e de experiência. 

Não devemos, pois, querer deturpar o sentido das coisas e ocul-
tar o propósito de encobri-las. Nós, os que defendemos a solução es-
tatal do petróleo, não dispomos de jornais, mas não admitimos que 
assunto de tamanha gravidade tenha andamento, dentro dos inte-
rêsses da Nação, sem que seja agitado nos seus maiores centros 
de opiniões e podêres de decisão - o Senado e a Câmara Fe-
deral. Não nos é lícito ver com indiferença essa maneira de torcer 
os assuntos e colocar os aspectos do problema em situação inversa 
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da que realmente tem. Precisamos ser absolutamente reais, exatos, 
leais, na colocação dêsses elementos para bem solucionar êsse pro-
blema com inteligência, patriotismo e sobretudo, honestidade. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. LANDULPHO ALVES - Poi11 não. 
O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª diz muito bem, pois os ór-

gãos de publicidade não estão a serviço da causa do monopólio es-
tatal; ao contrário disso, defendem entrega da exploração do pe-
tróleo ao capital privado, nacional e estrangeiro. Eis a razão pela 
qual nossa orientação deve ser adotarmos o sistema das conferên-
cias em tôdas as regiões do país; e também os comícios populares, 
a fim de esclarecermos o povo e lhe levarmos nossas razões, apon-
tando a tôdas as camadas populares a melhor solução do problema, 
que é a estatal. Esta a razão por que em tôda a campanha do petró-
leo, me bati para que transpuséssemos os órgãos de publicidade e 
fôssemos diretamente ao povo através de conferências e comícios. 

O SR. LANDULPHO ALVES - É uma necessidade. V. Ex.ª tem 
tôda a razão porque este assunto não deve conservar-se alheio ao po--
vo, à atenção popular. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Salientei por duas vêzes em dis-
cursos proferidos nesta Casa que a publicidade está sendo feita 
tôda ela no sentido da preferência pelo capital privado. O nobre 
Senador Assis Chateaubriand, respondendo a um aparte meu de-
clarou que não se dava publicidade, por exemplo, a um discurso por 
mim proferido, porque nada continha de novo. Nesse ponto con-
cordo com S. Ex.ª. Mas também devemos reconhecer que muito 
menos novidade existe naquele alinhamento de cifras com que o 
Senador Assis Chateaubriand endossa suas palavras. Nada tem de 
original; são fontes a que se recorre demasiadamente. Sem querer 
traçar normas de ação a S. Ex.ª, acho que devemos encarar o as-
sunto por um trilho mais alto, que compreenda os aspectos sociais, 
políticos e mesmo filosóficos que êle oferece. Seria muito mais in-
teressante. Mesmo porque o dom da originalidade ninguém tem 
nesta matéria. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Senhor Presidente o que vale 
é que o povo está prevenido e saberá estigmatizar os inimigos do 
seu progresso e do seu bem estar, que são os seus próprios inimigos. 

26 - 26187 
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Preciso declarar ainda que não me refiro, especialmente, a 
êste ou àquele dos nossos nobres colegas. Estudo o problema nos 
aspectos gerais, como o defronta a nação. É preciso neste caso não 
ver indivíduos e sim o problema vivo, o interêsse nacional. 

Sr. Presidente, aqui se tem procurado cada dia subestimar e 
até diminuir os valores positivos já alcançados pela exploração es-
tatal do petróleo brasileiro. Em várias ocasiões trouxe cifras ca-
pazes de destruir totalmente a análise que aqui se tem produzido 
quanto a êsses valores. Desejo, entretanto, trazer mais uma ao co-
nhecimento do Senado. A organização técnica que orienta o De-
partamento Nacional do Petróleo com elementos de experiência 
estranha ao país é a "Golyer and Naughton Inc.", companhia nor-
te-americana dedicada a estudos práticos da técnica e pesquisa do 
petróleo em qualquer parte do mundo. Segundo apreciação dos 
seus técnicos, são necessários cêrca de 650 mil dólares para, em 
condições normais, um poço entrar em produção. 

Freqüentemente dizemos ser desaconselhável ao Govêrno bra-
sileiro a solução do grande problema com seus próprios recursos, 
aliás, previstos em lei. Entretanto, por quanto nos têm saído nesta 
altura, os poços produtores já encontrados na Bahia? Temos gas-
to cêrca de um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros, equivalen-
tes, com o dólar a Cr$ 20,00 a 60 milhões de dólares. Como já decla-
rei dos trezentos e tantos poços abertos na Bahia, dois terços são 
produtivos. Temos, assim, duzentos para o conjunto do trabalho 
feito. Chegamos à conclusão de que com êsses poços produtivos na 
província petrolífera do Estado, despendemos não mais de trezen-
tos mil dólares por unidade de perfuração. Veja bem o Senado o 
contraste entre esta cifra e os 60 mil dólares fixados pelos técnicos 
estrangeiros para cada poço. Os poços baianos estão custando ao 
nosso govêrno, a despeito da precariedade de que temos sofrido 
até agora, menos da metade do preço orçado para outros países. 
É preciso notar ainda que nesses trezentos mil dólares estão incluí-
das as despesas destinadas à pesquisa em outros Estados -
Computadas na cifra de um bilhão e duzentos milhões - e à desti-
laria de dois mil e quinhentos barris, cujo preço não se inclui no 
custo da perfuração . 

Sr. Presidente, são dados altamente lisonjeiros não só com re-
ferência à produtividade do nosso solo como à capacidade adminis-
trativa da nossa gente. 
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Ainda uma nota, uma observação para a qual desejaria pedir 
a atenção do Senado. 

Afirmou-se aqui que o México de novo entregava a exploração 
aos trustes internacionais do petróleo. 

É preciso ver que o que se passa no México é precisamente 
aquilo a que me referi há pouco. Tem-se admitido o regime de con-
tratos dessas emprêsas com o govêrno mexicano, para a exploração 
de jazidas; mas êsses contratos não lhes dão podêres plenos nem 
por tempo alongado, sendo, assim, de efeitos transitórios e consis-
tindo o lucro das emprêsas apenas na remuneração de seu traba-
lho e técnica . 

Isso, Sr. Presidente, é o que se passa atualmente no México. Não 
houve mudança de rumo quanto à exploração estatal, não fazendo 
o govêrno quaisquer concessões. 

Sr. Presidente o "Diário de São Paulo" periódico dos "Diários 
Associados" publicou interessante notícia sôbre o oleoduto San-
tos-São Paulo assim concebido: 

"De outubro de 1951 - quando começou a funcionar 
com bombeamento de gasolina - até setembro de 52 ao 
completar suas linhas de transporte - o oleoduto San-
tos--São Paulo trouxe para o planalto um total de ..... . 
1.196.589.714 litros de combustíveis líquidos assim sub-
divididos: gasolina, óleo diesel, querosene e óleos combus-
tíveis". 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Ponde-
ro ao nobre orador faltarem apenas dois minutos para se esgotar 
a prorrogação da hora do expediente. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, concluirei em 
poucos momentos. 

Vê-se, então o seguinte: 
"O Oleoduto só não transporta gasolina para aviação. 

O total transportado pelo oleoduto representou para a 
E. F. S. J. a diminuição de 30 % em suas cargas aumen-
tando assim, nessa percentagem sua capacidade para 
transportar outras mercadorias. Por outro lado, liberta-
ram-se centenas de caminhões anteriormente empregados 
nesse transporte o que já significa apreciável economia. 
Em setembro de 1952 foram carregados em Utinga, ponto 
terminal do oleoduto 2.043 vagões-tanque de gasolina, 
700 de óleo diesel, 182 de querosene e 231 de óleo combus-
tível ou seja um total de 3.215 vagões-tanque (média diá-
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ria de 107) além de 1.671 caminhões-tanque de gasolina 
(média diária de 56). Naquele mês tiveram início as en-
tregas de gasolina, óleo diesel e óleo combustível direta-
mente às companhias distribuidoras pelo ramal Utinga-
-Mooca. 

Tal é o balanço do primeiro ano de atividades do Oleo-
duto Santos-São Paulo. 

A refinaria de Cubatão cujo trabalho de construção 
já se acha bem adiantado, devendo uma parte estar con-
cluída em fins do ano próximo produzirá cêrca de 3. 000 
barris diários de gasolina de aviação, 19.000 barris de ga-
solina, 4.500 barris de óleo diesel e querosene e 11.000 a 
15.000 barris de óleo combustível. Essa produção mesmo 
que proveniente da refinação de petróleo importado, re-
presentará uma economia anual de cêrca de US$ 30 mi-
lhões; caso, porém, se amplie a exploração do petróleo 
no país, em volume adequado, tal economia anual ultra-
passará a casa dos US$ 70 milhões. 

A região geo-econômica de São Paulo se beneficiará 
da produção da refinaria de Cubatão, que se estende às 
barrancas do Rio Paraná, ao norte do Paraná, à zona do 
Triângulo Mineiro e aos Estados de Goiás e Mato Gros-
so. Compreende ela Estados e zonas prósperas, que muito 
contribuem para a riqueza e o progresso nacional. 

Aí está, Sr. Presidente, mais uma das realizações. Se para o 
oleoduto houve verba própria, a verdade é que deve à orientação 
do Conselho Nacional do Petróleo. Os empreendimentos relativos 
às destilarias também se processam sob administração direta do 
Conselho. 

Um órgão estatal dessa natureza, com êsse enorme acervo 
de trabalhos positivos, levados a efeito dentro de absoluta técnica 
e segurança de ação jamais poderia impressionar mal qualquer 
brasileiro, a ponto de nêle basear referências pouco lisongeiras à 
capacidade nacional de bem dirigir e bem produzir. (Muito bem! 
Muito bem!) 



SESSÃO EM 12 DE MAIO DE 1953 

Expediente 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, o Senado -
bem o sei - está devidamente esclarecido no que respeita ao pro-
blema brasileiro do petróleo; entretanto, não será demais que se 
continui a ventilar aqui o grande assunto, de vez que esta tribuna 
não restringe, nos seus seus efeitos, a êste âmbito - alcança todo 
o âmbito nacional, interessado no magno problema de que tanto 
depende a economia brasileira. 

Estava ausente do Rio de Janeiro quando os jornais se 
ocuparam de uma nota do New York Times sôbre a atividade go-
vernamental, procurando ferir, como ponto fundamental, para os 
que lá sabem ler bem, a solução que o Brasil quer dar ao seu pro-
blema petrolífero . 

Sr. Presidente, o assunto já foi abordado, nesta Casa, com bri-
lho excepcional, pelo nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti. .. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Bondade de V. Ex.ª. 
O SR. LANDULPHO ALVES - . . . mas não demais se façam 

em tôrno dele, novas apreciações, de vivo interêsse para o jul-
gamento do caso atual. 

Encontra-se na nota do New York Times êste pequeno tre-
cho em que se diz: 

" ... o que impediu que se ratificasse o Acôrdo Mili-
tar até a última hora, e que essa combinação de fôrças 
destrutivas, no Brasil, constitui um dos fenômenos mais 
alarmantes da América Latina, hoje". 

Refere-se depois o New York Times a possíveis entendimentos 
entre as correntes de pensamento político brasileiras, mas, sobre-
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tudo, à suposta influência da corrente comunista na orientação 
dêsse pensamento, no sentido da solução dos nossos problemas 
básicos. 

Diz o New York Times: 

"Foram êsses os fatos que obrigaram o govêrno bra-
sileiro a aceitar a nacionalização da nascente indústria 
petroleira". 

Não tardou, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro do Exterior, 
através de entrevista concedida ao "O Globo", do Rio de Janeiro, 
esclarecesse o assunto, uma vez que se feria, naquela nota, a pró-
pria orientação do Chefe do Executivo Nacional. 

Sob o título "Resposta às críticas do New York Times", e o sub-
título: 

"O Presidente, ao contrário do que afirmou o gran-
de jornal novaiorquino, não vacila em frente aos cami-
nhos que se traçou e que percorre com passo seguro "diz 
o Sr. João Neves: "A crise brasileira é característica da 
conjuntura econômica internacional - Três anos de 
sêca forçaram a alta dos gêneros alimentícios. - Pers-
pectivas promissoras quanto ao aumento de produção nos 
setores dos combustíveis e da Siderurgia". 

Publica o referido vespertino a entrevista concedida pelo 
Sr. João Neves da Fontoura. 

Relativamente ao trecho - "a crise brasileira é característi-
ca da conjuntura econômica internacional" - declaro desde logo, 
como, aliás, repetidamente tenho afirmado da tribuna, que entre 
os fatores dessa conjuntura estão, exatamente, os atos, os métodos 
e os propósitos com que o capital estrangeiro procura embaraçar 
a vida econômica do Brasil, forçando-o a dar ao problema do pe-
tróleo a solução que lhe convém. 

Assim se manifestou o Sr. Ministro do Exterior: 
"A crítica do jornal novaiorquino é, absolutamente 

injusta quando atribui ao Presidente Vargas uma atitude 
hesitante e indecisa em face dos graves problemas que 
assolam a atualidade brasileira. O que há é, de parte do 
nosso govêrno, uma conduta serena e equilibrada, com 
aspecto construtívo ou de simples aparências verbais. 

Ao contrário do que diz o New York Times o Sr. Ge-
túlio Vargas, tem enfrentado tenazmente os males da in-
flação por uma política de verdades orçamentárias e de 
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saldos comprovados nos dois exerc1c1os do seu govêrno, 
apesar de ter recebido para 1951 um orçamento votado 
com um enorme deficit. 

No mesmo passo, tem o Govêrno diminuído ao má-
ximo possível o excesso de meios de pagamento e não 
emitiu nunca para pagar dívidas ou realizar serviços pú-
blicos. Mas essa política, em conjunto, não pode vencer 
num dia, nem mesmo num ano ou dois. Ela exige conti-
nuidade de tempo. 

Por outro lado, o Govêrno persegue inflexivelmente 
a execução do plano de recuperação nacional no domínio 
dos transportes internos, de melhorias dos portos ma-
rítimos e fluviais, de acréscimo do potencial de fôrça mo-
triz, assim como na instalação progressiva das indústrias 
da base. Por que esquecer a fundação do Banco de Desen-
volvimento Econômico em cooperação com os recursos ob-
tidos do Banco de Exportação e Importação dos Estados 
Unidos? 

Por outro lado, o próprio problema do combustível 
líquido segue o seu curso tanto quanto o permite a nossa 
legislação ainda não terminada no Congresso. 

A política de refinação interna do óleo broto, mesmo 
de procedência estrangeira, está em franco desenvolvi-
mento, com apreciável economia de divisas, em breve pra-
zo. Já para o ano deverão funcionar as refinarias de Cuba-
tão, Manguinhos e Capuava. A primeira, já tem até pro-
jetado e resolvido o aumento de seu primitivo limite de 
produção para quase o dôbro mesmo a refinaria de Mata.-
ripe, em breve, terá elevado a sua produção para quinze 
mil barris diários. 

No tocante a siderurgia, Volta Redonda está mon-
tando mais um alto forno e já se acha estudado e de-
liberado um novo acréscimo, de modo que aquela grande 
Usina possa produzir um milhão de toneladas por ano. 

Como se vê - afirma o Ministro João Neves da Fon-
toura - há uma obra intensa em marcha. O que o Go-
vêrno não pôde foi impedir três anos de sêca, que diminuí-
ram a produção agrícola e, por isso, mais encareceram os 
gêneros de alimentação. 

Nossa crise real, é da deficiência de divisas fortes, 
~as é crise característica da atual conjuntura econômi-
mica internacional. É, quanto a nós, tudo se explica 
quando se pensa no crescimento contínuo e desordenado 
do nosso País, que reclama cada vez mais equipamentos, 
mais elementos para o seu progresso". 
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O Sr. João Neves da Fontoura terminou suas declarações di-
zendo: 

"O Presidente, ao contrário do que escreveu o New 
York Times, não vacila em frente aos caminhos que se 
traçou e que percorre com passo seguro. Siplesmente êle 
prefere trabalhar em silêncio, com maior número de atos 
positivos do que palavras inúteis. 

Essa é que é a verdade". 
Nessa mesma ocasião, Sr. Presidente, manifestou-se "última 

Hora", repudiando e condenando a atitude do jornal estrangeiro 
que, por aquêle artigo, imiscuía-se na vida interna do Brasil e 
por maneira audaciosa, aliás, bem característica das normas do 
capital internacional. 

Diz "última Hora": 
"A pedra no meio do caminho das Relações Brasil-

Estados Unidos. - Absoluta coerência do Presidente, 
quer no período discricionário, quer no constitucional. 
- De nada vale as ameaças do trust dissimulado pela 
campanha solerte de alguns maus brasileiros. 

A luta pelo petróleo brasileiro está fazendo perder 
a compostura mesmo aos mais auteros porta-vozes dos 
grandes consórcios internacionais, que não se confor-
mam com a intransigência do povo brasileiro na defesa 
de sua riqueza mineral básica: o ouro negro. Agora é o 
New York Times que intempestivamente, como se esti-
tivesse tratando dos governos títeres da Venezuela ou São 
Domingos, investe contra o Govêrno brasileiro, em ge-
ral, o Sr. Getúlio Vargas, e particular, devido à resistên-
cia que o Sr. Presidente da República vem oferecendo à 
investida dos trustes contra o projeto da Petrobrás, ora 
em debate no Senado. 

A nota do vetusto N ew York Times que os telegra-
mas acabam de divulgar, além de denunciar uma petu-
lância saudosista dos velhos tempos dos "big stick", de-
monstra imperdoável ignorância, não só quando promo-
ve o Sr. Getúlio Vargas a general como quando examina 
as condições políticas do Brasil atual. Mais, ainda, fa-
zendo o perfil do Sr. Vargas como ditador, o New York 
Times comete outro êrro. Êste é o de ignorar que em tô-
da sua carreira política, seja investido de podêres dis-
cricionários, seja dentro dos regulamentns ;eonstitucio-
nais, o Sr. Getúlio Vargas jamais transigiu num ponto: o 
da defesa dos interêsses nacionais. Como ditador foi o 
principal responsável pela legislação que defendeu da 
cobiça dos monopolistas as nossas reservas de petróleo; 
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como Presidente constitucional é ainda o primeiro res-
ponsável pelo projeto que visa industrializar de forma ra-
cional, essa hoje imensa riqueza da nação. E não será 
com editoriais ameaçadores e pretenciosos que os grupos 
monopolistas de que o New York Times se fêz arauto, que 
irão afastar o Presidente da República do caminho que 
tomou como o apoio da imensa maioria do povo brasileiro, 
na grande batalha pela emancipação econômica do nos-
so país. Se estivesse realmente impregnado daquêle ele-
vado espírito de boa vizinhança, com que Roosevelt 
em apenas alguns anos aproximou o Brasil dos Estados 
Unidos, mais do que os seus antecessores o fizeram 
em muitas décadas; se ainda não se tivesse esquecido 
da lealdade e expontaneidade com que o Brasil mobili-
zou todos os seus recursos, inclusive de sangue, para lu-
tar ao lado dos Estados Unidos, em duas guerras mun-
diais, o New York Times, em vez de ameaçar nosso país 
com as bravatas dos seus editoriais, deveria, isto sim, ex-
plicar aos que inspiraram o seu infeliz comentário que, 
para o bem dos mais altos interêsses dos dois maiores 
povos do Hemisfério, urge afastar do seu caminho a pe-
dra que está perturbando as suas boas relações. Esta pe-
dra, não nos iludamos, é o petróleo sempre petróleo. 

Para o povo brasileiro, a solução nacionalista do pro-
blema do petróleo não é apenas um problema econômico; 
é principalmente um problema político. Não haverá go-
vêrno neste país, e muito menos um govêrno como o do 
Sr. Getúlio Vargas, que emanou das mais puras fontes 
populares, que se atreva a enfrentar impunemente êsse 
sentimento. Para os trusts tanto faz - e é até melhor 
- que uma solução antinacionalista origine no Brasil 
um ciclo de perturbações sociais e políticas cujas conse-
qüências, no momento em que os mais ambiciosos ex-
tremismos rondam as nossas portas, ninguém pode pre-
ver. 

Na sua longa experiência de vida pública o Sr. Ge-
túlio Vargas já aprendeu que, quando um governante 
tem atrás de si o povo, nada tem a temer, nem de edito-
riais belicosos, nem de pressões de qualquer espécie. Du-
rante o agitado período de luta pela nossa emancipação 
siderúrgica - muito recente para ser esquecida - Var-
gas soube superar as ameaças iguais as de hoje e graças 
a isso Volta Redonda tornou-se realidade. 

"Não perca, pois, o seu latim; o New York Times, 
Vargas não entregará o petróleo brasileiro. E assim agin-
do não estará apenas defendendo os mais legítimos di-
reitos de nosso povo, mas também estará lutando para 
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afastar o maior obstáculo que até agora surgiu no cami-
nho da "política de boa vizinhança" esta política que um 
líder conservador da responsabilidade do Sr. Euvaldo 
Lodi, ainda muito recentemente, perante mais de qui-
nhentos homens de negócios americanos, reunidos em 
Nova Iorque, na "American Brazilian Association" assim 
definia: "Essa política - a de boa vizinhança - em tem-
po menor do que se poderia supor, desfez os grandes res-
sentimentos, gerou uma corrente de amizade e respeito 
mutuo em tôda as Américas e imprimiu à doutrina de 
Monroe elevada expressão, até então desconhecida." 

Vê o Senado, Sr. Presidente, como o valente vespertino repeliu 
a afronta do jornal americano. Para mim, no entanto, não há nada 
de novo, pois tudo isso era de se esperar e eu o afirmei várias vê-
zes desta tribuna. Não há limite para a ação dessa gente, que se 
constitui num super-Estado e, como tal, quer ditar hábitos, cos-
tumes e leis aos países estrangeiros. 

E acrescento, Sr. Presidente: 
É o hábito que tem o capital internacional, de pro-

vocar e insuflar a desordem, nutrindo as ideologias mais 
extravagantes, com o fim único de chegar ao cáos, à guer-
ra intestina e com ela o enfraquecimento das nações, pa-
ra que melhor possa tê-las sob seu contrôle velado. 

Para os imbecís, os ineptos, para os insensíveis e os 
ignaros, piedade e reeducação; para os que com êles co-
laboram conscientemente em busca de interêsses incon-
fessáveis, a sanção do povo, a estigmatização, a marca 
indelével que outra coisa não merece no repúdio que a 
nação lhes quer dar. 

Quanto a combinação de fôrças destrutivas que no 
Brasil, ao dizer do jornal - dos trusts - constitui um 
dos fenômenos mais alarmantes da América Latina, hoje" 
- o que se verifica, Sr. Presidente, é a evolução da cons-
ciência nacional, e a fôrça irresistível de sua vontade, a 
impor novas normas do jôgo dos interêsses vários; e a 
defesa do patrimônio brasileiro contra a delapidação e 
vilipêndio, e a nova personalidade que no Brasil se criou 
e a que se tem que ajustar as chamadas nações poderosas 
no trato dos problemas de mútuo interêsse. 

O que se vê nesse artigo ou neste suelto do New York Times, 
é a velha tática do capital internacional que por detrás da cortina 
criou o comunismo russo e provocou o embate entre os comu-
nistas ocidentais, que assim ficam em constante sobressalto, en-
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fraquecidas pela luta armamentista e a guerra de nervos, enquan-
to o capital internacional fortalece suas amarras de super-poder. 

Isto, entretanto, que serve no artigo do New York Times é o 
alarma quanto ao fenômeno de reação, em que o Brasil apenas é 
parte. 

Em lugar, pois, de uma "combinação de fôrças destrutivas" 
- a que alude o jornal novaiorquino - o que há e deve prosse-
guir é uma reação espontânea de tôdas as fôrças contra o tre-
mendo polvo que garroteia as nações, das mais débeis às mais po-
derosas. Essa e nenhuma outra a razão do alarma. 

E uma prova do que afirmamos é esta frase do suelto do New 
York Times: 

"Foram êsses os fatôres que obrigaram o govêrno a 
aceitar a nacionalização da nascente indústria petrolí-
fera no Brasil". 

Sr. Presidente, tive ocasião de me referir, desta tribuna, ao 
livro de Pierre Fontaine sob o título "A Guerra Oculta do Petróleo". 

Trago ao Senado, já no fim da campanha pela solução do pro-
blema brasileiro do petróleo, em que se feriram debates acalorados 
e patrióticos, algumas palavras dêsse grande patriota francês, de 
reação ao que fazem os homens do capital internacional do cartel 
do petróleo, contra a empobrecida França. 

A páginas 10 e 11 lê-se: 
"Mais que o ouro - metal precioso - o ouro negro 

impõe ditadura implacável aos países que não possuem 
fontes de petróleo. Ante essa necessidade, é evidente que 
o capitalismo moderno trate de assegurar o contrôle dos 
campos petrolíferos, a fim de deter em suas mãos o mo-
nopólio que o faça mais forte que o exército, mais po-
deroso que os governos. Para atingir êsse fim, o capita-
lismo se transformou em trust. 

Certos trusts, conservam seu caráter privado, outros 
se submetem ao aval de governos que, em tempo oportu-
no, compreenderam a importância da questão petro-
lífera". 

Vai nesta expressão, Sr. Presidente, uma crítica à própria 
França, que, impassível e despreocupada, deixou que êsses pro-
blemas de vital interêsse para sua economia e independência po-
lítica fôssem esquecidos e, já tardiamente, agora, procura recupe-
rar-se. 
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Diz o autor, então: 
"As previsões se realizaram (as dos açambarcadores) 

sob pretextos ideológicos ou territoriais, destinados a in-
flamar a imaginação das populações não esclarecidas, 
guerras se deflagaram, revoluções eclodiram. Os homens 
acorreram em defesa de um ideal; expuseram-se à morte, 
sacrificaram-se e deixaram-se martirizar, no elevado pro-
pósito de adquirir as matérias-primas defendidas ou cobi-
çadas por outrem." 

"A guerra não tem outro sentido'', continua o autor, 
"que o de firmar hegemonias econômicas. Nessa tragédia 
99 % dos autores o ignoram ainda". 

~ste, realmente, o aspecto mais trágico. Daí o fato de muitas 
vêzes as populações e os seus líderes se deixarem ludibriar pelas 
tramas e pelas alegações dos trusts internacionais. 

O povo. em geral se despreocupa desses problemas e quando 
êles aqui se apresentam com extrema gravidade chegam a não 
acreditar no que se passa. 

Depois de aludir ao que se passou com a França, na primeira 
guerra mundial, e antes dela, com referência a política do petró-
leo, pergunta: 

"Por que razão se verificaram tão freqüentes golpes 
de Estado, revoluções sangrentas, nos países que têm a 
felicidade ou a infelicidade de possuir jazidas petroli-
f eras? 

Por que motivo exato a França foi despojada dos seus 
interêsses na Síria, em 1945 e por quais razões o será de 
idênticos interêsses na Africa do Norte? 

Por que razões exatas o petróleo do Cáucaso será a 
causa do próximo conflito mundial?" 

E mais adiante aduz o autor: 
"Se o público francês tivesse sido informado dessa 

pequena história, muitas vêzes mais eloquente que a 
grande, talvez tivesse tido o realismo que lhe faz tanta 
falta, nas relações internacionais e nas suas ideologias 
internas, sobretudo quando estava em jôgo a sorte de um 
império colonial que lhe poderia proporcionar o pre-
cioso carburante". 

"O petróleo", continua Pierre Fontain "tornou-~2 o 
dono do mundo; êle faz ganhar ou perder as guerras; 
aquêles que detêm suas fontes são mais poderosos que os 
homens que governam milhões de sêres humanos". 
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E ainda: 
"Na história moderna, o papel do petróleo nunca foi 

situado com exatidão. Por isso, contamos que resumam 
os episódios contidos neste livro o que essencial é neces-
sário saber e que êles incitem o leitor a melhor procurar 
a verdade verdadeira aquela que se liga à sua própria 
vida, seus meios de existência e, em resumo, a própria 
paz". 

E referindo-se à correspondência sôbre o grave assunto, de-
clara: 

"Eu lamento simplesmente que essas apreciações me 
venham tão tarde, porque de há muito eu declarei, viva-
mente, o que penso sôbre os trusts do petróleo estan-
do eu em favor da detenção em mãos da França das ja-
zidas de petróleo das colônias francesas, que se persistem 
em ignorar ou em sabotar . " 

Mais adiante, falando de Marrocos: 
"Vim ao país do sul precisamente para aprender que 

o fogo destruiu o petróleo marroquino de Djebel Tselfat". 
Chega, então, a conclusões: 

"As emprêsas petrolíferas britânicas, dominadoras do 
petróleo da bacia do Mediterrâneo, não têm: 

"a) vantagem alguma em criar concorrente para o 
seu petróleo da Mesopotâmia". 

Tenho afirmado, várias vêzes, ao Senado, que o mais grave da 
questão petrolífera não está pràpriamente na entrega de jazidas 
nossas aos trusts internacionais; o mais grave está em que êles não 
têm interêsse em explorá-las; e tudo farão para mantê-las ocultas. 
Seriam concorrentes do seu petróleo, já em exploração, bem como 
perda do mercado brasileiro. 

"b) nenhuma vantagem existe em permitir que os 
franceses saibam que a França possui jazidas importan-
tes, capazes de a libertar da dependência do carburante 
estrangeiro''. 

Vejam Vossas Excelências, Senhores Senadores, como fala um 
francês do seu país; e devo repetir suas palavras, para que fiquem 
bem fixadas: 

"Nenhuma vantagem existe em permitir que os fran-
ceses saibam que a França possui jazidas importantes, 
capazes de a libertar da dependência do carburante es-
trangeiro". 
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Prossegue: 
"e) nenhuma vantagem há em tentarem as pros--

pecções à procura de jazidas que não estejam sob seu ter-
ritório (dos inglêses) ". 

E adiante: 
"Cada vez que eu coloco a questão do petróleo ante 

as autoridades oficiais, ouço esta frase: "Não há petróleo 
na Africa do Norte". 

Enquanto isso, jornais parisienses da época publicavam, em 
letras gordas: 

"O Petróleo da Africa do Norte Incêndio de Djebel 
Tselfat". 

E, em subtítulo: 
"Abafada pela dinamite e pelo fogo a economia fran-

cesa. 
Entramos numa fase ativa de luta titânica, na qual 

os milhões não se contam, para ocultar e camuflar, aos 
olhos da França, as fontes petrolíferas da África do Norte. 

A emprêsa petroleira inglêsa acha-se presente e o in-
cêndio do poço de Djebel não pôde ser dominado, senão 
ao fim de 15 dias". 

Vem êste estudo, Sr. Presidente, a propósito da afirmação aqui 
feita por um nobre Senador relativamente à solução que a França 
teria adotado, contrária à idéia da solução estatal do problema. 
Contestei sua assertiva, dizendo ser ela inverdade; e basta a apre-
ciação dêsse trecho, para compreender-se o quanto se condena o 
que ocorreu e como está a própria França à procura de uma so-
lução para o abastecimento de suas indústrias e atividades co-
merciais e belicosas . 

Seria longo, Sr. Presidente, ler ao Senado trechos preciosíssi-
mos dêste livro, esclarecedores da maneira por que agem sorrateira 
e criminosamente, os trusts internacionais do petróleo. Devo, po-
rém, aludir apenas ao fato de que o grande escritor tomou co-
nhecimento até mesmo do que se passou no Estado de Alagoas; e 
então escreve de maneira jocosa, deixando-nos até mal quanto ao 
grau da civilização a que já atingimos. A descrição, entretanto, re-
flete a verdade dos fatos. 

Sabe-se que foi exatamente por interferência dêsses trmts in-
ternacionais, por trás das cortinas e através dos meios mais indig-
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nos de subôrno e outras formas de sujeição, que se conseguiu in-
terromper as pesquisas em Alagoas, as quais culminaram com o 
sacrifício do seu técnico . 

Vem a propósito lembrar um artigo do vibrante jornalista 
Costa Rêgo, publicado sob o título, creio, "Sábio Louco", em que 
teceu comentários às atividades de José Bach, o encarregado téc-
nico de proceder às pesquisas em Alagoas. Nesse artigo, o nobre jor-
nalista apreciou a trama terrível a que estão sujeitos os povos fra-
cos na defesa dos seus interêses, mormente quando se trata dos 
ligados a jazidas petrolíferas. 

Por evitar alongar-me, deixo de ler trechos dêsse capítulo. 
Mais alguns dias - acredito - chegaremos a uma conclu-

são. O Senado estará deliberando, na sua alta sabedoria, sôbre o 
importante projeto em tramitação nesta Casa. 

Não tenho dúvida quanto à altura moral dos meus pares e 
quanto à compreensão dos aspectos econômicos e políticos do gran-
de problema que hão de orientar a decisão dos Senhores Sena-
dores. 

Não teria nenhuma palavra a aduzir nesse sentido; antes, ao 
contrário, declaro de antemão, o respeito que me inspirará sua de-
cisão. 

Permito-me, entretanto, reafirmar o que tenho dito - tôda a 
campanha deflagrada contra os trusts internacionais do petróleo 
nada tem que ver, pràpriamente, com o Estado ou o povo norte-
-americano, cuja organização e progresso têm proporcionado ao 
mundo excepcionais condições de desenvolvimento, estendendo-se 
pela espera terrestre, nas suas influências benéficas, uma infinida-
de de proveitos para progresso de todos os povos, dos mais primiti-
vos aos mais civilizados. 

Jamais diria uma palavra contrária aos propósitos puros do 
povo americano; mas não posso deixar de reafirmar que ali, como 
em qualquer outro grande Estado onde o capital internacional tem 
influência, duas políticas se fazem, dois processos de entendi-
mentos internacionais se praticam - uma ligada ao povo e seus 
sentimentos, através do Estado; outra, aquela que impõe o trust 
internacional, o capital internacional, que visa o proveito próprio, 
para o que não titubeia em destruir tudo quanto seja preciso para 
afastar percalços aos seus triunfos e segurança. 
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A luta, pois, contra êsses indivíduos não é contra o povo ame-
ricano, o povo amigo que nos tem estendido as mãos em várias 
ocasiões quando dêle precisamos; mas na verdade essa política do 
Estado americano vem sendo perturbada pelos trusts internacio-
nais, oferecendo ao mundo a impressção de que assim pensa o 
grande povo da República do norte. Essa circunstância precisa ser 
esclarecida perante o povo brasileiro, ante a reação cada vez mais 
constante, qualquer que seja a solução venha o país a dar ao pro-
blema do petróleo. 

Afirmo a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que o assunto não ficará 
neste passo; prosseguirão os trusts na conquista de melhores amar-
ras, de maior segurança, para atingirem seus objetivos, seja qual 
fôr a lei que venhamos a adotar. 

É ainda oportuna uma referência, a fim de que fique bem es-
clarecido e patenteado não têrmos nenhuma objeção à entrada de 
capitais estrangeiros; ao contrário, desejamos venham êles para 

Há, porém, grande distinção entre capital amreicano e ca-
pital com técnicos estrangeiros, sobretudo americanos. É neces-
sidade premente para a vida do Brasil a cooperação dêsses fatôres. 

Há, porém, grande distinção entre capital americano e ca-
pital do trust petrolífero. São coisas distintas, que o próprio govêr-
no americano sabe afastar e distinguir. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para termi-
nar a hora do expediente . 

O SR. LANDULP,HO ALVES - Vou terminar, Sr. Presidente. 
A própria Inglaterra - como esclareci ao Senado na semana 

passada - não acreditando nesses indivíduos, no suposto capital 
britânico integrado no regime do capital internacional, resolveu 
o seu problema de petróleo pela forma estatal, criando emprêsa 
própria, encarregada da sua solução. 

:mste o grande exemplo; esta a maneira por que devemos en-
carar o problema. E estou certo, Sr. Presidente, de que o Senado 
com ponderação e patriotismo, bem pesará essas circunstâncias. 
- (Muito bem; muito bem). 



SESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1953 

Expediente 

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mader, quarto orador. 
O SR. OTHON MADER - Senhor Presidente, desde que aqui 

foi encerrada a discussão do projeto da "Petrobrás", deixei de sô-
bre êle me manifestar aguardando a fase da votação final para 
novamente abordá-lo. 

Entretanto os meus ilustres e queridos colegas da ala con-
trária têm trazido o assunto à baila nas últimas sessões desta 
Casa. 

Julgo-me, assim, no dever de continuar a discutir o projeto 
voltando a tecer novas considerações a respeito do problema do 
petróleo. 

A edição de ontem de "O Jornal" publicou declarações que 
prestei ao representante daquele órgão da imprensa carioca abor-
dando comentários em tôrno da subemenda apresentada pelo no-
bre Senador Alberto Pasqualini. Procurei demonstrar que a sube-
menda do nobre representante do Rio Grande do Sul não inova, 
nem transforma, no que quer que seja a proposição. Antes, conser-
va-lhe a essência monopolística. 

Nós, portanto, que combatemos o monopólio da Petrobrás 
não a poderíamos aceitar sob o fundamento como se quer fazer 
crer, de ser ela uma subemenda de conciliação ... isto é, um meio 
têrmo .entre aquilo que pleiteamos e o que é defendido pelos mo-
nopolistas . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 

27 - 26187 
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O SR. OTHON MA.DER - Perfeitamente. 
o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A meu ver, a subemenda, con-

temporiza excessivamente com os nossos opositores. Não sei mes· 
mo se lhe darei o meu apoio. No entanto, não sou um espírito in-
fenso a qualquer entendimento hábil e inteligente que consulte 
aos interêsses coletivos. Não fugirei a êsse terreno. 

O SR. OTHON MA.DER - Agradeço o a.parte de V. Ex.a 
Também não somos infensos a qualquer entendimento, uma 

vez que tenha por base conciliar verdadeiramente e não revista 
a fórmula daquela subemenda, na qual se mantém, na sua inte-
gridade, o monopólio estatal dado à Petrobrás, inibindo-se por-
tanto as concessões a emprêsas privadas. 

Se outra fórmula aparecer, nenhuma dúvida teremos em dis-
cuti-la. Esta, porém, não pode, infelizmente, merecer nossa apro-
vação. 

Sr. Presidente, em aditamento às considerações que fiz as 
quais foram publicadas em "0 Jornal" de ontem, quero deixar bem 
esclarecido o ponto relativo à divergência existente entre a sube-
menda do nobre Senador Alberto Pasqualini e a Emenda n.0 19, 
de nossa autoria. 

A submenda agora apresentada por S. Ex.ª permite à Petro-
brás contratar com emprêsas nacionais ou estrangeiras a pesquisa, 
a perfuração e outros empreendimentos. Convém, aliás, sublinhar 
a expressão outros empreendimentos, porque é bem possível que 
aí estejam compreendidos o transporte, a refinação e a distribui-
ção. A subemenda não esclarece o assunto e até parece que não 
quer compreender essas fases pois no parágrafo seguinte não há 
mais referência a tais empreendimentos, falando-se apenas na 
pesquisa e na perfuração. 

A subemenda admite a participação com o pagamento em es-
pécie e é, sem dúvida, o reconhecimento de que sem o concurso 
da iniciativa privada, dos técnicos e do capital particular, não lo-
graríamos êxito na exploração do nosso petróleo. Isto vale, confor-
me disse, como uma confirmação ue que S. Ex.ª, espírito aberto, 
inteligente e culto que é, não poderia deixar de reconhecer os ar-
gumentos aqui expendidos em favor da livre iniciativa na explo-
ração do petróleo e de dar-lhes valor. 
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É claro, Sr. Presidente, que não vamos recusar nosso apoio à 
subemenda. Não podemos, todavia, concordar seja ela considera-
da emenda substitutiva da nossa, de n.0 19, como o pretendem al-
guns Senhores Senadores . 

Têm elas objetivos diferentes e que não se conciliam. Uma visa 
permitir que a Petrobrás contrate serviços; outra, - a nossa -
admite que ao lado da Petrobrás funcionem como suas colabora-
doras, incentivadoras e fiscalizadoras, emprêsas privadas reconhe-. 
cidas pela União. Digo incentivadoras e fiscalizadoras porque ha-
vendo emprêsas particulares trabalhando no mesmo ramo da Pe-
trobrás, naturalmente elas vão obrigar esta a aperfeiçoar os seus 
sistemas de exploração e a produzir pelo menor custo possíve1 
e o mais ràpidamente, o que poderia não acontecer se a Petrobrás 
operasse sozinha, livre de concorrência. Poderia, então, não só re-
laxar nos processos da exploração do petróleo, como demorar de-
masiadamente a produção do mesmo. Assim as emprêsas privadas, 
trabalhando ao lado da Petrobrás, poderão constrangê-la a produ-
zir de maneira mais econômica e mais urgentemente do que se 
deixada como emprêsa monopolista, e, portanto, sem temor de 
qualquer concorrência. 

A subemenda Pasqualini mantém integro o monopólio da Pe-
trobrás, enquanto a nossa limita e reduz êsse monopólio, absolu-
tamente inconveniente e inconstitucional. Inconveniente, sim, 
Sr. Presidente, - e penso já ter expendido argumentos bastantes 
para demonstrar êsse meu ponto de vista; e inconstitucional, por-
que não posso esquecer que, os arts. 145, 148 e 153 da Constituição, 
do Capítulo da "Ordem Econômica e Social", são diretamente in-
fringidos pelo projeto da Petrobrás. 

Poder-se-ia alegar que o artigo 146 permite ao Govêrno mo-
nopolizar determinadas indústrias. Entretanto, está visto que tan-
to o espírito dêsse dispositivo como sua interpretação prática, já 
debatidos neste plenário quando da discussão do projeto de lei 
criador da COFAP, são que essa intervenção do Congresso no do-
mínio econômico é transitória e apenas visa estabelecer a norma-
lidade, mas não é indefinida como se pretende fazer com a Pe-
trobrás, a que se confere um monopólio ilimitado, sem condições e 
sem prazo. 

A meu ver, a Petrobrás não pode ser enquadrada no art. 146. 
O Senado, através do pronunciamento dos seus ilustres membros, 
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já tem posição tomada em relação ao projeto, e, pelo que se de-
duz, sua maioria é pela iniciativa privada, em concorrência com a 
estatal, radicalmente contrária ao monopólio da Petrobrás. 

Ora, Sr. Presidente, se a subemenda Pasqualini mantém a in-
tegridade do monopólio e reduz os particulares à condição de con-
cessionários da Petrobrás, em vez de concessionários da União não 
vejo como possam estar satisfeitos os objetivos da maioria conser-
vadora do Senado, que repudia o monopólio e deseja a colaboração 
da iniciativa privada. 

Portanto, a subemenda não é conciliatória, como se diz. Expli-
cando melhor, devo declarar que, pelo regime pleiteado pela cor-
rente da qual faço parte nesta Casa, as companhias particulares 
seriam concessionárias do Govêrno, na exploração do petróleo. 
Pelo regime adotado na subemenda Pasqualini, passariam a ser con-
tratantes da Petrobrás. São, portanto, condições inteiramente di-
ferentes. As emprêsas particulares passariam a subordinadas de 
uma sociedade privada em vez de serem concessionárias do Go-
vêrno. 

Não sei se as emprêsas particulares aceitarão tais condições. 
Se já não têm muita confiança em concessões maior será o receio 
de contratar com a Petrobrás. 

As emprêsas, quando contratam com o poder público, já estão 
em situação de inferioridade em relação a êste, porque a parte 
forte é o Congresso e a fraca são as concessionárias. Agora, se a 
relação contratual passa a ser com sociedade particular, então, 
com maior razão terão elas receio de inadimplemento de seus 
contratos, e seus direitos estarão mais inseguros. 

Não acreditamos, por isso, nos miríficos efeitos da subemenda 
Pasqualini, como já nos manifestamos descrentes da fórmula apre-
sentada pelo ilustre parlamentar, para a participação do capital 
privado nos empreendimentos petrolíferos nacionais, por meio da 
subscrição de ações sem voto. Imaginar que as grandes compa-
nhias especializadas venham se subordinar à Petrobrás, para se-
rem empreiteiras de serviços de prospecção e perfuração, é o mes-
mo qu~ acreditar que o capital particular vá subscrever ações da 
Petrobrás, sem direito a voto. Julgo impraticável essa nova fór-
mula de cooperação das emprêsas privadas, como impraticável 
é a fórmula de participação do capital particular, sugerida an-
teriormente pelo eminente Senador Pasqualini. 
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Para atrairmos o capital privado e as grandes companhias es-
pecializadas, é preciso lhes darmos garantias e perspectivas de lu-
cros, o que só oferece uma exploração integrada, isto é, que vá 
da pesquisa à distribuição do óleo. Para pesquisar e perfurar exis-
tem os técnicos avulsos e as pequenas emprêsas especialistas, com 
os quais o Conselho Nacional do Petróleo já está trabalhando, não 
havendo, portanto, necessidade de dispositivo especial para isso. 

O Conselho Nacional do Petróleo tem inúmeros técnicos es-
trangeiros trabalhando, hoje, sob suas ordens mediante contrato 
feito diretamente entre o Conselho e êsses mesmos técnicos. 

Destarte, a mão de obra e o capital estrangeiros, em parte, já 
estão cooperando na pesquisa do petróleo do Brasil. A Subemenda, 
dispondo que a Petrobrás pode contratar serviços com emprêsas 
privadas não traz inovação alguma. 

No projeto da Petrobrás nenhum dispositivo existe que proíba 
contratar serviços técnicos de pessoas ou firmas estrangeiras. Tam-
bém não há nêle artigo nenhum que iniba a Petrobrás de contra-
tar emprêsas especializadas, nacionais ou estrangeiras, para exe-
cutar determinados serviços, como pesquisas e perfuração. E tam-
bém não está a Petrobrás proibida de pagar êsses serviços em es-
pécie. Logo, a subemenda não contém nenhuma novidade, mas 
apenas abunda naquilo que já está implicitamente contido no Pro-
jeto e na legislação vigente . 

Esta a explicação que desejava dar, para não parecer que a Su-
bemenda Alberto Pasqualini veio abrir novos horizontes e novas 
perspectivas que tragam grandes inovações ao projeto da Petrobrás. 
Tudo que a subemenda permite é o contrato com emprêsas estran-
geiras e a sua participação que será paga em espécie. Mas isto está 
subentendido no próprio estatuto da Petrobrás. O que não está 
proibido, é permitido. Ela é que vai decidir se lhe convém, ou não, 
contratar serviços com emprêsas especializadas. A lei não lhe pode 
cercear êsse direito. 

Sr. Presidente vai acontecer com a Petrobrás o que prevía-
mos: passará a ser uma intermediária, uma organização burocrá~ 
tica e parasitária. As emprêsas particulares é que vão trabalhar 
em seu favor, e ela ai funcionará como entrave, encarecendo o pe-
tróleo. 
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Quem vai pesquisar, lavrar e refinar serão as emprésas priva-
das com as quais ela vai contratar. Por que não se fazem as con-
cessões diretamente ao Govêrno e as emprêsas que vão realmente 
trabalhar? Para orientar, controlar os que vão trabalhar, basta o 
Conselho Nacional do Petróleo. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Comu-
nico ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o tér-
mino da hora do expediente. 

O SR. PLÍNIO POMPEU (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço 
a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação da 
hora do expediente, de acôrdo com o Regimento para que o no-
bre Senador Othon Mãder conclua seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - O plenário acaba de ouvir o requeri-
mento formulado pelo nobre Senador Plínio Pompeu. 

Os Senhores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, agradeço ao emi-

nente colega Senador Plínio Pompeu e ao Senado a concessão que 
me acabam de fazer para continuar nestas dissertações a respeito 
da Petrobrás. 

A Petrobrás, monopolista, vai ser um trambôlho, do qual nun-
ca mais nos libertaremos; enquanto que, sem monopólio, poderá 
até ser útil ao Brasil. O ponto crucial é, portanto, o monopólio da 
Petrobrás. 

A Subemenda Pasqualini não o elimina nem atenua; logo, 
não pode merecer a nossa aprovação como substitutiva da Emenda 
número 19. 

Afora a Rússia vermelha era o México, até há pouco, o único 
país do mundo que adotava o sistema monopolístico na explora-
ção do petróleo. Mas não esqueçamos que quando o govêrno mexi-
cano expropriou, em 1938, as companh las estrangeiras, e fundou 
a PEMEX - semelhante à Petrobrás - lá existia uma indústria 
petrolífera montada sôbre sólidos alicerces e em pleno funciona-
mento. 

O Sr. Plínio Pompeu - Fundada pelo capital privado. 
O SR. OTHON MADER - E fundada pelo capital privado, 

como muito bem diz o nobre Senador Plínio Pompeu. 
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Em 1921 o México era o segundo produtor de óleo do mundo 
num nível de 520.000 barris diários. À medida que a campanha 
nacionalista ia aumentando - campanha aquela muito parecida 
com a que temos hoje no Brasil - a produção diminuía, até que 
em 1938, quando se deu a expropriação, a produção oscilava de 
130.000 a 150.000 barris. Em 10 anos de exploração do Monopólio 
Estatal a produção se manteve nas mesmas cifras, sem nenhum 
progresso. Decepcionado com êsse resultado, o Presidente Miguel 
Aleman resolveu em 1948, dar marcha à ré no monopólio estatal 
e procurou a colaboração das emprêsas particulares para salvar a 
PEMEX. E esta, então, passou a contratar serviços com aquelas. 

Quer dizer: de 1921 a 1938, a exploração diminuiu em virtude 
da campanha nacionalista, que ameaçava a expropriação das em-
prêsas, as quias, nessas condições, iam cerceando suas atividades e 
ao mesmo tempo transferindo seus capitais e sua técnica para a 
Venezuela, que acabava de facilitar a exploração pela iniciativa 
privada, de ricas jazidas petrolíferas. 

Estamos assistindo a êsses exemplos e teimamos em fundar a 
Petrobrás nos mesmos moldes da PEMEX: e em condições muito 
piores. É uma insensatez, a criação de uma emprêsa estatal mo-
nopolista. 

Alega-se que a nova fórmula Pasqualini deve dar resultado, 
porque é a que está sendo adotada no México. Querer comparar 
a posição petrolífera do Brasil com a do México é desconhecer duas 
situações muito diferentes e quase opostas. A PEMEX se instalou 
sôbre grandes reservas verificadas e com instalações montadas e 
em plena atividade, enquanto nós vamos iniciar no chão, sem tra-
dição, sem técnica e sem recursos financeiros. Nossas reservas pe-
trolíferas constatadas, Sr. Presidente, não vão além de 50 milhões 
de barris, quantidade ínfima que o Brasil consumiria em apenas 
10 meses. Portanto, podemos dizer que, pràticamente, não dispo-
mos de reservas petrolíferas medidas . 

A existência de petróleo no Brasil é ainda uma presunção. 
Deus queira que se confirmem as nossas esperanças! Mas não po-
demos garantir às emprêsas especializadas que haja petróleo em 
quantidade, além do reduzido volume encontrado numa pequena 
região baiana . 

Ainda há pouco, Sr. Presidente apreciando aqui o mapa do 
Brasil, na parte do recôncavo baiano, vimos como é insignificante 
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a área pesquisada no Brasil onde foi. constatada a existência do 
petróleo. 

Portanto, diante da complexidade, da enormidade e da gran-
deza do problema petrolífero e para que o Brasil produza em quan-
tidade suficiente para seu consumo e exportação, para que o Bra-
sil apresente o espetáculo magnífico daquelas florestas de tôrres 
metálicas e as grandiosas refinarias de petróleo, será necessário 
muito trabalho, muito esfôrço, muito capital, coisas de que abso-
lutamente não podemos dispor nas quantidades necessárias e 
nos prazos exíguos, como exigem a nossa economia e a segurança 
nacional. 

A PEMEX conseguiu auxílios financeiros substanciais e a 
confiança das emprêsas privadas para consigo colaborarem, com 
o apoio do govêrno americano. Será que a Petrobrás e o govêrno 
brasileiro conseguirão os mesmos resultados? 

É uma interrogação que aí fica. 
A situação mudou muito de 1948 para 1953, e enquanto não 

modificarmos nossa atitude para com os capitais, especialmente 
americanos, não imporemos confiança. E ainda que prometêsse-
mos garantias ao capital, não poderíamos cumprir quanto ao re-
tôrno e à remessa de dividendos, por não possuirmos saldo de di-
visas. 

É bem diferente a situação de outros países do mundo que po-
dem oferecer essas garantias e onde os indícios da existência do 
petróleo são muito mais positivos do que no Brasil. É natural, pois, 
que êsses capitais se encaminhem para os países que lhes ofere-
cem atrativos maiores, lucros mais tentadores e não sofrem, como 
aqui, tanta hostilidade. 

Precisamos nos convencer de que o Brasil não é o único país 
que possui petróleo . 

Presentemente, descobriu-se petróleo na China e na Turquia; 
e certas regiões da Indonésia estão sequiosas de que emprêsas par-
ticulares para lá se dirijam a fim de explorarem o petróleo. O pe-
tróleo vai surgindo em tôda parte e nós ingênuamente pensamos 
que só existe no Brasil e por isso não queremos que se explore. 

Não é, portanto, só o Brasil quem oferece petróleo à exploração 
de companhias particulares. Enquanto nós avaramente retemos o 
petróleo nas profundezas da terra, os outros povos querem vê-lo 
jorrar e impulsionar o progresso, a riqueza e o bem-estar. 
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A nova orientação mexicana aceitando a colaboração de em-
prêsas privadas por intermédio da PEMEX ainda não pode ser jul-
gada, e não será de estranhar que ela represente um passo para 
a volta do regime da livre emprêsa na exploração do petróleo no 
México. 

Como declarei, o México, onde figurava a livre iniciativa até 
1936, passou a funcionar sob o regime monopolístico dessa data 
em diante. 

De 1938 a 1948, dez anos, portanto, a produção mexicana sob 
regime monopolístico conservou-se no mesmo nível, isto é, entre 
130 a 150 mil barris diários. 

Daí haver o govêrno mexicano verificado não ser possível con-
tinuar nessa situação estacionária. Deliberou, então, em 1948, re-
correr ao capital privado para aumentar sua produção. 

É sôbre essa nova orientação mexicana que estou falando. 
É bem provável que o govêrno mexicano não tenha eliminado 

completamente a PEMEX, pela impossibilidade de suprimir de 
uma hora para outra êsse polvo descomunal e tentacular que é 
uma emprêsa estatal monopolista do petróleo. 

Talvez o seu problema seja êsse, de não saber ou não poder 
extinguir a PEMEX. E nós, que ainda não o tínhamos e dispúnha-
mos de liberdade para explorar o petróleo, estamos a pique de criar 
uma PEMEX brasileira, a Petrobrás, burocrática e parasitária, 
encastelada em regalias e monopólios, amplos e perpétuos, que 
não lhe podem ser cassados por lei nenhuma. 

O Sr. Plínio Pompeu - Permite V. Ex.ª um aparte? (As-
sentimento do orador) - O México conseguiu também grandes 
empréstimos em bancos, porque possuía indústrias firmadas e, as-
sim, oferecia garantias. Já não acontece o mesmo conosco. O que 
existe aqui é problemático. Nada até agora se pôde fazer baseado 
na exploração do petróleo. Não podemos recorrer aos capitais es-
trangeiros, como o fizeram os mexicanos que dispunham de in-
dústrias, porque nada temos para oferecer em garantia dêsses em-
préstimos. Além disso, o México já fez contratos com a Indepen-
dent Oil Co. e com a Charles Oil Co. para exploração do seu petróleo. 
Já está marchando, como diz V. Ex.ª, para o regime de concessões, 
porque êsse contrato equivale a uma concessão. No Brasil não temos 
nada firmado. Ninguém empresta dinheiro a uma companhia, prin-
cipalmente não sendo ela privada nem do Govêrno. Ninguém sabe 
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o que será a Petrobrás. Se vai ser uma autarquia, representará uma 
parte do Govêrno, mas independerá das garantias que o Govêr-
no possa dar. O Govêrno não pode pedir emprestado para uma 
companhia dessa natureza. Poderá fazê-lo para outros investi-
mentos, mas não para êsse. Com essas garantias e nestas con-
dições, não haverá quem lhe empreste. 

O SR. OTHON MADER - Obrigado pelo aparte de V. Ex.ª, 
que veio trazer esclarecimento muito útil ao debate em que es-
tamos empenhados. V. Ex.ª diz muito bem que o México está em 
condições diferentes do Brasil, na exploração petrolífera. Por isso, 
desde o princípio afirmei que as duas situações não podem ser 
comparadas. 

O Sr. Plínio Pompeu - O México conseguiu empréstimos 
nos bancos porque tem uma indústria que os garante. 

O SR. OTHON MADER - V. Ex.ª acaba de precisar onde está 
a diferença entre o México e o Brasil. E da comparação saímos 
perdendo. 

Sr. Presidente, por êsse motivo continuamos a afirmar que 
seria uma temeridade a instituição de um monopólio nos têrmos 
em que se pretende fazer com a Petrobrás no Brasil. Por que não 
tornarmos os numerosos exemplos que o mundo nos aponta e 
muito particularmente êste recente do México? 

O fato de o México ter obtido a cooperação de capitais e em-
prêsas particulares, não quer dizer que o Brasil os consiga tam-
bém. Se êles vinham se mostrando receosos de trabalharem aqui 
em regime de concessão direta do Estado, é de supor que mais te-
merosos ainda estarão de contratar com a Petrobrás, passando, 
a segundos concessionários, portanto, com menores garantias. 
E como já foi dito, entre o Brasil e o México as situações são in-
teiramente diversas. 

Sr. Presidente, êsse ponto foi exatamente o que o ilustre Se-
nador Plínio Pompeu acabou de focalizar, para demonstrar que 
o Brasil não pode pretender êsses empréstimos e as condições que 
o México conseguiu para a PEMEX, em relação às emprêsas pri-
vadas porque a situação da Petrobrás não é a mesma da PEMEX. 
Não é autarquia; é uma companhia de direito privado; não tem 
garantias a oferecer. Portanto, o Govêrno brasileiro não pode 
pleitear empréstimos para essa companhia e dar garantias para 
essa operação. 
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O Sr. Plínio Pompeu - Para aplicar numa coisa problemá-
tica, porque o que está na Bahia não representa nada; são apenas 
dois milésimos de área sedimentar do Brasil. Já abrimos quator-
ze poços em outros lugares sem ser na Bahia, e nenhum produziu 
óleo até agora . 

O Sr. Velloso Borges - Há perspectivas, apenas. 
O Sr. Plínio Pompeu - É possível que ainda produzam, mas 

não sabemos onde. É lotérico. 
O SR. OTHON MA.DER - Posso informar ao Senado que 

acaba de se verificar também o fracasso na pesquisa em Angatuba, 
em São Paulo, onde o Conselho Nacional do Petróleo, depositava 
as maiores esperanças. O Presidente do Conselho, Dr. Plínio Ca-
tanhede, dizia mesmo, pela imprensa, que aguardava de um mo-
mento para outro o jôrro do petróleo em Angatuba esperava te-
legrama, de uma hora para outra, com essa notícia auspiciosa. 
Estávamos todos nós em suspenso, esperando que o petróleo de 
Angatuba jorrasse. Entretanto, pouco a pouco o CNP foi silenci-
ando e nada mais se falou. Agora, o gue se sabe é que a sonda de 
Angatuba está sendo desmontada e transferida para Jacarêzinho, 
no Estado do Paraná, a fim de ser iniciada ali a pesquisa, natu-
ralmente porque lá não se encontrou o tão anunciado e quase ga-
rantido petróleo. E é assim com otimismos que o CNP vai embalan-
do as esperanças do povo, para não deixar apagar o facho da con-
fiança nos empreendimentos estatais, que infelizmente vão fra-
cassando. 

Eis, Sr. Presidente, mais um motivo para recearmos a explo-
ração direta através dêsses órgão estatais, paraestatais ou emprê-
sas mistas, como se quer fazer no Brasil: uma sonda única para 
pesquisar zona e:xtensa como a do Vale do Paraná. Uma sonda é 
mandada para uma região vastíssima e dali retirada depois de 
terminado o serviço, ou de haver redundado em fracasso, como 
foi o caso de Angatuba. Enquanto isso, Jacarêzinho ficou espe-
rando. Assim levaríamos centenas, talvez milhares de anos, para 
pesquisar petróleo no Brasil. 

O Sr. Plínio Pompeu - Li, na exposição feita pelo técnico do 
Conselho Nacional do Petróleo, se não me engano o Sr. Pedro Mou-
ra, que se tivermos 10 sondas para pesquisar poços pioneiros, não 
teremos onde aplicá-las, porque não há terreno estudado. No entan-
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to, no seu parecer, o Senador Alberto Pasqualini acha que para 
produzirmos 100 mil barris em 1957, precisaremos de 160 sondas. 
Ora, se não temos dez lugares para colocar 10 sondas, como colo-
car 160? 

o Sr. Velloso Borges - E os técnicos necessários? 
O SR. OTHON MADER - Há falta de técnicos, como se sabe. 

Há muitas sondas que estão funcionando com práticos e mecâni-
cos, por não dispormos de técnicos, engenheiros. 

O Sr. Plínio Pompeu - Não ponho em dúvida a capacidade 
dos técnicos brasileiros. Mas não os temos em número suficiente. 
Agora é que estamos formando especializados na matéria. 

O SR. OTHON MADER - Ninguém contesta que nossos en-
genheiros são inteligentes, capazes e imbuídos de boa vontade. 
Sendo porém o número muito limitado não podem satisfazer às 
necessidades do Pais. E não se farmam técnicos da noite para 
o dia. Muitos anos levaremos até possuirmos técnicos bastantes. 

Por tudo isso é que não vejo na subemenda Pasqualini uma 
solução para o Brasil. Nesta hora a solução única para atenuar os 
males do monopólio rígido e absoluto da Petrobrás e a sua incons-
tucionalidade, é a aprovação pura e simples da nossa Emenda n.0 

19, a qual permite que ao lado daquela sociedade e onde ela não 
possa operar, seja facultado às emprêsas privadas pesquisar, la-
vrar, transportar, refinar e distribuir petróleo, resguardados sem-
pre e intr.ansigenternente os altos interêsses da Nação e os ditames 
da Constituição, nos instrumentos de outorga de concessões ou 
contratos. 

Dessa posição não recuarão os Senadores que formam a maio-
ria democrática do Senado, dos neoliberais aos conservadores mo-
derados. 

O Sr. Plínio Pompeu - A Emenda de V. Ex.a não quebra o 
monopólio estatal, urna vez que o mesIIJ.O pertence ao govêrno. 

O Sr. Onofre Gomes - Exatamente. A situação continua a 
mesma. 

O Sr. Plínio Pompeu - De acôrdo com a nossa constituição 
todo o subsolo pertence à União. Esta ou o explora diretamente 
ou dá concessão. 

O Sr. Onofre Gomes - E a União só dará concessão na forma 
que lhe convier. 
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O Sr. Plínio Pompeu - Pertenc~ndo ao Govêrno êste pode 
permitir que terceiros ou companhias do próprio govêrno explo-
rem. Como está aí a concessão é dada à emprêsa que não é nem 
govêrno, nem particular; que não está sujeita à fiscalização do 
Tribunal de Contas; em que a maioria das ações é do govêrno e 
só podem ser acionistas brasileiros natos; nem sequer se permite 
sejam casados com estrangeiras. É assim que está no projeto apro-
vado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. OTHON MADER - Agradeço os apartes dos meus no-
bres colegas Senador Plínio Pompeu e General Onofre Gomes que 
vieram esclarecer um ponto sôbre o qual poderia pairar qualquer 
dúvida. Hoje, pela manhã, conversando com o ilustre Senador 
Onofre Gomes, a respeito, chegamos à conclusão de que realmente 
o monopólio do Estado não fica, em absoluto, afetado pela emen-
da n.0 19. O Govêrno poderá conceder essa exploração à Petrobrás 
ou a outra qualquer emprêsa. 

Sou, Sr. Presidente, contrário à cessão do monopólio exclusi-
vamente à Petrobrás. Como brasileiro, desejo que o Govêrno man-
tenha-o para si, a fim de poder dar a sua exploração à Petrobrás e 
a outras emprêsas semelhantes a fim de que o Brasil, futuramente, 
possa explorar ou possa dar a concessão a companhias especializa-
das, idôneas, que colaborarão conosco na exploração do nosso pe-
tróleo. 

O Sr. Plínio Pompeu - Sou contrário à forma por que se ope-
ra nos Estdos Unidos, onde quelquer pessoa pode explorar o pe-
tróleo sem autorização do govêrno. Aqui sua exploração deve ser 
feita sómente com autorização do Govêrno. 

O SR. OTHON MADER - O Govêrno tem sempre o contrôle 
do monopólio, portanto não há perigo. 

Há pouco foi salientado aqui que o receio de que o monopó-
lio sob a fiscalização e contrôle dos três podêres da República, pos-
sa ser violado, e as emprêsas concessionárias agirem contra os 
interêsses nacionais. Se há êsse receio, com maior razão, êle existirá 
se os mesmos contratos forem fiscalizados unicamente pelo Poder 
Executivo, no caso de ser dado o monopólio à Petrobrás. 

O Sr. Plínio Pompeu - Em carta dirigida ao Sr. Matos Pi-
menta, dizia o Sr. Juarez Távora que se êle não confiava nos três 
podêres da República como confiaria num só, no Executivo! 
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O SR. OTHON MADER - Mais uma vez, Sr. Presidente, che-
gamos à conclusão de que a melhor solução, na altura em que es-
tamos da discussão e votação da matéria, seria a aceitação da 
Emenda n.º 19, porque a subemenda do ilustre Senador Alberto 
Pasqualini não traz inovação alguma, não traz qualquer modifica-
ção profunda. Apenas deixa explícita uma autorização que estava 
implícita no estatuto da Petrobrás, ou seja a de contratar servi-
ços com emprêsas privadas e pagá-las em espécie. 

É assim, Sr. Presidente, que o Senado tem entendido a ques-
tão do petróleo e, dessa posição, estou certo que os senhores Se-
nadores não recuarão e que a maioria democrática do Senado, desde 
os neoliberais aos conservadores moderados, há de votar pela 
aprovação da nossa emenda n.0 19. 

O Sr. Plínio Pompeu - Muito bem. 
O SR. OTHON MlIDER - Era o que tinha a dizer. (Muito 

bem! Muito bem!) 



SESSAO EM 25 DE MAIO DE 1953 

Expediente 

O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, como conseqüên-
cia da campanha que se vem desenvolvendo, pronunciando-se uns 
em favor da Petrobrás monopolista, outros contra o monopólio es-
tatal, e a interferência da Petrobrás na solução do problema pe-
trolífero brasileiro, temos recebido manifestações de aplausos e 
apoio a tese que defendemos aqui no Senado . 

Não pretendia eu trazer ao plenário essa avalanche de te-
legramas, cartas e ofícios oriundos de todos os recantos do Brasil 
e de tôdas as classes sociais, refletindo opiniões valiosas, pois que 
já foram muitas as manifestações dessa natureza que eu apresen-
tei ao conhecimento dos meus ilustres colegas. Diante, porém, do 
fato de terem os nossos antagonistas lido alguns raros telegramas 
de apoio à tese nacionalista e monopolista, resolvemos ler, para 
conhecimento do Senado, tôdas as declarações de concordância e 
aplausos ao nosso combate à Petrobrás monopolista e nacionalista. 

Passo a ler êsses despachos, incluindo a declaração do nobre 
Presidente da Confederação Nacional do Comércio, Sr. Brasílio Ma-
chado Neto, documento de alta importância, para o historiador, 
que um dia haverá de relatar o que se passou em 1953, por ocasião 
da votação do projeto de criação da indústria do Petróleo no Bra-
sil . (Lendo) 

Ex."'º Sr. Senador Othon Mãder. 
Em nome SERDEF que congrega trinta três sindi-

catos patronais grupo comércio Distrito Federal, tenho 
satisfação comunicar, por proposta conselheiro Jonatas 
Nunes Pereira Filho, aprovou unânimemente, voto con-
gratulações vossência, motivo energia brilhante defesa 
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comércio, houve por bem fazer, tribuna Senado Federal, 
quando infundados injuriosos ataques foram dirigidos 
classes comerciais. Ats. Milton Erizetas de Souza -
Presidente SERDEF. 

Ex.mo Sr. Senador Othon Mader. 
Surpreendidos insólita agressão classes produtoras 

praticada por Senador Landulpho Alves vimos por seu 
intermédio lavrar nosso veemente protesto a êsse ato 
atentatório da dignidade de quem apenas trabalha e pro-
duz para bem-estar e sustento País e por isso mesmo com 
mais credenciais que aquêle Senador para opinar na so-
lução grandes problemas nacionais. Aproveitamos ex-
pressar Vossência nossos agradecimentos sua nobre ati-
tude defesa classes produtoras agredidas bem como rea-
firmar nosso integral apoio suas patrióticas emendas pro-
jeto Petrobrás. Atenciosas saudações. - Anacleto Theo-
genes Carli, Presidente Federação Comercial Paraná. 

Urgente. - Senador Othon Mãder. 
Lamentamos sàmente agora tomarmos conhecimen-

to seu brilhante patriótico e oportuno discurso sôbre Pe-
trobrás, vindo assim atrasados apresentar nosso apoio 
única tese verdadeira e que condiz com as nossas neces-
cidades e com as nossas possibilidades explorar ouro ne-
gro, tão necessário nosso desenvolvimento econômico. 
Ao mesmo tempo tomamos conhecimento insólitas e 
vermelhas palavras pronunciadas pelo seu colega Sena-
dor Landulpho Alves, mais próprias bôcas menos respei-
táveis que de um Senador República. Queremos, ao mes-
mo tempo apresentar-lhe nossa estrita solidariedade, 
apresentar nossa completa, integral repulsa indelica-
das e injustas palavras com que aquêle Senador preten-
deu atingir classes produtoras e conservadoras nosso país. 
Ao grande Senador pelo Paraná, que pelo seu passado de 
honradez, dignidade, espírito público, cordialmente en-
viamos noEsas saudações Sindicato Comércio Atacadista 
Madeiras Paraná. - Anibal Sevalho, Presidente; Ruy F. 
Itiberê da Cunha, Vice-Presidente. 

Ex.mo Sr. Senador Othon Mãder. 
Associação Comercial Industrial Pirassununga vem 

por êste apresentar V. Ex.ª, seu integral apoio e solida-
riedade às emendas formuladas por V. Ex.ª projeto Pe-
trobrás. Cordiais saudações. Mário Elizeu - Presidente. 

Tomamos conhecimento através imprensa acusa-
ções descabidas Senador Landulpho Alves sôbre apoio ex-
ternado pelas classes produtoras sábias patrióticas emen-
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das Senador Othon Mãder Projeto Petrobrás reafirman-
do nossa repulsa essas acusações expressamos vossência 
nosso inteiro apoio nobre firme atitude sàbiamente assu-
mida em defesa altos interêsses nosso país. Respeitosas 
saudações. - Associação Comercial Presidente Prudente 
- Mário Lebrão, Presidente. 

"Ex. 111 º Sr. Senador Othon Mader. - Associação Co-
mercial Ind. e Agrícola de Rio Prêto, órgão represen-
tativo das classes produtoras desta grande e importante 
região do Estado de São Paulo, vem por êste meio apre-
sentar V. Ex.ª seu mais decidido integral apoio solida-
riedade emendas formuladas V. Ex.ª projeto Petrobrás. 
A participação capital particular exploração petróleo é 
medida altamente patriótica, pois elimina sentimento ja-
cobinismo e apressa solução magno problema. Cordiais 
saudações. Associação Comercial Industrial Agrícola de 
Rio Prêto. José Beolchi, Presidente - Felício Ferreira, 
Secretário-Geral". 

"Ex.1110 Sr. Senador Othon Mãder - Associação Co-
mercial Industrial Agrícola Catanduva empresta apo:o 
emendas V. Ex.ª projeto Petrobrás consultando reais in-
terêsses país. - Antônio Stocco, Presidente - Antônio 
Cunha, Subsecretário". 

"Ex.1110 Sr. Senador Othon Mader. - Associação Co-
mercial e Sindicato Comércio Varejista Itapira vêm apre-
sentar cumprimentos oportunas emendas projeto Petro-
brás esperando que os ilustres senadores as acolham 
atendendo assim a velha aspiração das classes produtoras 
todo país. Atenciosamente. - Hildebrando José Rossi". 

"Senador Othon Mader. - Associação Comercial Pa-
rá tomou conhecimento emenda apresentada V. Ex.ª or-
ganização Petrobrás admitindo para mesma colaboração 
da técnica e capital estrangeiro. Manifestamo-nos solidá-
rios essa proposição que corresponde também pensa-
mento Confederação Nacional Comércio, dando-lhe nosso 
integral apoio. Saudações atenciosas. - Antônio Martins 
Júnior, Presidente - Idalvo Pragana Toscano, Secre-
tário". 

"Senador Othon Mãder. - Autor artigo Nac~ona
lismo Contra a Nação, publicado "Jornal do Brasil" há 
meses, apresento V. Ex.ª felicitações sua grande luta ver-
dadeira solucão problema Petróleo. Cordiqis saudações. -
J. Menezes Moura, Suplente Vereador UDN DF". 

"Senador Othon Mader. - Discurso Senado encheu-
-me de entusiasmo pelo seu patriotismo e talento. Para-
béns - Dr. Mário Kroeff". 

28 - l'6 187 
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"Prezado amigo Dr. Othon. - Queira aceitar meus 
aplausos pela maneira firme e esclarecida na deefsa de 
sua emenda a respeito da exploração do petróleo e feli-
cito ainda por sentir-se fortalecido pela opinião das Fôr-
ças Conservadoras do País. Abraça o amigo admirador. 
- D. Cleve". 

"Senador Othon Mãder. - Receba prezado amigo 
meus entusiásticos parabéns sua brilhante e patriótica 
campanha em tôrno projeto exploração Petróleo Nacio-
nal cuja vitória soluciona um dos mais prementes pro-
blemas pátrios contrariando ação corrosiva criminosa da 
demagogia que tanto mal tem causado êste país. - Sau-
dações cordiais Mário Virmond". 

"Senador Othon Mãder. - Felicito emenda Petro-
brás, visando fortalecer economia do país que cegos jaco-
binistas vêm prejudicando. Abraços Ormeu Botelho". 

"Senador Othon Mãder. - Felicito ilustre conterrâ-
neo pela brilhante atitude no caso do Petróleo e almejo 
que seja vitorioso na luta contra o Nacionalismo Jacobi-
no que não quer o engrandecimento do Brasil - Coronel 
Isaac Viegas Pereira". 

"Dr. Othon Mãder - Firmeza de sua atitude debates 
Petrobrás Senado Federal e solidez sua argumentação 
elevam e fazem refulgir cenário nacional representação 
política Paraná. Sejam quais forem nossas convicções po-
líticas doutrinárias não devemos esconder nossos aplau-
sos sua alta conduta sem outras intenções afora legítimo 
reconhecimento valor altamente projetado cenário nacio-
nal. Saudações. - Benjamin Moura". 

"Senador Euclides Vieira. - Coerente com pronun-
ciamentos anteriores, Associação Comercial Rio de Ja-
neiro aplaude emenda ao Projeto Petrobrás aprovado por 
essa comissão autoria Senador Mãder, dando emprê-
sa particular possibilidade penetrar amplamente campo 
petrolífero. Referida emenda traz novas esperanças aos 
que como nós homens iniciativa privada desejam rápido 
desenvolvimento país. A participação emprêsa particular 
capitais nac1onais ou estrangeiros exploração petrolífera 
apressa progresso econômico Brasil, aliviando estado 
dos graves e crescentes encargos que lhe recaem sôbre 
ombros, relacionados com atividades que tem de exercer em 
setores básicos. Precisamos incentivar atuação livre nos 
setores básicos como petróleo, a fim intensificar ritmo 
capitalização produtiva país, melhorando, mesmo tempo, 
nível vida povo. Investimentos estatizados só poderão ser 
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ampliados mediante novos tributos, acarretando aumento 
ainda maior custo vida. - Cordiais saudações. - Carlos 
Brandão, Presidente." 

O Petróleo e as Classes Produtoras 

A propósito do incidente criado pelas acusações do Senador 
Landulpho Alves às classes produtoras do País, no debate do pe-
tróleo, declara o Sr. Brasílio Machado Neto, presidente da Confe-
deração Nacional do Comércio: 

- "Tendo o Senador Landulpho Alves se esquivado 
a atender ao repto que lhe dirigimos no sentido de que 
S. Ex.ª declinasse, da tribuna do Senado, o nome da em-
prêsa estrangeira a que estariam ligadas as entidades do 
Comércio no seu pronunciamento sôbre a questão do pe-
tróleo, só nos resta lamentar que, em lugar de correspon-
der ao apêlo formulado à sua condição de homem de bem, 
haja aquêle parlamentar preferido insistir nos seus ar-
gumentos improcedentes e nas suas acusações vagas. 

Nestas condições, sentimo-nos desobrigado de volver 
ao assunto nos têrmos em que o coloca o Senador Landul-
pho Alves. Na campanha de esclarecimento da opinião 
pública do País, em que se empenham os homens do Co-
mércio, com o pensamento nos elevados interêsses do Bra-
sil. só podem aceitar o debate do problema petrolífero no 
terreno objetivo e elevado em que o têm mantido até 
agora". 

Recebeu o Dr. Brasílio Machado Neto os seguintes telegramas: 
"Diretoria Sindicato Comércio Varejista Gêneros Ali-

mentícios São Paulo, ontem reunida, deliberou enviar 
cumprimentos V. Ex.ª brilhante defesa Cornérc;o efetuada 
conseqüência injustas acusações proferidas Senador Lan-
dulpho Alves hipotecando ainda inteiro apoio magnífica 
diretriz traçada reger confederação. Atenciosas Sauda-
ções. - Alexandre Duarte, Presidente." 

"Prezado Senhor: 
"Acuso o recebimento de seu ofício n.0 P 899-53, de 

10 do corrente mês, no qual V. S.ª se refere ao discurso pro-
nunciado pelo Senador Landulpho Alves no dia 6 próxi-
mo passado, bem corno envia cópia do telegrama enviado 
àquele parlamentar. 

"Em nome dêste sindicato felicito V. S.ª pela atitude 
assumida, rebatendo à altura os têrmos injuriosos conti-
dos no discurso proferido pelo referido senador. 
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"Brasileiro que sou, amando com orgulho o nosso que-
rido Brasil, reconheço a necessidade da colaboração téc-
nica e financeira estrangeira, para exploração de nossas 
riquezas naturais, não vendo nesse fato qualquer motivo 
para ser considerado antipatriota o cidadão que assim 
raciocinar". 

"Realmente, aquêles que professam a ideologia sovié-
tica, julgando-se mais brasileiros que os demais, comba-
tem êsse auxílio econômico e técnico, esquecendo-se de 
que querem importar um regime incompatível com a nos-
sa tradição de povo livre, transformando em colônia o 
nosso Brasil e escravizando seu povo ao "senhor ver-
melho". 

"Isto pôsto, Sr. Presidente, ratifico a opinião da classe 
da necessidade do auxílio técnico e financeiro estran-
geiro, para que, explorando suas riquezas naturais, possa 
o Brasil ocupar o lugar que merece entre os grandes paí-
ses do mundo". 

"Esperando ter explanado com clareza o nosso modo 
de pensar, subscrevo-me. - Casemiro Baptista Ribeiro, 
Presidente". 

"A Associação Comercial da Bahia, conhecendo em 
reunião de hoje, de sua diretoria, o texto do discurso pro-
ferido, perante essa Alta Câmara do Congresso Nacional, 
pelo Senador Landulpho Alves, vem, respeltosamente, 
apresentar a V. Exª, rogando transmiti-la ao Senado, a sua 
formal repulsa às injúrias nêle contidas e assacadas con-
tra as classes que representa, em cujo nome esta Casa se 
honra de se haver sempre pronunciado, no trato dos pro-
blemas de interêsse público, com a mais destacada isen-
ção e com o mais elevado sentimento patriótico. O con-
ceito tradicional desta associação impõe à sua diretoria 
o dever desta repulsa, que esperamos V. Ex.ª e o cons-
pícuo Senado recebam no seu inteiro significado. Queira 
aceitar V. Ex.ª as nossas mais atenciosas saudações. -
Walke Araújo, Presidente". 

"Intermédio Osmar acabo tomar conhecimento cita-
ção meu nome Senado como contrário orientação unâni-
me classes produtoras questão petróleo. Lamentando equí-
voco confirmo carta endereçada essa confederação onze 
março acompanhando cópias telegramas dirigidos sena· 
dores baianos reitero manifestações constantes classes 
produtoras baianas defesa postulados iniciativa privada 
e colaboração capitais técnicos estrangeiros sobretudo se 
tratando problema vital petróleo que tem na Bahia prin-
cipais reservas exploração. - Atenciosas saudações. -
Arthur Fraga." 
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"Telegrafei Senador Landulpho seguintes têrmos 
lendo "Diário do Congresso" ilustre amigo sôbre petróleo 
foi meu nome envolvido generoso aparte Senador Mãder. 
Contém esclarecido meu telegrama apelando seus bons 
ofícios sentido resolvê-lo reflete desejo beneficiar nossa 
terra além orientação expressa federação em sessão con-
selho representantes quatro dezembro passado tanto rea-
firmando minhas convicções pessoais como justificando 
minha atitude sem nenhum constrangimento. - Arthur 
Fraga." 

"Tomando conhecimento decidida atitude V. Ex.ª 
repel~ndo injustas imponderadas acusações Senador Lan-
dulpho Alves as entidades que congregam e também re-
presentam pensamento Comércio brasileiro, motivadas 
nossas manifestações relação votação emendas projetos 
Petrobrás, nome esta federação venho felicitá-lo brilhante 
defesa nossa dignidade que o recomenda nossa admira-
ção como lídimo representante nossa classe. Saudações 
cordiais. - Jaime Câmara, Presidente Federação Comér-
cio Goiás". 

"Associação Comercial Taubaté tomando conheci-
mento vosso telegrama Senador Landulpho Alves felicita 
eminente chefe enérgica e brilhante defesa dignidade 
nossa classe - Moacyr Freire, Presidente - Jamil José 
Elias - 1.0 Secretário". 

"O Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis 
e Acessórios do Rio de Janeiro tomando conhecimento do 
seu altivo e oportuno telegrama dirigido ao Senador Lan-
dulpho Alves em defesa Comércio injustamente acusado 
vem reiterar seu integral apoio a atitude firme e objetiva 
vossenhoria digna de um autêntico líder da classe. -
Cordiais saudações - Osvaldo Benjamin de Azevedo". 

"Desejamos manifestar ilustre brasileiro destacado lí-
der Comércio nosso decidido apoio seu telegrama revidan-
do insólitas declarações feitas Senador República propó-
sito ponto vista projeto Petrobrás. Mesmo sentido telegra-
famos Presidente do Senado. Neste ensejo enviamos tam-
bém nossos votos contarmos sempre com sua esclarecida 
patriótica orientação. - Olivier W. Heiland, Presidente 
Associação Comercial Industrial Barretos". 

"Sindicato Nacional Comércio Atacadista Pedras 
Preciosas tomando consideracão incisivos têrmos tele-
grama dirigido por Vossência âo Ex"'º. Sr. Senador Lan-
dulpho Alves solidariza-se essa confederação trazendo 
seu apoio expressões aludido despacho tão bem traduz 
justa e natural revolta brios classes conservadoras dura-
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mente ofendidos pronunciamento aquêle representante 
do povo. Atenciosas saudações. - José Amér~co Araújo, 
Presidente - Manuel Ataíde Carvalho, Secretário -
Antônio Ferreira Ribeiro, Tesoureiro". 

"Queira prezado líder receber meus aplausos à ati-
tude assumida caso Senador Landulpho Alves respon-
dendo com energia e altivez em defesa Comércio ataca-
do por êsse parlamentar. - Alcindo ReiS' - Diretor Tri-
buna Comercial Nova Friburgo". 

"A Associação Comercial Nova Friburgo tomando co-
nhecimento seu gesto caso suscitado Senador Landulpho 
Alves indo em defesa Comércio vilmente acusado reitera 
incondicional apoio louvando sua atitude que bem con-
diz com sua posição líder da classe - Saudações - Mas-
trangelo - Presidente". 

"Sindicato Comércio Varejista Cruzeiro, tornando co-
nhecimento atitude enérgica assumida V. Ex.a defesa co-
mércio brasileiro insólito ataque Senador Landulpho Al-
ves contra nossa classe, apresenta irrestrito e incondicio-
nal apoio. - José Américo, Presidente." 

"Com o presente temos a honra de nos dirigir a 
V. Ex.ª para hipotecar-lhe a nossa mais irrestrita solidarie-
dade e os nossos mais calorosos aplausos, relativamente 
à atitude tomada por V. Ex.ª no projeto que transita no 
Senado, sôbre a "Petrobrás", atitude que coincide com o 
ponto de vista das classes produtoras do País. 

V$1lendo-nos do ensejo para apresentar a V. Ex.ª os 
nossos protesto de elevado aprêço e distinta consideração, 
subscrevemo-nos atenciosamente - André Lia, Presi-
dente." 

"Tornando conhecimento sua enérgica reação frente 
insólita atitude Senador Landulpho Alves apresentamos 
nossa sincera admiração Vossência expressa Sindicato Co-
mércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de São Paulo. 
- Mário Pacíullo". 

"Nesta data telegrafamos ao Senador Landulpho Al-
ves repudiando suas injúrias palavras conferência Comér-
cio brasileiro questão emenda Othon Mãder projeto Pe-
trobrás. Cumprimos ainda grato dever vir mais uma vez 
hipotecar Vossência nosso irrestrito apoio e incondicio-
nal solidariedade pela atuação desassombrada vem tendo 
nesse assunto. Endossamos integralmente e louvamos têr-
mos seu enérgico pronunciamento relativamente êsse Se-
nador, que desconhecendo passado sempre honrado Co-
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mércio brasileiro deseja buscar nas entidades representa-
tivas classes alvo para seus ataques aleivosos. Saudações 
cordiais. - Luís Roberto Vidiual, Presidente fecomércio 
de São Paulo". 

"Associação Comercial Palegre hipotecando irrestrita 
solidariedade distinto amigo envia-lhe seu caloroso 
aplauso atitude assumida face ataques Senador Landul-
pho Alves classes produtoras. Atenciosas saudações. - J. 
Oswaldo Rentzsch, Presidente". 

"Queira aceitar aplausos incondicional solidariedade 
seu telegrama Senador Landulpho Alves. - Alvaro Ma-
cedo Jr. - Presidente em exercício Sindicato Comércio 
Varejista Material Elétrico Estado de São Paulo". 

"Sindicato Comércio Atacadista Álcool e Bebidas Es-
tado São Paulo plenamente solidário Vossência aprova 
têrmos telegramas enviado Senhor Landulpho Alves. Sds. 
Crds. - Virgínia Montanarini, Presidente". 

"Sindicato do Comércio Varejista Combustíveis Mi-
nerais do Estado São Paulo vem hipotecar a Vossa Ex-
celência incondicional apoio e irrestrita solidariedade 
.gesto desassombrado ao revidar Landulpho Alves que-
rendo desmerecer nossa classe quanto atitude assumida 
e das mais justas e sinceras, baseadas alto patriotismo, 
pois sem cooperação capital e técnicos estrangeiros cha-
mado petróleo é nosso continuará sepultado nosso solo. 
Há necessidade neste momento incerteza e intranqüili-
dade estamos atravessando, brasileiros como Vossa Ex-
celência saibam, com altivez e ombridade, enfrentar ele-
mentos inimigos Brasil como referido Senador. - Gabriel 
Gonçalves dos Santos, Presidente". 

"Enviamos nossos aplausos a Vossa Senhoria pela ati-
tude tomada Confederação Nacional Comércio em face 
insólita agressão discurso Senador Landulpho Alves, a 
respeito projeto da Petrobrás, que V. S.ª revidou com su-
perioridade de espírito que lhe é peculiar. Ponto-de-vista 
nossas classes de que não podemos dispensar colaboração 
de todos os capitais de iniciativa privada em emprêsas 
grande vulto e que corresponde realidade solução proble-
ma tão importante para progresso economia nacional. 
Cordiais saudações. - Eduardo Luiz Gomes, Presidente". 

":&lste sindicato se congratula com V. Ex.ª pela cora-
josa atitude tomada em relação ao Senador Landulpho 
Alves. - Lauro Elorza, Presidente do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Carnes Frescas de São Paulo". 
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"Diretoria Sindicato Hotéis Similares Santos sente-
-se dever apresentar ilustre líder classes conservadoras 
seu irrestrito apoio e solidariedade, motivo insólita atitu-
de Senador Landulpho Alves, que da tribuna Senado ma-
neira pouco parlamentar feriu brios cidadãos integrados 
atividades comerciais nosso país. Atitude Vossência, de-
sassombrada enérgica e à altura acontecimentos, é dig-
na aplausos e sol'dariedade Comércio nacional que se viu 
ferido em sua dignidade pelo aludido senador. Tão dig-
nos respeito são os que defendem com convicção tese 
contrária projeto Petrobrás, como os que acôrdo mencio-
nado projeto. Permite-se diretoria êste sindicato sugerir 
seja endereçado ao Senador Landulpho Alves magnífico 
trabalho autoria Vossência referente exploração petróleo 
nacional lido por ocasião sua posse e presidência Confe-
deração Nacional Comércio. Saudações respeitosas. -
Luiz Felipe Caram, Presidente." 

"Queira aceitar aplausos incondicional solidariedade 
seu telegrama Senador Landulpho Alves. - Altino de 
Castro Lima, Presidente Sindicato Emprêsas de Compra 
e Venda de Imóveis de São Paulo". 

"Federação Comércio Alagoas interpretando pensa-
mento Comércio dêste Estado vem manifestar a Vossa 
Senhoria integral solidariedade ao apoio das entidades 
de classe Comércio às emendas oferecidas Senador Othon 
Mãder projeto Petrobrás que consubstaciam realmente 
única solução problema exploração petróleo nacional. 
Igual solidariedade hipoteca Vossa Senhoria pelo repto 
dirigido Senador Landulpho Alves através enérgico e ex-
presslvo telegrama enviado àquele parlamentar. -
Flávio de Souza Luz, Presidente Federação Comércio Ala-
goas". 

"Sindicato Lojistas Comércio São Paulo órgão re-
presentativo classe sente-se no dever de felicitar Vossên-
cia hipotecando irrestrita solidariedade e apoio à atitude 
desassombrada demonstrada no repto ao Senador Lan-
dulpho Alves, pelas acusações infantis daquele parlamen-
tar às classes produtoras, que se orgulham de virem 
dando ao Brasil a sua mais honesta e profícua colabora-
ção para o seu engrandecimento. Cordiais saudações 
- João Baptista Monteiro, Presidente". 

"A Associação Comercial de São Paulo ao tomar co-
nhecimento sua resposta discurso Senador Landulpho 
Alves aplaude enérgica atitude Vossa Senhoria em que 
precisou em têrmos modelares a posição que as classes 
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produtoras assumiram em face momentoso problema pe-
tróleo. - Horácio de Mello, Presidente". 

"Em nome Sindicato Lojistas Comércio Rio de Ja-
neiro congratulo-me vivamente com Vossência pelo vee-
mente e brilhante protesto que em nome classes produto-
ras formulou perante Senador Landulpho Alves pelas 
suas aleivosas acusações àquelas classes em discurso pro-
nunciado Senado estamos perfeito acôrdo com Vossência 
quando afirma que ditas classes prescindem lições mes-
mo Senador para saber como melhor servir com fideli-
dade Brasil. Atentos cumprimentos. - José Silva Oli-
veira, Presidente". 

Vimos trazer nosso integral apoio sua enérgica ati-
tude face agressão insólita cometida por Senador Landul-
pho Alves contra classes produtoras país. Estamos tele-
grafando para aquêle senador também Othon Ma.der ex-
pressando nosso protesto. Cordiais Saudações. - Anacleto 
Teogenes Escarli, Presidente FEC. Comércio". 

"A Associação Comercial Ind. e Ag-rícola de Rio Prêto 
vem pelo presente hipotecar V. Ex.ª irrestrito e integral 
apoio atitude de desassombro tomada por V. Ex.ª com 
referência magno problema petróleo, especialmente emen-
das apresentadas Senador Othon Mader a quem já tele-
grafamos enviando nossa solidariedade. Cds. Sds. - José 
Beolchi, Presidente - Felício Ferreira, Secretário-Geral". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 





SESSÃO EM 29 DE MAIO DE 1953 

Expediente 

......................... ' .................................. .  

O SR. ATTíLIO VIVACQUA - (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, o recurso do eminente Senador Othon Mãder é inteira-
mente procedente. Não aceito, porém, todos os fundamentos em 
que S. Ex.ª se baseou para justificar seu apêlo ao plenário. 

Depois da aprovação da emenda do nobre Senador Ismar de 
Góes, ficou inteiramente desmontado o sistema do projeto. As si-
tuações jurídicas são diferentes. Na emenda aprovada o de que se 
trata é uma autorização ampla, ilimitada, incondicional, como 
a que é dada ao Presidente da República para contratar trabalho, 
serviços técnicos de pesquisa e de exploração. É o regime contra-
tual que se introduz no projeto. 

A emenda Othon Mãder pretende estabelecer, ao lado do sis-
tema de exploração estatal feita por intermédio da Petrobrás, o 
regime concessionai de jazidas e minas prescrito no art. 153 da 
Constituição. O que S. Ex.ª pretende, ao lado de tôda essa estru-
tura legal com que se cogita organizar a exploração estatal, é man-
ter o sistema das concessões. 

São dois institutos perfeitamente distintos: Na emenda Ismar 
de Góes é o regime contratual; na emenda Othon Mãder é o re-
gime concessionai. Quer se interprete esta última como desde 
já perfeitamente integrada em o novo estatuto legal, da legislação 
atual de concessões sôbre o petróleo (estabelecida nos decretos 
n.0 366, de 1938, e 3 206, de maio de 1941); quer se admita que S.• 

Ex.ª cogita de lei especial para cada caso, o fato é que são insti-
tutos absolutamente diferentes. 

Sr. Presidente, de modo algum teria eu apresentado a minha 
emenda, na qual se inspirou o nobre Senador Ismar de Góes, se a 
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matéria fôsse idêntica. Isto porque a minha emenda estabelecia 
justamente a faculdade outorgada à Petrobrás, mediante delibera-
ção da Assembléia Legislativa, de contratar serviços técnicos, o 
que poderia ser feito com qualquer emprêsa alienígena. Se minha 
proposição envolvesse de alguma forma uma concessão, não a teria 
eu elaborado, pois a sua inconstitucionalidade seria absoluta e fla-
grante. 

Desejo, Sr. Presidente, nesta questão de ordem, fixar distin-
ção nítida que se configura entre as duas modalidades - a con-
tratuaf, da emenda Ismar de Góes, e a concessional, da emenda 
Othon Mader. 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.a um aparte? -- (Assen-
timento do orador) - Enquanto numa emenda a concessão de-
pende un~camente do Poder Executivo, na outra depende de ato 
do Poder Legislativo. Há também que notar esta diferença. 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA - É outra questão. E a emenda 
de V. Ex.ª, nesse ponto, não é perfeitamente clara. 

Diz a emenda: 

"Por meio de concessão, quando a lei autorizar a 
emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira, 
com sede no Brasil". 

Ora, a lei atual autoriza a concessão, mas, de certo modo, pre-
cisava de interpretação atenta, de maneira a não se dar a êsse dis-
positivo o sentido, que poderia ter, de desprezar a legislação do mo-
mento por uma lei futura. 

V. Ex.ª sempre visou, creio, a estabelecer a concessão mediante 
lei. 

Não desejo, no momento, adiantar a discussão em tôrno do mé-
rito da emenda. Devo, entretanto, fazer uma. ponderação: a emen-
da não visa a corrigir a alegada inconstitucionalidade do projeto 
da Petrobrás, no tocante às concessões. O parágrafo único do art. 6 
atribui ao Conselho Nacional do Petróleo outorgar tais conces-
sões. Concilia-se, portanto, perfeitamente, o sistema da nossa 
Constituição. previsto no art. 153, com a estrutura do projeto. 

O Sr. Plínio Pompeu - A emenda Ismar de Góes é mais am-
pla, porque se refere a emprêsas idôneas, nacionais ou .estrangeiras, 
exigindo apenas que se constituam no BrasiL 
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O SR. ATTíLIO VIVACQUA - Situei a questão no ponto de 
vista de ordem constitucional e jurídica. A meu ver não pode ha-
ver dúvida quanto à diferença entre as duas emendas: uma visa 
a criar um regime contratual. 

O Sr. Plínio Pompeu - Há diferença completa entre elas, sen-
do que a do Senador Othon Mãder aproxima-se da lei canadense. 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - Êsse aspecto não interessa 
agora ao debate. É esclarecedor mas não se liga propriamente à 
discussão da matéria, nos têrmos em que a coloquei. Pediria, por-
tanto, a atenção do plenário para certos aspectos intransponíveis. 

O Sr. Othon Mader - Enquanto a emenda Ismar de Góes se 
aproxima do sistema mexicano, a de minha autoria, de n.º 19, rela-
ciona-se com a canadense . 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - A emenda de V. Ex.a adapta-
-se a um sistema rigorosamente brasileiro; baseia-se no regime de 
concessões, previsto no art. 153 da Constituição. A emenda é 
muito boa, muito indígena, muito brasileira. Situa-se precisamente, 
ao contrário da outra, no sistema da concessão, estabelecido na 
Carta Magna. :t!:ste o seu pensamento. 

Seria inconstitucional a minha emenda, se tivesse caráter de 
concessão, pois não se poderia de modo algum atribuí-la a emprê-
sas estrangeiras. 

Sr. Presidente, eis os característicos que devem ser examina-
dos para o efeito de se considerar a matéria como inteiramente 
distinta. Eram estas as considerações que desejava fazer em tôrno 
do assunto. (Muito bem). 





SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1953 

Expediente 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, figura na 
Ordem do Dia de hoje, para ser votado, o projeto que cria a Petro-
brás e institui o monopólio do Estado da exploração petrolífera. 

Muito se tem discutido a respeito da questão do monopólio. 
Não vou repetir neste momento tôdas as razões de ordem polí-
tica, de ordem econômica e de ordem social que o justificam, pois 
já foram amplamente expostas, inclusive neste plenário, e são por 
demais conhecidas. Desejaria, apenas, lembrar que a independên-
cia política de um país está condicionada ao seu desenvolvimento 
econômico: que a independência econômica de um país como o 
Brasil sómente poderá existir se êle tiver o contrôle, não apenas re-
gulatório, mas também patrimonial, efetivo, de suas riquezas bá-
sicas e, sobretudo, de suas fontes naturais de energia. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Por outro lado, essas ri-

quezas básicas não foram criadas pelo engenho e pela mão do ho-
mem; são legados da natureza e, por isso, devem ser exploradas 
exclusivamente em benefício da coletividade nacional, e não para 
proporcionar dividendos a grupos privados, ao capital privado na-
cional ou internacional. 

Seria, Sr. Presidente, fazer pouco da inteligência e da cultura 
do Senado admitir ou insinuar que esta tese seja de inspiração 
comunista e que aquêles que a defendem sejam os "inocentes úteis" 
da linha auxiliar do comunismo. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Muito bem. 
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O SR. ALBERTO PASQUALINI - Admiti-lo seria reconhecer 
o absurdo de que só o comunismo tem capacidade de defender so-
luções justas e legítimas e de defender os interêsses da coletivi-
dade nacional. 

Temos ouvido, Sr. Presidente, inclusive nesta Casa, certos ar-
gumentos que, na sua simplicidade, poderiam ser reduzidos à se-
guinte forma silogística: "Na Rússia a exploração do petróleo cons-
titui monopólio do Estado; ora, a Rússia é um país comunista; logo, 
a exploração do petróleo através do monopólio do Estado é uma 
solução comunista". Ou ainda: "A estatização ou a socialização de 
atividades econômicas é uma característica de regime soviético. 
Ora, pretende o projeto estatizar uma atividade econômica, que é 
a indústria do petróleo. Portanto, a solução do projeto tem ca-
racterísticas do regime comunista". 

São argumentos tão f alhos de lógica, tão inconsistentes co-
mo se disséssemos: os russos usam calças; ora, os russos são co-
munistas; logo, vestir calças é ser comunista. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Muito bem. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - O que caracteriza o regime 

soviético econômicamente não é a estatização desta ou daquela 
atividade econômica, dêste ou daquele setor da economia, e sim a 
socialização integral de todos os meios de produção, circulação e 
troca. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Muito bem. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Não existem, hoje em dia, 

países exclusivamente capitalistas; há países mais capitalistas, 
países menos capitalistas e países socialistas. A tendência de reservar 
para o Estado a exploração das riquezas básicas e de realizar certos 
empreendimentos econômicos, que condicionam os demais, existe 
inclusive nos países em que a iniciativa privada é quase um dogma, 
como nos Estados Unidos. 

Devemos, Sr. Presidente, estar lembrados dos princípios do 
"Fair Deal" do Presidente Truman. Um dêles "era de que os gran-
des recursos naturais devem ser protegidos e explorados em be-
nefício de tôda a coletividade e não de grupos reduzidos". O pas-
sado govêrno democrático empreendeu um vasto programa de pro-
dução de energia elétrica, aproveitando justamente os potenciais 
hidráulicos do país e prevendo a inversão de quarenta bilhões de 
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dade, em todos os setores da vida, desde a economia até 
a cultura, continuarem a aplicar nesse sentido as pró-
prias energias com inteligência, com esfôrço tenaz, com 
parcimônia de vida, e sobretudo em grande confiança em 
Deus. Somente assim podereis estar protegidos contra o 
indevido aproveitamento alheio; somente assim impedi-
reis que a especulação do capital externo e interno vos 
defraude o fruto do vosso trabalho". 

É tão-sõmente isso que desejamos: aplicar nossas próprias ener-
gias, nossos esforços, nossos recursos na exploração e aproveita-
mento de uma riqueza básica, para que os resultados dessa explo-
ração contribuam para o desenvolvimento econômico do País, para 
elevar o nível de vida de sua população, não permitindo que os seus 
benefícios sejam sugados pelo capital nacional ou internacional. 

Ao capital privado, quer nacional, quer alienígena, ficarão 
abertos outros amplos setores de investimento e de aplicação, onde 
poderá criar novas riquezas e não apenas aproveitar as existentes. 

Não temos necessidade somente de petróleo, mas de alimentos, 
de trigo, de máquinas, de instrumentos agrários: necessitamos 
de equipamentos industriais, de locomotivas, de tratores, de ca-
minhões, de automóveis. Por que o capital privado alienígena não 
vem para o Brasil, a fim de ser aplicado na produção dessas e ou-
tras utilidades? Seria, estou certo, recebido de braços abertos e 
lhe seria assegurada uma remuneração justa. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª está ferindo de frente 
a questão. Essa é uma pergunta que ficará sem resposta. Nós, na-
cionalistas, constantemente a fazemos e ninguém nos esclarece. 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI- Sr. Presidente, por que essa 
preferência, essa atração, essa sedução quase irresistível pelo pe-
tróleo? Porque o petróleo é um instrumento de dominação e são 
espetaculares os lucros da exploração petrolífera. 

Quem quiser certificar-se, procure os balanços e os relató-
rio da companhia de petróleo "Standard Oil", de New Jersey 
que opera no Brasil através de uma subsidiária ... 

O Sr. Camilo Mércio - Apresentou um lucro, em 1946, de 
332%. 
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O SR. ALBERTO PASQUALINI - Teve, em 1951, um lu-
cro líquido de 582 milhões de dólares, tendo levado duzentos mi-
lhões de dólares para o fundo de reserva. 

A "Creole", que opera na Venezuela, subsidiária da "Standard 
Oil" de New Jersey e com capital inferior a 200 milhões de dóla-
res, apresentou, em 1951, o lucro líquido de 202 milhões de dóla-
res, depois de ter levado ao fundo de reserva cêrca de 50 mi-
lhões. Distribuiu 115% de dividendos, e suas ações, do valor nomi-
nal de 5 dólares, chegam a obter na Bôlsa a cotação de 85 dó-
lares. 

Não precisamos ir muito longe. Para ter uma idéia da lucra-
tividade da indústria petrolífera, bastará olhar para o nosso 
exemplo doméstico, êsse jardim due infância, como diria o Senador 
Chateaubriand, que é o Recôncavo. 

O Conselho Nacional do Petróleo inverteu no Recôncavo 700 
milhões de cruzeiros. Sua produção potencial é, hoje, de 7 a 8 mil 
barris diários . 

Ora, sabemos que um barril de óleo do Recôncavo vale 4 dó-
lares, isto é, 80 cruzeiros. Portanto, o valor da produção diária po-
tencial seria de 560 mil cruzeiros - mais de 200 milhões por ano. 
Quer dizer que, em 4 anos de exploração, com base na produção 
atual, os investimentos do Recôncavo estarão completamente 
amortizados. 

Há, Sr. Presidente, uma opinião generalizada de que o ramo 
da indústria petrolífera que dá grandes lucros é a refinação e não 
a pesquisa. 

Na realidade, o contrário é que é o verdadeiro. 
Alega-se que a pesquisa é um jôgo, uma aventura. Sim: a pes-

quisa é um jôgo, uma aventura, quando feita sem base técnica e 
sem recursos suficientes. 

Quando, porém, é feita com base técnica e científica, quando 
há os necessários recursos, deixa de ser uma aventura, porque está 
hoje determinada a probabilidade estatística de poços pioneiros 
produtores, isto é, a percentagem dêsses poços quando as áreas a 
serem pesquisadas oferecem características petrolíferas, compro-
vadas pela geologia e geofísica. 

Desejo esclarecer - certamente o Senado o sabe - que o poço 
pioneiro é aquêle que descobre o óleo, a jazida, a estrutura petrolí-
fera, o novo campo. 
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A probabilidade a que me refiro, Sr. Presidente, segundo a ex-
periência mundial, é de 10 a 15%, quando a pesquisa se faz em 
áreas pioneiras, e varia de 20 a 30 % quando a pesquisa é realizada 
em áreas provadamente petrolíferas. 

Sr. Presidente, tenho aqui uma estatística dos poços pioneiros 
perfurados nos Estados Unidos desde 1937 até 1950. A percentagem 
média de poços produtores é de 10%, variando nos diferentes anos 
de 10 a 12%. É preciso considerar, no entanto, que nos Estados 
Unidos essa percentagem é mais baixa porque ali, dado o regime 
de propriedade do subsolo, existem centenas, senão milhares de 
pesquisadores que se disputam as áreas de maneira tal que é mais 
difícil fazer-se uma seleção. 

Tenho outra estatística, mais especializada, que indica a per-
centagem, nos Estados Unidos, de poços pioneiros produtores, 
quanrilo a perfuração foi feita com base técnica e sem base técnica. 

Quando a perfuração é feita com base técnica, a média dos 
poços produtores é de 15 % . A média da percentagem de poços 
produtores perfurados sem base técnica é de 4%. De maneira que, 
tomando-se por base os dados apontados, chega-se à média geral 
de 10%, já indicada através da outra estatística que mencionei. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Com o maior prazer. 
O Sr. Attílio Vivacqua - Estamos acompanhando a notável 

oração de V. Ex.ª, que tem, precisamente, ao lado de todos os co-
legas que aqui trataram do assunto, o grande mérito de esclarecer 
a opinião pública, de sorte a desfazer aquelas fantasias em tôrno 
dos gastos fabulosos para a pesquisa do petróleo. Ficou na imagi-
nação do povo aquela importância que se atribuiu ao primeiro bar-
ril de petróleo extraído na Venezuela, o qual teria custado bilhões 
de dólares. Hoje, como V. Ex.ª bem acentuou, o problema da pros-
pecção, da pesquisa, é um problema técnica e cientificamente su-
perado. O que temos atualmente com arcanos da ciência desafi-
ando a inteligência dos homens e, sobretudo, a sua capacidade são 
os problemas da energia nuclear, os quais já foram desvendados 
nos seus aspectos principais e se acham até na fase de industria-
lização. O certo é que o público, que já tem a sua consciência na-
cionalista, está encontrando no Parlamento a expressão dêsses 
sentimentos, a voz do seu patriotismo, por assim dizer um alerta 
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das suas preocupações discutindo a matéria em bases técnicas, em 
bases concretas. Infelizmente, a nossa rêde de imprensa nem sem-
pre cumpre o seu dever com relação aos pontos-de-vista que aqui 
externamos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
O Sr. Attílio Vivacqua - Há, por assim dizer, uma cortina 

de ferro em tôrno de opiniões como a de V. Ex.ª e outras, opiniões 
esclarecidas, argumentos já lançados no seio do povo e que não 
podem ser percebidos por todos. Aproveito a ocasião para formu-
lar um apêlo a essa imprensa. Assim foi no caso do Acôrdo Militar 
com os Estados Unidos. Determinados órgãos da imprensa omiti-
ram ou desvirtuaram os nossos pontos de vista, as nossas atitudes, 
os nossos argumentos. Deixaram de bem informar a opinão pú-
blica. Na Inglaterra, os órgãos do partido situacionista vivem pre-
cisamente do noticiário das informações, dos debates, da oposição. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Agradeço o aparte de V. 
Ex.a, brilhante contribuição à minha explanação. Aliás, V. Ex.a 
é o autor de um livro que deveria ser, nesta questão, livro de ca.. 
beceira. 

O Sr. Camüo Mércio - Muito bem.  
O Sr. Attílio Vivacqua - Muito obrigado.  
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, observava 

eu que poderíamos tomar, como probabilidade estatística de poços 
pioneiros produtores, a percentagem de dez por cento como base 
para argumentação. 

Se a percentagem de poços pioneiros produtores é de dez por 
cento, significa isso que, de dez poços perfurados, um será necessà-
riamente produtor? 

Não. Seria essa uma conclusão errada. Intervém no caso a 
lei dos grandes números, que nos diz que os acontecimentos so-
mente à medida que o seu número aumenta tendem a produzir-se 
e a realizar-se na proporção de sua probabilidade estatística ou 
de sua probabilidade matemática. Assim, se alguém dispuser de 
recursos para perfurar apenas dez poços, correrá o risco de jogar 
fora o seu dinheiro; mas, se furar cem, será muito provável que dez 
sejam produtores; e se furar mil, feita a perfuração com base ci-
entífica, poderá obter um resultado mais aproximado à probabi-
lidade. 
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O Sr. Plínio Pompeu - Qual o tempo que V. Ex.ª considera 
necessário para perfurarem mil poços? Vou ler o que diz o técnico 
Pedro Moura sôbre os poços pioneiros: 

"0 problema de pesquisa é tão importante que, se 
comprássemos hoje, instantâneamente, dez sondas, não 
poderíamos trabalhar com tôdas elas. Não temos zonas 
estudadas para podermos, talvez, colocar seis sondas". 

Mais adiante: 
"A falta de técnicos, de material, de terreno estuda-

do, tudo isso há de demorar muitos anos. Não podemos 
empregar desde logo dois bilhões de cruzeiros, porque de-
pende muito do estudo geológico". 

O Sr. Alvaro Adolpho - Não se referia à Bahia. 
O Sr. Plínio Pompeu - Não! Fora da Bahia. Na Bahia, não 

há necessidade, porque os campos petrolíferos daquele Estado já 
estão delimitados. Lá não se precisa de poços pioneiros, mas de po-
ços produtores, o que é muito diferente. 

O Sr. Domingos Velasco - Em que o argumento de V. Ex.ª 
invalida a lei dos grandes números ou o cálculo das probabilida-
des?! V. Ex.ª, engenheiro brilhante, sabe que não a invalida. 

O Sr. Plínio Pompeu - A dificuldade para estudar o terreno 
onde se colocarem cem sondas é grande. Nem em dez anos se con-
seguiria. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - A questão levantada por 
V. Ex.ª está um pouco fora do ponto. Estou apenas mostrando qual 
a relação, de acôrdo com a experiência mundial, entre poços pio-
neiros produtores e poços pioneiros estéreis. Não discuto a ques-
tão do tempo nem a inversão necessária para se perfurarem mil 
poços. Essa questão será encaminhada oportunamente. 

O Sr. Plínio Pompeu - Minha referência foi o tempo neces-
sário para se alcançar êsse objetivo. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Tem-se igualmente afir-
maào que a pesquisa é uma loteria. 

O Sr. Othon Mi:ider - Permite V. Ex.ª um aparte? - (Assen-
timento do orador) - Estou ouvindo com a melhor atenção abri-
lhante dissertação de V. Ex.a, mas não posso concordar com a 
afirmação do nobre colega quando diz que a questão dos poços 
pioneiros seja uma questão resolvida. O que se sabe, com relação 
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à geologia do petróleo, é que a descoberta de uma bôlsa só pode 
ser afirmada depois de perfurada. Enquanto não fôr ela atingida, 
não se poderá afirmar a existência do petróleo. Todos os estudos 
científicos nesse sentido não chegaram a uma conclusão que per-
mita dizer que há petróleo. Pode-se, sim, declarar que não existe. 
Há mais de trinta anos, já o grande Euzébio de Oliveira dizia que 
só se pode afirmar a existência de petróleo depois de atingido êle 
pela sonda, gastando-se muito dinheiro. Todos os processos físicos, 
geofísicos, como a prospecção, não darão resultado enquanto não 
se fizer a perfuração. As leituras que tenho feito sôbre o as-
sunto demonstram que, embora o adiantamento da ciência no 
particular, ainda não conseguiu ela, de forma categórica, locali-
zar as jazidas de petróleo. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - V. Ex.ª não assistiu ao co-
mêço da minha exposição. Não afirmei, nem afirmo que, baseado 
em estudos técnicos e científicos, furando-se aqui ou ali, se en-
contre petróleo. Digo apenas que há probabilidade de encontrá-lo 
se a área oferece características petrolíferas confirmadas. Argu-
mentei com a probabilidade estatística mundial, com a experi-
ência mundial: e, nessa base, a probabilidade é de 1 por 10. 

O Sr. Plínio Pompeu - Nos países em que há exsudação de 
petróleo. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - No Texas as exsudações 
são raras; entretanto, lá estão as maiores jazidas petrolíferas dos 
Estados Unidos. Nem sempre existem exsudações, e, quando exis-
tem, nem sempre coincidem com a existência do petróleo, pelo me-
nos em base de exploração comercial. 

O Sr. Plínio Pompeu - No Texas sàmente sondam onde há 
indícios de petróleo . 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - É necessária a indicação 
técnica. Então, existe probabilidade; e essa probabilidade é de 1 
por 10 na pior das hipóteses. 

O Sr. Othon Mader - Quando a zona não é estéril. 
O Sr. Plínio Pompeu - Quando indicada pela geologia. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Quando a zona não oferece 

características petrolíferas indicadas pela geofísica, não se per-
fura. Ninguém iria perfurar o solo no Rio de Janeiro, porque es-
tamos sôbre o cristalino. Fura-se onde há possibilidade. 
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O Sr. Othon Mã.der - Onde há possibilidade de petróleo tam-
bém o resultado pode ser negativo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A argumentação do nobre Se-
nador Alberto Pasqualini é tão convincente que os apartes dos 
nossos ilustres opositores demonstraram verdadeiro desnortea-
mento. Não encontram razões para opor ao que o orador está di-
zendo. 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Insiste-se em dizer que a 
pesquisa petrolífera é uma loteria. É, talvez, a mais interessante 
e ilustrativa comparação que se possa fazer. Imaginemos um pla-
no lotérico com trinta mil bilhetes e que distribua três mil prê-
mios. Significa que dez por cento dos bilhetes serão premiados. 
Portanto, qual a probabilidade matemática de, comprando-se 
um bilhete, sair êle premiado? De um sôbre dez. Segue-se daí que, 
se alguém comprar dez bilhetes, um será necessàriamente premia-
do? Não! Se comprar cem, haverá mais probabilidade de dez se-
rem premiados. A probabilidade será muito maior ainda se com-
prar mil bilhetes; poderá, então, ter a certeza de que cêrca de cem 
estarão premiados. 

O Sr. Plínio Pompeu - Podem sair brancos os cem bilhetes. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Surpreendo olhares incré-

dulos. Se os ilustres colegas tiverem a curiosidade de verificar a 
lista de uma loteria, poderão observar que, em cada milhar, cem 
bilhetes aproximadamente estão premiados. Poderão ser noventa 
e nove, cento e um ou cento e dois, mas o número de premiados 
em cada milhar se aproxima da probabilidade. 

O Sr. Plínio Pompeu - Dentro do cálculo da probabilidade; 
mas pode falhar. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Não falha, quando se trata 
de grandes números. Falha num número pequeno de experiências. 
V. Ex.ª poderá consultar nalgum jornal a lista da extração loté-
rica e verificará a comprovação do que afirmo. 

O Sr. Othon Mader- V. Ex.ª argumenta com o plano lotérico. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Estou apenas fazendo uma 

comparação. 
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O Sr. Othon Miider - Na loteria semp1e há possibilidade de se 
tirar um prêmio. O prêmio existe. O comprador, se comprar todos 
os bilhetes, forçosamente terá que tirá-lo. No caso do petróleo, po-
rém, pode não existir o prêmio: e, assim, perderá todo o dinheiro 
investido. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - O petróleo existe. A ques-
tão é a probabilidade de encontrá-lo. 

O Sr. Othon Miider - Poderá ou não existir. 
O Sr. Camilo Mércio - Se não existe petróleo, acabemos com 

a "Petrobrás". 
O Sr. Plínio Pompeu - Ninguém disse que não existe petró-

leo. A dificuldade é encontrá-lo. 
O Sr. Camilo Mércio - V. Ex.a• são pessimistas quando se 

trata de descobrir petróleo. 
O Sr. Plínio Pompeu - Não é pessimismo; apenas julgo que 

dez, vinte, trinta exploradores não conseguirão êxito. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tanto existe que o Senador 

Assis Chateaubriand, apesar de todo o seu pessimismo, já admitiu 
a existência de grande quantidaae de petróleo. S. Ex.ª deve saber 
que qualquer um de nós ... 

O Sr. Camilo Mércio - Não há dúvida alguma a êsse respeito. 
Aliás, pelos discursos do Senador Plínio Pompeu, sabe-se, perfeita-
mente, que o petróleo existe. 

O Sr. Plínio Pompeu - Acredito na sua existência. Só não 
creio na facilidade de encontrá-lo. 

O Sr. Camilo Mércio - Nem poderia V. Ex.ª duvidar. 
O Sr. Plínio Pompeu - Não digo, porém, que com dez sondas 

seja êle encontrado. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Quanto às possibilidades de 

existência do petróleo fora do Recôncavo - disso não há dúvida 
- poderia ler trechos do relatório de um dos maiores geólogos ame-
ricanos, que aqui estêve há pouco tempo e examinou as possibili-
dades de nossas bacias sedimentares. Não vou cansar, entretanto, 
o Senado com essa leitura. 

O Sr. Othon Miider - Deve ser o mesmo técnico que verificou 
que o Conselho Nacional do Petróleo estava procedendo de maneira 
não consentânea com a orientação científica. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não deve ser êsse técnico. 
Li todo o relatório do técnico americano. Não faz essa de-

claração; apenas recomenda algumas retificações de orientação. Dá 
uma série de indicações e conselhos técnicos, de acôrdo com seu 
ponto-de-vista. 

O que há de particular na pesquisa - ponto êste muito im-
portante - é que o risco é inversamente proporcional ao montante 
das inversões. Quanto mais se puder inverter em pesquisa, menor 
será o risco e maior a probabilidade de encontrar petróleo. Por isso, 
ninguém deverá aventurar-se em pesquisas com poucos recursos, 
porque terá tôdas as probabilidades de pôr fora seu dinheiro. 

O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.ª há de se lembrar do caso do Ira-
que, onde as companhias inglêsas empregaram milhões. Não me 
lembro agora da importância em libras. Os inglêses, não encon-
trando petróleo, abandonaram a pesquisa. Depois vieram os ame-
ricanos e o encontraram. Daí se conclui que as probabilidades de 
se achar petróleo dependem também do aperfeiçoamento técnico. 
Nós, infelizmente, ainda não temos essa capacidade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nunca ouvi argumento tão 
frágil. 

O Sr. Plínio Pompeu - Na opinião de V. Ex.ª. 
O Sr. Camilo Mércio - Aliás, conforme opina o nobre Senador 

Alberto Pasqualini, nada impede que se contratem técnicos ame-
ricanos. 

O Sr. Attílio Vivacqua - O que se quer é liberdade de os con-
tratarmos onde julgarmos conveniente. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Não podemos argumentar 
com o que se gasta inutilmente em determinada região, porque tais 
gastos fazem parte daqueles 90 % de pesquisa sem êxito. Isso faz 
parte do cálculo; a despesa está computada dentro do sistema téc-
nico e econômico do petróleo . 

A pergunta que se pode agora formular é se a nação 
brasileira possui recursos suficientes para realizar a pesquisa pe-
trolífera. 

O Sr. Plínio Pompeu - Na minha opinião, não possuímos re-
cursos. 



-459-

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, na minha 
opinião - perdoe o Senador Plínio Pompeu discordar do ponto-
-de-vista que emite - o Brasil possui meios suficientes para rea-
lizar, por si só, a pesquisa petrolífera. 

O Sr. Camilo Mércio - Não há dúvida alguma. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Não estamos na situação 

dos sultanatos do Oriente Médio, nem de certos países latino-ame-
ricanos, que, por não disporem de recursos suficientes, têm de cur-
var a cabeça e abrir as portas ao capital internacional ... 

O Sr. Landulpho Alves - Muito bem. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - ... e, conseqüentemente, 

renunciar a uma parte dos benefícios dessa exploração. 
O Sr. Othon Mêider- Também não correm o grande risco que 

as companhias vão correr. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Veremos se vale a pena 

correr êsses riscos. 
A Petrobrás contará, nestes cinco anos, com cêrca de 10 bilhões 

de cruzeiros só de fontes tributárias, além daqueles recursos que 
poderão ser obtidos de outras fontes. 

Não houve, no mundo, cinco companhias que se organizassem 
com capital tão grande e não há no mundo vinte emprêsas, das 
centenas que existem, cujo capital, avaliado pela cotação das ações 
em bôlsa, atinja o capital da Petrobrás. 

O Sr. Landulpho Alves - Apoiado. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Poderemos inverter, em 5 

anos, em pesquisa, perfuração e lavra cêrca de seis bilhões de cru-
zeiros. Que se poderá, porém, conseguir com tal quantia? 

Essa pergunta surgiu no meu espírito quando comecei a estu-
dar o projeto da Petrobrás. Dirigi-me, então, aos consultores téc-
nicos do Conselho Nacional do Petróleo - de renome internacio-
nal - e lhes solicitei que, com base numa inversão de seis bilhões 
de cruzeiros, organizassem um orçamento analítico tendo em vista 
a execução de um programa de pesquisas, perfuração e exploração, 
durante cinco anos. Tenho aqui êsse orçamento, extremamente 
minucioso, porque prevê a despesa, ano por ano, em dólares e cru-
zeiros, para material e pessoal e para tôdas as operações áiscrimi-
nadas. 



- 460 -

~sse orçamento, desenvolvido em sete páginas datilogra-
fadas, chega aos seguintes resultados ou verbas globais: 

Dólares Cruzeiros 
Geofísica ................... . 36,912,500. 00 568 .400. 000,00 

Geologia ................... . 2,377,500. 00 81. 650. 000,00 

Levantamento .............. . 2,500,000. 00 80 . 000 . 000 ,00 

Equipamento de perfuração .. 57,000,000. 00 948. 000. 000,00 

Transporte e armazenagem.. 35,000,000. 00 1. 000. 000. 000,00 

Bombeamento .............. . 10,000,000. 00 250 . 000 . 000 ,00 

Consultores técn. . .......... . 5,000,000. 00 100. 000. 000,00 

Custo de adm. 22,500,000. 00 460. 000. 000,00 

Total .............. . 172,209,500. 00 3. 638. 050. 000,00  

Abstraindo do transporte e armazenagem, problema subse-
qüente à pesquisa e à perfuração, teremos então a inversão de 
150. 000. 000 de dólares e Cr$ 3. 000. 000. 000,00, em números re-
dondos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Qual é a importância total? 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Cento e cinqüenta milhões 

de dólares e três bilhões de cruzeiros . 
O Sr. Domingos Velasco - Vê V. Ex.ª como as nossas possibi-

lidades são grandes. Só em reajustamentos com a pecuária já gas-
tamos o dôbro dessa importância. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É documento esmagador. 
O Sr. Camilo Mércio - Perfeitamente. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Perguntar-se-á: quantos 

poços poderão ser perfurados com êsses seis bilhões de cruzeiros? 
Entre poços pioneiros e poços de exploração, poderemos perfurar 
cêrca de mü, pois nessa base o orçamento foi feito. 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª outro aparte? - (As-
sentimento do orador) - Parece-me que a primeira pergunta que 
se deveria fazer era esta: podemos conseguir os seis bilhões de cru-
zeiros? E a segunda: como obter os cento e cinqüenta milhões de 
dólares? Admito que os seis bilhões de cruzeiros podem ser obti-
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dos escorchando-se o contribuinte. Mas onde iremos buscar os 
cento e cinqüenta milhões de dólares? 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Quanto aos seis bilhões 
de cruzeiros, V. Ex.ª não pode ter dúvida, pois a lei que provê re-
cursos para a Petrobrás já foi votada e promulgada. 

Quanto aos cento e cinqüenta milhões de dólares, é questão que 
examinaremos oportunamente. 

Com a inversão de seis bilhões de cruzeiros, poderemos furar, 
repito, cêrca de mil poços, entre pioneiros e de exploração. 

Pergunto agora: quantos dêsses poços serão produtores? Es-
tamos novamente no terreno da probabilidade estatística. De mo-
do geral, tornando uma base pessimista, 60 % do conjunto dêsses 
poços são produtores. 

No Recôncavo, a proporção é maior: 70'/o. 
Vem, a seguir, outra pergunta: que produzirão êsses 600 poços? 
A esta questão só Nostradamus poderia responder, ou, talvez, 

nem êle. 
O Sr. Camilo Mércio - Só Deus. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Se a produtividade fôr a 

dos poços da Venezuela, a produção diária dêsses 600 poços sera 
de cento e trinta mil barris. Se a produtividade fôr a dos poços 
do Oriente Médio, a produção será de três milhões de barris. Se 
a produtividade fôr a do AG-5, provàvelmente será de trezentos 
mil barris por dia - o dôbro do nosso consumo atual. 

O Sr. Plínio Pompeu - Se fôsse igual ao da Bahia ... 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Fiz referência ao AG-5. É 

um poço perfurado recentemente, no município de Agua Branca, 
na Bahia. No teste inicial, de uma produção de três mil e cem 
barris. Estima-se que, pelas condições de pressão dêsse poço, sua 
produção se possa fixar em seiscentos a mil barris por dia. Demos 
de barato que seja de quinhentos. Nessa base, teremos uma pro-
dução de trezentos mil barris por dia. 

O Sr. Othon Mader - A produção efetiva de um poço não é a 
mesma do primeiro jôrro, do primeiro dia; há sempre uma queda. 
A produção vai decaindo paulatinamente. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Exatamente. V. Ex.ª tem 
tôda razão, nem afirmo o contrário. 
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O SR. ALBERTO PASQUALINI - Estou declarando que o poço 
de Agua Grande deu, no teste inicial, três mil e cem barris. Não 
podemos, porém. tomar como base essa produção; temos, sim, de to-
mar aquela que as condições técnicas indicam. Atualmente, está 
sendo perfurado um poço em Riachão ... 

O Sr. Plínio Pompeu - Nossa produção não foi além de 
quatorze a quinze barris por dia, em média. É o que temos na Bahia. 

O Sr. Landulpho Alves - A média baiana é de vinte e sete bar-
ris diários. 

O Sr. Plínio Pompeu - Está muito longe de quinhentos. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O Senador Alberto Pasqualini 

refere-se a um poço apenas. 
O Sr. Landulpho Alves - O Senador Plínio Pompeu está erra-

do quando diz que se esgotaram os poços de Lobato. Perderam-se 
apenas dois ou três por esgotamento. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-
ção! Está com a palavra o nobre Senador Alberto Pasqualini. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, vinha eu ob-
servando que, atualmente, se estava perfurando um poço pioneiro 
em Riachão, na Bacia do Maranhão. Acaba de ser feito o perfil elé-
trico dêsse poço, porque hoje em dia o petróleo não jorra mais quan-
do se perfura. Seria um êrro técnico deixar o petróleo jorrar. O 
poço é controlado durante a perfuração. A existência de petróleo e 
revelada por uma operação elétrica, que se denomina "perfil elé-
trico do poço." O eletrograma do poço de Riachão está dando tôdas 
as indicações da existência de óleo, sendo a probabilidade de um 
para dois. Se existir petróleo nesse Estado, será em grande quan-
tidade, porque a espessura do arenito é de mais de 20 metros . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. Que diriam os 
inimigos da tese da exploração estatal se ouvissem V. Ex.ª procla-
mar essa boa nova? 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, se as pesqui-
sas nas bacias sedimentares do Maranhão e do Paraná, onde o geó-
logo americano Levorsen declara haver grande probabilidade de 
existência de óleo; se essas pesquisas na bacia do Paraná e do Ama-
zonas não dessem resultados positivos ... 

O Sr. Othon Mader - Exatamente. O poço de Angatuba, em 
São Paulo, dentro da bacia do Paraná, deu resultados negativos, se-
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gundo estou informado. A sonda que operava nessas pesquisas foi 
desmontada e enviada para Jacarêzinho, no meu Estado, onde te-
mos grandes esperanças. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Um poço pioneiro sêco numa 
bacia sedimentar! Só depois de 20 ou 30 poderíamos desanimar. Se 
isso acontecesse ou se revelassem campos de baixa produtividade se-
ria eu o primeiro a aconselhar que se abrissem as portas ao capital 
estrangeiro para realizar pesquisas no Brasil. Enquanto, porém, 
não tivermos indicações seguras, enquanto não soubermos o que a 
natureza zelosamente guarda nas dobras dessas vastas bacias, não 
sei se o Senado poderá assumir a responsabilidade, perante a cole-
tividade nacional e perante a História, de transferir para mãos es-
tranhas grande parte dos resultados da exploração petrolífera. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Ouvirei V. Ex.a com prazer. 
O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª tem tôda razão nessa tese. En-

quanto não nos assegurarmos da incapacidade do Estado para re-
solver o problema, não temos o direito de procurar outra solução. 
Se amanhã ficar evidenciada essa incapacidade, é fora de dúvida 
que teremos de estudar outro caminho. Não temos o direito, repito, 
de buscar outra solução, enquanto não experimentarmos a solução 
estatal. 

O Sr. Plínio Pompeu - O problema é de solução urgente. Não 
há tempo a perder. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, quando de-
fendo a tese do monopólio estatal da exploração do petróleo, não o 
faço com receio dos trustes, embora ninguém no mundo desconheça 
sua ação anti-social. Defendo o monopólio por conveniência eco-
nômica e social e para dar ao Brasil a "chance" de explorar o pe-
tróleo e auferir os benefícios dessa riqueza. Não basta querer o 
petróleo: é necessário também não subtrair à Nação os benefícios 
integrais dessa exploração. 

O Sr. Plínio Pompeu - Estou de acôrdo. Não creio, porém, que 
a Petrobrás possa arcar com a inteira responsabilidade da explora-
ção do petróleo. 

O Sr. Camilo Mércio - Não devemos correr o risco de entre-
gar nossas fontes de petróleo a trustes internacionais, sem estarmos 
certos do que elas representam. 
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O Sr. Plínio Pompeu - Se tivermos que fazer explorações, no 
Amazonas, no Acre com suas florestas, como sairemos dessa si-
tuação? 

O Sr. Camilo Mércio - Se abrirmos mão da posse dessas ri-
quezas, a responsabilidade recairá sôbre os ombros de V. Ex.ª e dos 
"entreguistas". 

O Sr. Plínio Pompeu - O Executivo, dentro de poucos anos, 
chamará o Congresso à responsabilidade, pois lhe mandam um pro-
jeto em que não havia o monopólio estatal. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, temos o 
exemplo da Venezuela, tantas vêzes citado nesta Casa. Possui essa 
Nação ricas jazidas petrolíferas. Será que os benefícios que ela au-
fere do petróleo são proporcionados à riqueza que possui? 

O Sr. Othon Miider - Em parte isso se deve ao Govêrno. A 
êle compete averiguar se os benefícios auferidos do petróleo estão 
sendo distribuídos pela população por meio de obras sociais, pú-
blicas e de outro caráter. Dizer-se, porém, que o petróleo tem pre-
judicado o desenvolvimento da Venezuela é afirmativa sem base. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Vamos então encarar a ques-
tão sob outro aspecto. 

O Sr. Camilo Mércio- Na Venezuela há uma pequena percen-
tagem de ricos protegida pelos exploradores do petróleo e que vive 
desprezando a pobreza dos demais . 

O SR. ALBERTO PASQUALINI- Estudemos a questão de um 
plano mais geral. A renda nacional da Venezuela, em 1951, foi de 
dois bilhões de dólares. 

O Sr. Plínio Pompeu - 70% de petróleo. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI-A Venezuela remeteu para o 

exterior 400 milhões de dólares, representando os lucros das com-
panhias petrolíferas. Isso significa que vinte por cento da renda 
nacional da Venezuela foi transferido para o exterior sob a forma 
de lucros das companhias petrolíferas. Ora, que país, salvo com in-
gentes sacrifícios, pode inverter no seu desenvolvimento mais do 
que 20 % da renda nacional? Esta a verdadeira razão económica 
pela qual, embora a Venezuela possua essa riqueza fabulosa, o seu 
povo tem tão baixo padrão de vida. 

O Sr. Camilo Mérció - Exatamente. Não resta dúvida alguma. 
30 - 26187 
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O Sr. Plínio Pompeu - Talvez devido ao regime estatal na 
Venezuela, onde o petróleo, por outro lado, aparece em tôda parte 
e é de fácil exploração. O nosso caso difere muito. 

O Sr. Othon Miider - A situação seria pior se não houvesse 
a exploração do petróleo. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Não nos façamos ilusões 
quanto ao interêsse das companhias internacionais de virem des-
cobrir petróleo no Brasil. Neste momento, há excesso de petró-
leo no mundo. Calcula-se que êsse excesso seja de um a dois mi-
lhões de barris diários. Os poços do Texas, se não existisse o regime 
da "proration'', isto é, da limitação, do racionamento, poderiam 
produzir mais um milhão de barris diários. Os poços da Venezuela 
poderiam produzir mais duzentos mil, e os do Oriente Médio mais 
quinhentos mil barris diários. Hoje, o problema não é abrir novos 
mercados produtores. O problema das companhias internacionais é 
garantir mercados de consumo. 

O Sr. Othon Miider - O consumo está crescendo mais acele-
radamente no mundo do que a produção do petróleo. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Aí é que está o engano de 
V. Ex.ª. As reservas do Oriente Médio correspondem a 53% das re-
servas mundiais. Entretanto, contribuem apenas com 18% da pro-
dução mundial de combustíveis. Quer dizer que a produção do Ori-
ente Médio poderia ser extraordinàriamente mais desenvolvida. 
Interrompeu-se o funcionamento da refinaria de Abadan. Que acon-
teceu? A Europa ficou sem petróleo? Não, porque estavam aii ou-
tros países do Oriente Médio para suplementarem a falta de 450.000 
barris diários dessa refinaria. Portanto, não tenhamos ilusões a êsse 
respeito. As companhias internacionais têm interêsse em pesqui-
sar no Brasil, não, porém, para descobrir petróleo e sim para não 
encontrá-lo, pelo menos por enquanto. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Essa é a verdade; êsse o grande 
perigo. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Por que motivo hão de elas 
interessar-se? Por que abrir novas fontes de suprimentos no Brasil, 
se tem as da Venezuela, aqui ao lado, que pode garantir o supri-
mento? 

O Sr. Plínio Pompeu - Quer V. Ex.ª dizer que êles abrirão no 
Brasil novas fontes petrolíferas para depois abandoná-las? 
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O SR. ALBERTO PASQUALINI - Será que essas companhias 
entenderão de fazer concorrência a si próprias? Que farão com o 
petróleo da Venezuela quando vierem abrir novas fontes no Brasil? 

O Sr. Plínio Pompeu - Acredita V. Ex.ª que vão gastar di-
nheiro no Brasil para depois abrir mão dos resultados? 

O Sr. Domingos Velasco - No mercado brasileiro terão muito 
maior lucro com o produto da Venezuela do que se explorarem o 
petróleo aqui. 

O Sr. Plínio Pompeu - Então não devemos ter mêdo. 
O Sr. Othon Mader - O nosso seria mais barato. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A verdade é que o capital es-

trangeiro quer vir para o Brasil e nós não o queremos. 
O Sr. Othon Mader - Os próprios Estados Unidos estão im-

portando petróleo. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - A necessidade do petróleo é 

nossa, não das companhias internacionais. A urgência de ter petró-
leo é nossa, não das companhias internacionais. O problema é nos-
so, não dessas companhias. E nós, queiramos ou não, teremos que 
resolver êsse problema mais cedo ou mais tarde, com os nossos 
próprios recursos . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
O Sr. Plínio Pompeu - Não concordo com V. Ex.ª. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - É possível, Sr. Presidente, 

que isto nos venha a custar algum sacrifício. Haverá três anos crí-
ticos para a Petrobrás, nos quais terá que inverter, sem cobertura, 
cento e cinqüenta milhões de dólares. 

Mas sabemos que, dentro de três a quatro anos, estará equili-
brado o orçamento cambial da Petrobrás e, depois de 5 anos, eco-
nomizaremos anualmente, com suas inversões, cêrca de 50 milhões 
de dólares anuais e mais três dólares e meio por barril de óleo que 
descobrirmos e arrancarmos das entranhas da terra. 

Sr. Presidente, o pronuciamento do Senado, hoje, vai ser um 
pronunciamento histórico, porque definirá uma orientação. Tenho 
a certeza de que êsse pronunciamento estará à altura dos nossos 
ideais e que há de corresponder, plenamente, às necessidades, aos 
interêsses e aos desejos do povo brasileiro. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimentado). 





SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1953 

Expediente 

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Ferreira de Souza, segundo ora-

dor inscrito. (Pausa). 
Ausente S. Ex.ª, tem a palavra o nobre Senador Antônio Bay-

ma, terceiro orador inscrito. 
O SR. ANTôNIO BAYMA - Sr. Presidente, sejam as minhas 

p-alavras, embora com um pouco de antecipações, para trazer ao 
Senado os melhores votos de congratulações pela próxima conclu-
são da lei da Petrobrás. 

Certo é, Sr. Presidente, que a obra, sendo humana, nunca é per-
feita. Algumas emendas mais que se pudesse acrescentar, outras 
que se pudesse subtrair e algumas terceiras que fôssem modificadas, 
a vantagem daí decorrente se anularia frente ao retardamento da 
aplicação da Lei da Petrobrás, para solução do inadiável problema 
do petróleo nacional . 

A província petrolífera da Bahia, as rochas sedimentares do 
Maranhão, do Paraná e de outros pontos reclamam estudo apurado, 
que a Petrobrás poderá perfeitamente fazer. O povo, acossado 
pelas mais primárias necessidades, está ululante; e, no presente 
momento, os acuados somos nós. Precisamos avançar para não ser-
mos acutilados. 

Para o Brasil, que atualmente atravessa época perigosíssima, 
só há uma saída única e salvadora: apelar para a Providência com 
as sondas cravadas no território nacional, pedindo a Deus que nos 
dê o milagre geológico do petróleo. Sàmente ~le nos poderá salvar. 

Sr. Presidente, desde as primeiras letras, aprendemos, repeti-
damente, que no subsolo nacional havia de tudo. Depois, quando 
discípulo da Escola de Minas de Ouro Prêto, perlustrando geólogos 
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estrangeiros como Francis de Costelnau, Alcides d'Orbigny, João 
Luiz Agassíz, Carlos Frederico Hortt, Orvme Derby, John Caspe· 
Braner Gorceix, Barão Von Eschwege e também os competentes 
ge6logry.:i nacionais Gonzaga de Campos, Euzébío de Olíveíra, Odo-
rl<.:o Albuquerque, Mário da Silva Pinto, Caetano Ferraz, Djalma 
Guimarães, Avelino Ignácio de Oliveira, Othon Henry Leonardo, 
Glycon de Paiva, Pedro de Moura, Alberto Lamego, Henrique Cap-
ptr Souza, Fróes de Abreu, Alvaro de Paiva, Otávio Barbosa, Irnack 
de Carvalho Amaral (éste talvez o maior geofísico nacional), Sílvio 
Guedf:S, Albano Souza, Betim Paes Leme, Moraes Rego, Neiva de 
Figueiredo. Josalfredo Borges, José Alves, Lindonor Motta, comecei, 
triste, a verificar que o nosso subsolo não era tão rico quanto me 
acostumei a acreditar. 

Hoje homem maduro, voltei a convencer-me de que o subsolo 
brasileiro, se não é tão rico quanto de início acreditei, absoluta-
mente não é um subsolo pobre, mesmo não falando no urânio. 

Abriu-se o mundo da fissão nuclear, e o subsolo brasileiro tem 
fortes probabilidades de possuir incalculáveis riquezas e de modi-
ficar totalmente o panorama da economia nacional. 

Lamentávamos, até pouco tempo, que no Brasil apenas três 
milhões de quilômetros quadrados fôssem de rochas sedimenta-
res, onde há possibilidade de petróleo. Desprezávamos, por assim 
dizer, os restantes 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mas, 
Sr. Presidente, depois do milagre geológico do petróleo nas rochas 
sedimentares basileiras e nas rochas fêmeas, cristalinas e meta-
mórficas, pode-se dar o milagre capaz de modificar, de um jacto, 
a economia do Brasil. É que nessas rochas, desprezadas até então, 
existem o urânio, o tório e outros metais apropriados à fissão 
nuclear. 

O Sr. Mello Vianna - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ANTôNIO BAYMA - Pois não. 
O Sr. Mello Vianna - O Presidente do Conselho Naciona~ de 

Pesquisas enviou telegrama dos Estados Unidos comunicando que 
está tratando de estabelecer no quadrilátero mineiro o primeiro 
centro de exploração do urânio. Não sei se V. Ex.ª o leu; é uma no-
tícia importantíssima. 
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O SR. ANTONIO BAYMA - Não tive a felicidade de ler o te-
legrama do sábio brasileiro Almirante Álvaro Alberto, Presidente 
do Conselho Nacional de Pesquisas. 

O Sr. Mello Vianna - Está tratando de instalar no centro de 
Minas Gerais o primeiro estabelecimento para produção do urânio 
como fôrça, como energia. 

O SR. ANTONIO BAYMA - O aparte de V. Ex.a justifica per-
feitamente as palavras que estou pronunciando. Eu tenho confi-
ança no mestre Álvaro Alberto e nos seus companheiros brilhan-
tes do Conselho Nacional de Pesquisas. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) -Comu-
nico ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o tér-
mino da hora do expediente. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex.a consulte o Senado sôbre se concede a prorroga-
ção da hora do expediente para que o nobre Senador Antônio 
Bayma conclua seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri-
mento formulado pelo nobre Senador Euclydes Vieira. 

Os Senhores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Antônio Bayma. 
O SR. ANTONIO BAYMA - Sr. Presidente, agradeço ao Se-

nado e ao nobre Senador Euclydes Vieira a prorrogação da hora 
do expediente. 

Para encurtar minhas considerações, farei apenas uma obser-
vação sôbre dois assuntos que justificarão minha volta, mais tarde, 
à tribuna, a fim de solicitar a criação do Ministério de Minas e 
Energia. 

O primeiro refere-se à exploração do ouro. Atualmente, Sr. 
Presidente, êsse precioso metal não é sómente explorado com a apli-
cação dos processos mecânicos, que se baseiam, todos, na alta den-
sidade do ouro, várias vêzes mais pesado que a água. Mas ainda: 
no Brasil, em filões riquíssimos, o ouro é obtido atualmente, em 
plena era atômica, da mesmíssima maneira utilizada quando Pe-
dro Alvares Cabral aportou a esta terra. 



- 472 -

o Sr. Mello Vianna - Talvez antes, porque êle já encontruu 
o ouro entre os índios. 

O SR. ANTôNIO BAYMA - Mas os indígenas não o explo-
ravam, porque desconheciam a bateia, mais tarde construída pe-
los primeiros faiscadores. Há certos filões auríferos em que se em-
prega o processo mecânico, mas em regra geral êste só é utilizado 
para o enriquecimento do minério, depois tratado por um dos pro-
cessos químicos, seja a cianuretação, a cloretação, ou a amalgama-
ção. Só então é extraído todo o ouro do minério. 

No Brasil, entretanto - é um dos pontos de importância para 
o país -, o garimpeiro, o faiscador propriamente dito, é princi-
palmente quem explora o ouro e, não tendo mais que a prática do 
trabalho da bateia, lança fora, no cascalho, muito metal que seria 
aproveitado se fôsse aplicado um dos processos químicos, o qual 
permitiria fôsse êsse metal nobre obtido em maior quantidade do 
que por meio da bateia simples. 

Outra observação, Sr. Presidente, refere-se à energia. Bem 
perto de nós temos um rio caudaloso e sereno como o Paraíba. Suas 
margens estão sendo totalmente desguarnecidas, destruídas as 
matas ciliares, e êsse rio sereno, de regime normal de águas, nas 
vizinhanças da Capital da República, transforma-se ràpidamente 
num rio de regime torrencial. Esta, Sr. Presidente, uma das cau-
sas do racionamento de energia elétrica no Rio de Janeiro. En-
quanto isso, não se protege o rio Paraíba, para que sua fôrça hi-
dráulica abasteça de energia elétrica a metrópole do País e arre-
dores. O mesmo ocorre na Bacia do Paraná, a garantia do abaste-
cimento de São Paulo e satélites. 

Desmatando as margens de nossos grandes rios, estamos 
amputando os braços dêsse colosso brasileiro. Enquanto isso, não 
vemos a adoção sequer de uma providência de defesa, num país 
como o nosso, que ainda vai buscar na lenha 80 % de seu poder 
energético. 

Não se protege o rio Paraíba nem a Bacia do Paraná, e em 
outras regiões a derrubada prossegue intensa. 

O Sr. Mello Vianna - Permite V. Ex.ª outro aparte? 
O SR. ANTÔNIO BAYMA - Com todo o prazer. 
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não fôr protegido convenientemente. Caídas as chuvas em todo o 
seu percurso, principalmente nas cabeceiras, pouco tempo depoi.:: 
o rio volta ao seu nível primitivo. Quanta água perdida. 

Não afirmo garantam as florestas a queda das chuvas; mas 
que retardam o escoamento das águas, concorrendo para regu-
larizar o regime das águas após a chuva, é fato incontestável. 

O Sr. Apolônio Salles - V. Ex.ª está situando muíto bem a 
questão. As matas não provocam as chuvas, mas asseguram are·· 
gularidade do regime de escoamento das águas. 

O SR. ANTôNIO BAYMA - Conheço perfeitamente os fenô-
menos a que estou me referindo. Agradeço o aparte do nobre Se-
nador Apolônio Salles. 

Respondendo, ainda, ao aparte do eminente Senador Mello 
Vianna, relativamente ao projeto de aproveitamento do São Fran-
cisco, devo dizer que o engenheiro Antônio José Alves de Sousa, 
Presidente da Companhia, irmão de estudos na gloriosa Escola de 
Minas de Ouro Prêto, está conduzindo o problema com absoluta 
segurança técnica. Se vamos, porém, aduzir os milhares de kilo-
watts provenientes do São Francisco, não quer isso dizer despre-
zemos os que o rio Paraíba pode dar. 

O Sr. Mello Vianna - V. Ex.ª tem tôda a razão. 
O SR. ANTôNIO BAYMA - Devo citar outra observação. O 

Departamento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura 
conta apenas com doze geólogos para oito milhões e quinhentos 
mil quilômetros quadrados! Os Estados Unidos, com um subsolo 
- até onde vai o conhecimento geológico de hoje - muito mais 
rico do que o nosso, dispõe de mil e duzentos geólogos. Compare 
agora o Senado a desproporção técnica! Heróis, os geólogos na-
cionais! 

O Sr. Apolônio Salles - Quer dizer: um geólogo para quase 
um milhão de quilômetros quadrados. 

O SR. ANTôNIO BAYMA - A causa preponderante para es-
sa ausência de técnicos está principalmente na pouca remunera-
ção que se lhes atribui. Um dos nossos maiores geólogos, Sr. Sílvio 
Guedes, deixou a função pública para trabalhar numa companhia 
particular, ganhando três vêzes mais. Assim são as coisas do Bra-
sil. Basta salientar que o ouro, hoje, no máximo, é vendido a 45 
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e 50 cruzeiros a grama; e o urânio que o Brasil produz alcança 
mais de 600 cruzeiros. Nas rochas do complexo cristalino e da Sé-
rie de Minas é onde se encontra urânio. 

o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tenhamos paciência para que 
não aconteça com o urânio, se desde já fôr descoberto, o que está 
ocorrendo com a nossa areia monazítica. 

O SR. ANTÔNIO BAYMA - O nobre colega está um pouco 
descrente do Govêrno. Talvez chegue lá. Quando falo em "govêr-
no", refiro-me não só ao Executivo como ao Legislativo, de que 
participamos: e há alguma culpa de nossa parte; definamo-la, por-
que também me considero culpado. 

Devemos dar maior atenção ao subsolo brasileiro, para que a 
retirada dos seus ricos minerais não mais se faça pelo sistema de 
lavra ambiciosa, sem garantia, e de simples garimpagem; para que 
exploremos nossas minas através de métodos modernos, com apa-
relhagem adequada como estamos fazendo em relação ao petró· 
leo, embora com grandes dificuldades. Contamos, já o disse, com 
apenas doze geólogos para três milhões de quilômetros quadrados. 
O estudo é assim feito: primeiro sôbre os oito milhões e quinhentos 
mil quilômetros quadrados, área de nosso território. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas ressente-se da falta de técnicos, pelas mes-
mas razões aduzidas por V. Ex.ª. Também são em geral tão mal 
remunerados que, via de regra, procuram companhias particula-
res, onde são melhormente remunerados. 

O Sr. Apolônio Salles - O que há é falta de confiança e falta 
de justiça à capacidade de nossos técnicos; e a falta de justiça vai 
ao ponto de proporcionar padrões irrisórios para os seus vencimen-
tos. Refiro-me a números concretos. Só o valor da descoberta da 
mina de fosfato do Nordeste, em Pernambuco, corresponde a mui-
to mais do que se gastou até hoje no Departamento da Produção 
Mineral. 

O SR. ANTÔNIO BAYMA - O aproveitamente do subsolo está 
a exigir milagre . 
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Com respeito ao petróleo brasileiro - e dentro em breve ire-
mos promover-lhe a exploração - cumpre estudar o problema, an-
tes de tudo, no seu aspecto técnico. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O argumento oferecido pelo 
nobre Senador Apolônio Salles nos entusiasma com relação ao pe-
tróleo e faz adotar a solução estatal. Tão logo seja descoberto, sa-
bendo-se de sua existência no Brasil, teremos, pela propulsão na-
tural decorrente dêsse fato, o engrandeclmento econômico de nos-
sa Pátria. 

O SR. ANTôNIO BAYMA - Se houver alguma coisa a corri-
gir no projeto da Petrobrás, faremos como o caboclo da minha 
terra que diz que se "ajeita a sela do cavalo durante a viagem". A 
lei poderá ser examinada e corrigida em seus defeitos . 

Iremos explorar o petróleo nos 8 milhões e 500 mil quilôme-
tros quadrados com o concurso de apenas 12 geólogos, que come-
çarão a estudar o terreno de maneira superficial, aproveitando-se 
de um corte de uma coluna geológica visível, dos cortes das ro-
dovias, ou ferrovias, de um poço qualquer. Trarão o material en-
contrado para os laboratórios; e aí entrarão os conhecimentos da 
petrografia. Após êsse estudo, foram eliminados, de saída, 80 % do 
território nacional, onde não há probabilidades de petróleo. Esta 
tristeza inicial, resultante da eliminação de parcela tão ampla de 
nossa área para petróleo, é compensada pela esperança de que, de 
par com o ferro, o manganês, o magnésio e o tungstênio, já nela co-
nhecidos, venhamos a descobrir, por exemplo, cobre, ou especial-
mente urânio. 

O urânio é material atômico mais caro e mais eficiente que 
o tório. 

Sr. Presidente, veja V. Ex.ª como são fundadas as nossas es-
peranças, mesmo em função de apenas 60 % do nosso território. 
Lancemos sôbre êsses 60 % os pouquíssimos geólogos e geofísicos 
nacionais. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita V. Ex.ª que o apar-
teie. V. Ex.ª, um dos mais competentes e mais brilhantes enge-
nheiros de minas, está com o seu discurso enchendo de esperan-
ças os nossos corações nacionalistas. Sentimo-nos à vontade, aguar-
dando que, com o correr dos dias, as nossas esperanças se tornem 
mais fundadas ainda. 
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O SR. ANTONIO BAYMA - Agradeço o generoso aparte de 
V. Ex.ª. 

Cobriram êles parte considerável de nosso território. Geolo-
gia de reconhecimento e mesmo de detalhe, aerofotogrametria, 
sismógrafo, gravímetro, magnetômetro e tôda uma série de coisas 
curiosas e complicadas, de requinte todo especial, foram e estão 
sendo utilizados. :S:sses técnicos tão poucos, repito, afirmaram, fi-
nalmente, que dêsses 40 % devem ser eliminados 20 % . Aí não há 
petróleo. Quer dizer: continua nesses 20% restantes a nossa es-
perança quanto a petróleo. Nas rochas cristalinas e metamórficas, 
geológicamente abaixo dos sedimentos, descobriremos certamente 
novas jazidas metálicas e iremos buscar o urânio que faltar à hu-
manidade. 

Em suma, sobraram, relativamente ao petróleo, 20%, nos 
quais a última palavra deve ser dada pela sonda. É preciso son-
dar. É preciso fazer dêsses 20'.>~ do território um verdadeiro pali-
teiro, mesmo que as primeiras tentativas sejam decepcionantes. 

Posso garantir sinceramente, até onde vai a verdade geoló-
gica, que nesses 20 % , onde duas dimensões horizontais dos sedi-
mentos já foram prescrutadas, devem residir as nossas grandes es-
peranças. No tocante à profundidade, devemos ressaltar a de Ma-
rajá, onde existe um poço de quatro mil metros, que todavia não 
deu petróleo. Um poço só! Deveríamos furar talvez 50 antes de 
abandonar a região. 

Falemos também do Sul do Brasil e do meu Maranhão. Em 
Riachão e em outras áreas de meu Estado que se estendem pelo 
Piauí, existem bacias de profundidade superior a 2 000 metros. 
O indivíduo pode observar as perfurações como quem lê no catecis-
mo: primeiro os folhelhos, depois rochas alternadamente sedimen-
tadas e a seguir os arenitos para voltarmos no ciclo de sedimenta-
ção a novos folhelhos e cairmos afinal no arenito Serra Grande, 
verdadeira colmeia, de que se tivesse valido a Providência para lá 
depositar o néctar da indústria - o petróleo! 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -· V. Ex.ª está oferecendo uma 
grande resposta aos descrentes e convencendo a todos brilhante-
mente. 

O SR. ANTONIO BAYMA - Muito obrigado a V. Ex.ª. 
Há uma zona no Maranhão relativamente à qual eu julgava 

que o mais difícil era perfurar, pois se tratava de uma área sedi-
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mentar, onde as condições de jazimento do óleo são de primeira 
qualidade. Admiro muito tenha ali sido perfurado um poço sem 
resultar petróleo. 

Em suma, êsses três milhões e pouco de quilômetros quadra-
dos garantirão a independência do Brasil. 

Sr. Presidente, não quero falar aqui do material das pilhas 
atômicas. Sabemos como êle tem aparecido em diversas partes do 
Brasil. Quero referir-me, apenas, ao urânio, que, como elemento 
para a energia nuclear, está acima do tório. Não quero aludir ao 
berilo, ao cádmio, ao boro. 

Ficarei no urânio acessório das rochas cristalinas e metamór-
ficas, dos cinco milhões e meio, e no petróleo que, sem dúvida, será 
encontrado nos outros três milhões. 

Precisamos, além de cuidar de nossa agricultura e pecuária, 
resolver o problema do subsolo do território nacional. ~ste vai tor-
nar o Brasil forte econômicamente e, portanto, respeitado. 

Sr. Presidente, é preciso pesquisar êsses 8 500 000 quilômetros 
quadrados com a consciência de quem vai encontrar petróleo e ou-
tros bens minerais, ou então a verdade geológica pode encobrir-se 
debaixo do fracasso humano. 

Já falharam até certas verdades matemáticas, quando mal 
interpretadas; quanto mais as geológicas, que têm maior elasti-
cidade; mas isto não é provável. Nesses 3 000 000 de quilômetros 
quadrados - que conhecemos incipientemente nas duas dimen-
sões: comprimento e largura, e que passamos a estudar na outra, 
a profundidade - há bacias onde a espessura dos sedimentos ga-
rante a existência do petróleo. Na minha opinião, Sr. Presidente, 
é furar com persistência e achar óleo na certa! 

Sr. Presidente, é esta esperança baseada na técnica moderna 
que me animou a dirigir ao Senado estas palavras tôscas no mo-
mento em que se conclui a votação da Petrobrás, de significação 
histórica para o Brasil e talvez para o Continente Americano. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é muito 
cumprimentado). 



SESSÃO EM 16 DE SETEMBRO DE 1953 

SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*) - Sr. Presidente, nem 
sempre política de investimentos fáceis significa a prosperidade 
de um país. Tais facilidades podem desenvolver a inflação e re-
dundar em prejuízo da coletividade. Essa impressão colhemos, 
aliás, no relatório do Ministro da Fazenda do Canadá, quando, en-
carando a invasão de capitais estrangeiros naquela nação, declara 
que tal engrandecimento poderia dar lugar ao inflacionismo, para 
o qual era mister, desde logo tomar providências eficazes. 

Os economistas apressados, os desejosos, a todo transe, de 
que enverede o Brasil por semelhante caminho, entregando ao ca-
pitalismo internacional as possibilidades do seu subsolo, não mt:-
diram, certamente, as ponderações atuadas de um dos espíritos 
mas percucientes da grande Nação canadense. 

Daí por que, Sr. Presidente, quando nesta Casa se ouvem 
vozes das mais autorizadas trazendo como exemplo o Canadá e 
alardeando riqueza, nem sempre lhes tributo a homenagem de mi-
nha pálida aquiescência, embora lhes tribute o meu respeito e o 
maior acatamento de ordem pessoal. 

Sr. Presidente, não ignora V. Ex.a que nós, os nacionalistas, 
defendemos nesta Casa, de coração aberto e intransigentemente, 
o monopólio estatal do petróleo. Aqui feriram-se embates notá-
veis de que tive a honra de ser um dos pelejadores. Aqui mostrei, no 
que se refere à captação do petróleo nacional, uma intransigência 
que raiou por vêzes com o fanatismo, sobretudo porque estou con-
vencido - e dêsse convencimento não me afastei uma polegada se-
quer - de que dessas fontes de possibilidades emergirá o Brasil 
grande, próspero e feliz, que poderemos legar, com orgulho, aos 
nossos descendentes. Essa intransigência nascia, também, da des-

• Não foi revisto pelo orador. 
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confiança de que não estávamos à altura, sob certos aspectos eco-
nômicos, de enfrentar urna concorrência desleal como a que se es-
tabeleceria, fatalmente, à margem dos interêsses petrolíferos. 

O exemplo do mundo, nesta Casa eloqüentemente exposto na 
palavra dos nobres senadores Landulpho Alves e Domingos Ve-
lasco, não permite tenhamos quaisquer condescendências ou dú-
vidas sôbre o que ocorreria em nossa pátria se déssemos ensan-
chas à penetração do capitalismo internacional. ~sse capitalismo, 
repito e não me canso de repetir, é um corvo sinistro sôbre os des-
tinos dos povos, fomentando o que vimos há pouco no Irã e o que 
está prestes a ocorrer no Egito. :msse capitalismo só vê seus inte-
rêsses e não olha, absolutamente, para a sorte dos povos onde 
exerce sua atividade maléfica! 

Sr. Presidente, temos sido nós, os nacionalistas, as vítimas 
constantes de uma injustiça porfiada. Alguns, sem olhar para o 
desenvolvimento da tese nacionalista, querem configurá-la sob 
o aspecto por que outrora foi encarada, dentro de um jacobinismo 
estreito. Para êstes, limitar-me-ei a invocar o princípio enuncia-
do por Spencer, ao se referir à ordem orgânica na formação bioló-
gica dos povos e do homem. l!:sse nacionalismo, a princípio, partiu 
de um estado heterogêneo e incoerente, mas, pelo seu desenvol-
vimento natural, é, hoje, uma fôrça construtiva, porque está den-
tro das normas de coerência, indispensáveis à civilização. 

Quem não enveredar por essa concepção sociológica não es-
tará à altura de compreender o fenômeno do nacionalismo, e, so-
bretudo, do nacionalismo brasileiro, que é um nacionalismo de de-
fesa, de preservação; um nacionalismo que, não desprezando o in-
terligamento com os outros povos, indispensável substancialmente 
à marcha universal, quer afirmar-se e se afirma pela preponde-
rância dos interêsses do Brasil e de todos os brasileiros. Esta a tese 
que nos temos proposto desenvolver e para a qual, ainda uma vez, 
ouso pedir a atenção do Senado. 

Sr. Presidente, são para mim espetáculos dos mais digni-
ficantes êsses que exemplificam aos moços e servem para a poste-
ridade. Assim foi o comparecimento dêsse nobre ancião, Sr. Arthur 
Bernardes, antigo Presidente da República, à Câmara dos Depu-
tados, única e exclusivamente para defender o ponto-de-vista na-
cionalista do monopólio estatal no que se refere à exploração do 
petróleo. Para mim o fato teve alcance de tal amplitude que não 
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sei como o definir. O aspecto moral, que forma os povos, que cons-
titui o laço de afinidade moral entre as nações, êsse sobreexcede e 
repercutirá na consciência nacional, de modo a galvanizá-la, con-
tribuindo para que sejamos cada vez mais brasileiros, na certeza 
de que assim estaremos bem servindo à nossa Pátria. 

Sr. Presidente, não ignora V. Ex.ª que eu, como nacionalista, 
não transigi um momento sequer com quaisquer das emendas 
apresentadas nesta Casa, que ao meu parecer propiciaram bre-
chas à penetração do capitalismo internacional. Foi assim no que 
se referiu à emenda do meu nobre colega, Senador Ismar de Góes. 
E todos êles sabem que, nesse ponto-de-vista, sempre me mantive 
dentro da mesma orientação, dentro da mesma sistematização de 
princípios, dentro, enfim, dos têrmos objetivos que foram, desde 
as primeiras horas, o meu norte, o meu guia nesse problema de ta-
manho alcance para a vida brasileira. 

Sr. Presidente, as minhas palavras não envolvem nenhuma 
censura a êsses eminentes colegas; elas testificam minha própria 
coerência e, rendendo embora aos eminentes colegas a expressão 
altiloqüente da minha simpatia pessoal, não me posso furtar de 
proclamar desta tribuna a excelsitude daqueles ideais naciona-
listas que defendemos, combatendo os interêsses contrários aos 
grandes ideais nacionais, que transcedem dos interêsses dos bra-
sileiros, os quais não poderiam, também, ser postergados, sob pena 
de praticarmos crime de lesa-pátria. Foi isso, Sr. Presidente, que 
nos deu fôrças, que nos incentivou a coragem dos passos, pois sen-
tíamos o acúleo e o acerado ferro dos nossos opositores, com os quais 
esgrimimos de espada florentina, em defesa do Brasil, propugnando 
pelo nacionalismo construtivo, que é e será o cerne, o funda-
mento da nossa nacionalidade. 

Não quisemos, Sr. Presidente, em momento de tamanha di-
ficuldade e de tão graves apreensões, escudar-nos no comodismo; 
não quisemos deixar-nos convencer pela atoarda de que a Câmara 
dos Deputados, possivelmente, rejeitaria as emendas antinaciona-
listas. Pelo contrário, Sr. Presidente, no combate frontalmente 
aos mesmos, no pelejar com os eminentes opositores, está a me-
lhor homenagem que poderíamos prestar ao talento, à competência 
e à nobreza dos sentimentos que, certamente, também os inspi-
raram. 31 - 26187 
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Nós, os senadores, pela compreensão do mandato de que es-
tamos investidos, não poderíamos fugir de oportunidade como 
aquela para traçar os caminhos da nossa própria responsabilida-
de. Foi o que fizemos, sobranceiramente, acentuando a nossa ati-
tude e conformando e reconformando os nossos propósitos. 

Tenho notícia de que as emendas que conseguiram vingar no 
Senado, na sua mor parte, sobretudo aquelas que mereceram o 
nosso mais intransigente combate, foram rejeitadas pela Câmara. 

Congratulo-me, Sr. Presidente, com a outra Casa do Parla-
mento por essa atitude . 

O parecer que ofereceu o Deputado Lúcio Bittencourt - ho-
mem de cultura invejável, patriota como quem mais o seja, com 
aquela qualidade de atilamento que caracteriza os pró-homens de 
Minas Gerais -, êsse parecer, invulgar pelo conteúdo, pela subs-
tância, pela sinceridade e veemência, mereceu, afinal, a aprova-
ção de todos os seus pares e de nós os nacionalistas. Vemos que o 
Brasil está abroquelado contra os assaltos sorrateiros e constan-
tes da Standard Oil e de outros trustes exploradores, contra, enfim, 
a possibilidade de perdermos os frutos daquilo que Deus colocou 
no seu subsolo para cintilarem mais brilhantemente as estrêlas do 
Cruzeiro do Sul . 

O petróleo é um dos produtos que mais interessam à huma-
nidade. Tem sido a fonte de grandes misérias, individuais e coleti-
vas, e de acentuada divergência entre os povos. Por causa dêle, 
têm corrido - retóricamente o direi - regatos de sangue. Os ho-
mens não têm podido entender-se, como hoje não se entendem, 
porque o petróleo, fonte das riquezas universais, os divide e separa 
constantemente. 

A Venezuela aí está como exemplo de nação que dispõe de ri-
queza fabulosíssima no subsolo. Mas, se quisermos examinar em 
função dessa riqueza o seu progresso, chegaremos à triste conclu-
são de que entre uma e outra a desproporção é também extraor-
dinária. 

O Peru, sob a direção de Odria, entrega, criminosamente, sua 
riqueza petrolífera ao truste norte-americano. O resultado. em vez 
da grandeza daquele povo, será um período de cesarismo dita-
torial, que a consciência universal verbera. 

Esta, Sr. Presidente, a a sorte desgraçada, infeliz, das nações 
que, tendo petróleo nas entranhas do subsolo, não se acautelam 
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contra as arremetidas do capitalismo judeu, contra a prevaricação 
dos próprios nacionais, e não enfrentam as grandes dificuldades 
para vencê-las em favor do seu povo, isto é, da felicidade da sua 
gente. 

O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.ª permite um aparte'? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - O aparte de V. Ex.ª 

muito me honra. 
O Sr. Plínio Pompeu - De que vale o petróleo embaixo da 

terra sem ser explorado? A Venezuela e o Peru nada teriam feito 
sem a colaboração do capital estrangeiro. O caso do Brasil é idên-
tico. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - O nobre colega, Sena-
dor Plínio Pompeu, pôs-me frente a uma pergunta que realmente 
mata um orador na tribuna: de que serve o petróleo no subsolo, 
sem ser explorado? 

Direi a S. Ex.ª que o petróleo, ignorado, realmente não serve 
como substância material de exploração em dado momento, em 
momento transitório. Mas, Sr. Presidente, não é esta a hipótese 
que estamos ventilando; ventilamos a de um petróleo existente 
no Brasil, passível de ser explorado pelos brasileiros mediante, é 
certo, grande e patriótico esfôrço, porém incontestàvelmente es-
fôrço construtivo e que nos proporcionará grandes possibilidades. 

O Sr. Plínio Pompeu - Se eu estivesse convencido dêsse ra-
ciocínio, colocar-me-ia ao lado de V. Ex.ª, porém talvez nem mes-
mo V. Ex.ª esteja convencido das nossas possibilidades de explo-
rar o petróleo brasileiro sob o monopólio estatal, isto é, do Go-
vêrno. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Rendo minhas home-
nagens ao honrado e digníssimo colega, Senador Plínio Pompeu. 
Estou convencido de que S. Ex.ª pensa exatamente o que diz. 

Mas, Sr. Presidente, é demasia, permita-me S. Ex.ª acentue 
desta tribuna, falar em meu nome e no de meus sentimentos e di-
zer que estou convicto da impossibilidade para nós, brasileiros, de 
explorarmos o petróleo de que podemos dispor. Não, Sr. Senador. 
Quanto a isto, ainda que com a maior atenção e o acatamento 
que devo a tão ilustre colega, quero acentuar que absolutamente 
de tal não estou convencido. 
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O Sr. Plínio Pompeu - Minha afirmação funda-se nos rela-
tórios do Conselho Nacional do Petróleo e do Conselho Nacional de 
Economia; todos se externam da mesma forma. Todavia é pos-
sível que o Brasil, daqui a cem anos ... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, o ra-
ciocínio do ilustre colega, Senador Plínio Pompeu, faz-me lem-
brar o que se costuma dizer geralmente: o carro adiante dos bois. 

Pela primeira vez pretendemos sistematizar, em matéria de 
pesquisa e de lavra, a indústria do petróleo no Brasil. 

O Sr. Plínio Pompeu - Há muitos anos vem o Govérno apli-
cando verbas avultadas na pesquisa do petróleo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Permita V. Ex.ª que 
eu prossiga. 

O Sr. Plínio Pompeu - No entanto, só foi encontrado, até 
agora, na Bahia e, ainda assim, pelo capital privado. Não pelo Go-
vêrno. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Pela primeira vez, Sr. 
Presidente, construimos uma legislação específica para a indus-
trialização do nosso petróleo, com a Petrobrás. Disse, porém, e re-
pito: - Não estou satisfeito com a Petrobrás. A Petrobrás de qual-
quer maneira ainda contemporizou com a Standard Oil, e eu não 
desejaria, sequer, essa contemporização, porque em matéria de 
petróleo devemos cortar quaisquer laços umbelicais com emprê-
sas e trustes estrangeiros. 

O Sr. Landulpho Alves - Apoiado.  
O Sr. Plínio Pompeu - Em detrimento do nosso interêsse.  
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Eu desejaria que até 

a distribuição do petróleo fôsse feita pelo próprio Govêrno bra-
sileiro. Tanto assim que apresentei emenda nesse sentido. V. Ex.a 
não ignora que representou grande sacrifício da minha parte, devo 
confessá-lo, concordar com a instalação dessa distribuição dentro 
de um período de cinco anos. 

O Sr. Plínio Pompeu - Se as companhias estrangeiras não 
explorarem o petróleo, como distribuir um petróleo inexistente? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - V. Ex.ª acaba de pro-
duzir argumento que se volta contra seu próprio ponto-de-vista. 
Em primeiro lugar, em matéria capitalista, o fenômeno não ocor-
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re porque a sensibilidade só é medida termomêtricamente, poderei 
dizê-lo, em função do interêsse dêsse capital. Não há, portanto, o 
receio a que V. Ex.ª alude. Mas se admitíssemos êsse argumento, 
para discutir, chegaríamos à conclusão de que ela viria em re-
fôrço da tese nacionalista, desde que não esperemos nem preten-
damos ficar à mercê de uma situação como essa. 

Como admitir-se nos sujeitemos à Standard Oil ou a outras 
emprêsas de igual quilate, com a ameaça do corte de suprimento? 
Nem isto é possível, porque desconvém e destrata tôdas as formas 
de imperialismo econômico, como também seria uma imposição de 
tal natureza que criaria na economia política do mundo situação 
singular, talvez a primeira a aparecer na história da humanidade. 

O Sr. Plínio Pompeu - Permite V. Ex.ª outro aparte (As-
sentimento do orador) - V. Ex.ª há de convir em que o preço do 
petróleo fornecido por essas companhias é muito baixo. Se atual-
mente está alto, é devido às taxas que incidem sôbre êle. Mesmo 
assim, é o único produto que não encareceu no Brasil. Quando 
estive na Bahia, visitei uma fábrica de cimento, que fornece o pro-
duto a oitenta cruzeiros o saco, enquanto o artigo estrangeiro che-
ga aqui a trinta. Quem paga a diferença? Evidentemente o povo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, não 
me recordo - talvez devido a minha idade os ouvidos não me se-
jam dos mais felizes - de ter proferido qualquer frase em relação 
ao preço do petróleo. Não me lembro de ter asseverado que pode-
ríamos ter o produto, com a Petrobrás ou qualquer outra firma. 
mais barato que o importado. Houve, portanto, equívoco da mi-
nha parte ou do meu nobre colega. 

Mas, Sr. Presidente, aceitando a discussão nesse terrenc eu 
me permitirei, com a devida vênia, declarar ao nobre Senador que 
há sacrifícios que os povos devem fazer, atendendo a razões de or-
dem econômica e política. 

O Sr. Domingos Velasco - Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Com muito prazer. 
O Sr. Domingos Velasco - Se prevalecesse na América do 

Norte o pensamento de que os produtos da indústria americana, 
na sua fase inicial, ficavam mais caros do que os inglêses e, con-
que fêz a prosperidade da indústria americana contra o livre cam-
truído essa indústria poderosa, atualmente a maior do mundo. V. 
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Ex.ª sabe que há protecionismo na América do Norte, mas foi élP. 
que fêz a prosperidade da indústria americana contra o livre cam-
bismo. 

O Sr. Plínio Pompeu - Portanto, devemos proceder do mes-
mo modo. 

O Sr. Domingos Velasco - Nenhum nacionalista, nesta Casa., 
se lançou jamais contra o capital estrangeiro que aqui venha para 
criar riquezas e melhorar as condições de vida do povo brasileiro. 
Somos contra o capital dilapidador da nossa economia. 

O Sr. Plínio Pompeu - Contra êsses, todos nós somos, sem ex-
ceção. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª parece que o defende. Veja 
como as coisas se colocam. Não somos contra a vinda do capital 
capaz de produzir riquezas. 

O Sr. Plínio Pompeu - A exploração do petróleo na América 
do Norte é feita com capital estrangeiro. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª está enganado. É feita com 
capital de lá. 

O Sr. Plínio Pompeu - Equívoco de V. Ex.ª. 
O Sr. Domingos Velasco - De acôrdo com o nobre colega ape-

nas a 1 % do capital; pois o restante é americano. 
O Sr. Plínio Pompeu - Se V. Ex.ª exibir dados que compro-

vem essa afirmativa eu me convencerei. 
O Sr. Domingos Velasco - Vou trazer a esta Casa uma re-

lação das emprêsas estrangeiras, às quais se referiu o Sr. Ministro 
da Fazenda, da qual constarão, uma a uma, centenas de firmas 
que para aqui não trouxeram um só dólar, e os levam todos os 
anos, para fora do País, aos milhares e milhares. 

O Sr. Plínio Pompeu - Sou contra essas emprêsas. 
O Sr. Domingos Velasco - Então V. Ex.ª está com os nacio-

nalistas. 
O Sr. Plínio Pompeu - Sou nacionalista. Encareço as emprê-

sas que trazem dinheiro para o Brasil e o enriquecem. 
O Sr. Domingos Velasco - Mas existe um capital que não 

queremos: o dos trustes, porque maléfico à economia do País e pre-
judicial aos nossos interêsses políticos. 



- 487-

O Sr. Plínio Pompeu - Não se trata aqui de interêsse político. 
O Sr. Domingos Velasco - A questão do petróleo é essencial-

mente política. 
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Atenção! 

Está com a palavra o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, V. Ex.ª 

não sabe o prazer que me proporciona neste momento, aàvertindo 
meus colegas de que estou com a palavra: dá-me oportunidade de 
declarar que me achava encantado com a discussão, o debate que 
se travou entre os nobres senadores Domingos Velasco e Plínio 
Pompeu. 

O Sr. Plínio Pompeu - Pelo que me diz respeito, muito obri-
gado a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Posso assegurar a V. 
Ex.ª, Sr. Presidente, que, se de mim dependesse, aqui continuaria 
embevecido, a ouvir-lhes as preleções substanciais, a escutar ensi-
namentos que muito servirão para ilustrar minha pálida oração. 

Sr. Presidente, o exame da história dos povos e das nações, 
nos seus altos e baixos, nas suas curvas ascendentes, poderiam ilus-
trar os apartes que ora me foram oferecidos. 

O Sr. Plínio Pompeu - Permitiria V. Ex.ª um último aparte? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Com todo o prazer. 
O Sr. Plínio Pompeu - É o nobre colega favorável à aplica-

ção do capital brasileiro na exploração do petróleo venezuelano ou 
peruano? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Chegarei lá. 
Sr. Presidente, se quiséssemos, por um momento embora, exa-

minar a situação do protecionismo, objeto de palavras tão elo-
qüentes no entrechoque dêsses apartes, poderíamos ressaltar 
que, ainda hoje, aquela nação incontestàvelmente líder do pro-
gresso industrial, detentora das maiores riquezas do universo -
os Estados Unidos da Amércia do Norte - ainda possui uma legis-
lação tarifária protecionista das mais obstrutivas e das mais con-
tundentes porventura existentes. Mas quero fazer um parêntese 
para promover a ligação, estabelecer o nexo com uma das obser-
vações com que acaba de me honrar o meu preclaro e eminente 
colega Senador Plínio Pompeu. 
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Deseja S. Ex.ª saber se eu seria favorável à inversão de capi-
tais nossos na exploração do petróleo venezuelano ou peruano. 

Sr. Presidente, com franqueza confesso a S. Ex.n que não per-
cebi o alcance da sua indagação, mas mesmo assim vou responder. 

O Sr. Plínio Pompeu - Se V. Ex.ª quiser, posso esclarecer. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, se eu 

fôra nacionalista boliviano, eu me oporia com tôdas as veras ao 
ingresso do capital estrangeiro na exploração do petróleo do meu 
país. 

Sr. Presidente, como nacionalista brastleiro, declaro, desta 
tribuna, que na hora em que o Peru e a Bolívia entenderem de de-
nunciar êsses convênios, no referente à exploração do seu subsolo, 
terão o meu apoio, porque o princípio que defendo não é só para 
nós, mas para todos os povos; é uma idéia de liberdade superior, e 
fora dela não me arrojaria a tomar esta atitude impávida diante 
do Senado. 

O Sr. Plínio Pompeu - Muito mais perigosa para os inte-
rêsses da Bolívia e do Peru seria a intervenção do Brasil em seus 
negócios, através do Govêrno. Não aceitaria que o Govêrno norte-
-americano aqui interviesse para explorar o nosso petróleo. Admi-
tiria, como disse há pouco - e apresentei emenda nesse sentido 
-, companhias nacionais formadas no Brasil, não importa com 
que capitais. J!:stes, não quero saber de onde vêm, se do Japão, da 
Rússia ou de outros países; acolho-os, desde que subordinados às 
nossas leis. A isto sou favorável. Não admito é o negócio de govêrno 
para govêrno. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, fui 
arrastado para um desaguadouro diferente, através das palavras 
do preclaro Senador Plínio Pompeu. Aparentemente, S. Ex.a colo-
cou-me - poderia dizer - entre a parede e a espada. Indagou co-
mo eu ficaria entre as pontas de um dilema, como encararia si-
tuação semelhante à que oferece para o conhecimento de todos nós. 

Respondi - permito-me defini-lo - com o mesmo desassom-
bro, o mesmo sentimento patriótico, a mesma inspiração naciona-
lista que sempre ditaram as minhas atitudes nesta Casa: como 
nacionalista brasileiro, o que não compreendo - e também não 
compreenderia se fôsse filho da Colômbia, da Venezuela, do Peru 
ou de qualquer nação - é que êsses países se coloquem a serviço 
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do capitalismo internacional. E o Brasil não tem capitalismo in-
ternacional, a não ser o que vem de fora, com recursos naturais. 

Sr. Presidente, acabo de ter imensa surprêsa. O aparte do 
douto Senador Plínio Pompeu faz-me presumir aquilo que ainda 
não notara neste País: a existência do que se poderia chamar 
grande capitalismo. 

O Brasil - parece-me - com a devida vênia dos doutos mem-
bros da Comissão de Relações Exteriores está procurando criar 
política um tanto ou quanto indefinida, nas relações com os ou-
tros países da América. Como sabe o Senado, temos que definir al-
gumas esfinges políticas da América do Sul e, dentre essas, estão 
em sobrecarga - e ninguém até o momento conseguiu explicá-lo 
convenientemente - os filamentos que a política exterior do Brasil 
estabelece para com outros povos convizinhos, através, sobretudo, 
dessas visitas de chefes de nações que já se vêm amiudando. 

Sr. Presidente, ainda há pouco recebemos, nesta Casa, o Ge-
neral Odria, Presidente da República do Peru, e já se anuncia que 
o não menos célebre Presidente Somoza, da Nicarágua, está de ma-
las arrumadas para nos visitar. 

Não sei se S. Ex.ª tem petróleo; sei, porém, que virá receber 
nossas homenagens. Aqui estarei por dever de cortesia, ainda que 
um tanto ou quanto arrepelado, porque as visitas dêsses ditado-
res, não as considero absolutamente honrosas para o nosso País. 

Sr. Presidente, vou retomar o fio das obscuras considerações 
que vinha produzindo. (Não - apoiados gerais) - Estava, como 
adepto fervoroso do nacionalismo, congratulando-me com a Câ-
mara dos Deputados pela rejeição das emendas que alguns dos 
eminentes colegas ofereceram ao projeto da Petrobrás. E não se 
veja da parte dela nenhuma descortesia seja com o Senado, seja 
com qualquer de seus membros em particular, porque - a Casa 
inteira é testemunha - combati intransigentemente o respeitá-
vel ponto de vista daqueles companheiros, sustentando que, qui-
sessem ou não, se tais emendas vingassem, estaria aberta ao capi-
talismo internacional a dominação do petróleo nacional. 

Quem quer se dê ao trabalho de ler os anais encontrará as 
minhas obscuras palavras nesse sentido, combatendo, sem qual-
quer tergiversação, a possibilidade de uma fissura, por onde, co-
leantemente, o capitalismo dos trustes viesse garrotear as perspec-
tivas de enriquecimento de nossa pátria. 

32 - 26187 
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Sr. Presidente, para raciocinar em têrmos de igualdade com o 
capitalismo internacional, com o malabarismo dos trustes, é preciso 
criar-se mentalidade aproximada da que os anima, de modo a an-
tepor-se-lhe o pensamento ao próprio pensamento, fulminando-o 
na mesma estacada de onde êle pretende arcabusar, impiedosa-
mente. 

Muitos dos ilustres colegas em oposição ao nosso ponto-de-
-vista, honrados e sinceros, não puderam, estimulados por senti-
mentos patrióticos dos mais nobres, penetrar na selva selvagem 
do capitalismo internacional, onde medram todos os abusos, onde 
prolüeram todos os crimes, inclusive contra o bem-estar do povo. 

O Sr. Landulpho Alves - Apoiado. V. Ex.ª tem inteira razão. 
É êsse o ponto-de-vista que interessa examinar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Já frisei que V. Ex.ª, 
Senador Landulpho Alves, foi o nosso capitão intelectual ao lado 
do nobre Senador Domingos Velasco, na pugna memorável em 
que nós, nacionalistas, de viseira erguida, enfrentando tôdas as di-
ficuldades e a poderosa organização dos trustes, proclamamos aos 
quadrantes de nossa pátria que não estávamos adormecidos, mas 
vivos e pertinazes na defesa dos seus direitos. 

Sabem os eminentes senadores quanto isto representa de sa-
crüício para todos nós. Contra nós ergueram-se as vozes iradas 
dos argentários, que mal encobrem os interêsses dos trustes e bra-
miram, irritados, aquêles que não compreendem a sublimidade do 
sentimento que nos inspirava naquele instante. 

O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.a não fará injustiça aos seus 
antagonistas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Já ressalvei que tanto 
V. Ex.ª como seus honrados colegas defenderam um ponto-de-vista 
na convicção de que o faziam em prol dos grandes interêsses da 
pátria. 

O Sr. Plínio Pompeu - E de viseira erguida. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Claro. Quero apenas 

significar que, às vêzes, os mais esclarecidos patriotas podem ser 
vítimas dêsse capitalismo nefando, sem entranhas, impiedoso, im-
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placável, que arrasta as nações ao pelourinho e leva os homens às 
atitudes mais contraditórias. Contra isto é que erguemos as nossas 
vozes de combate, propugnando pela felicidade do povo brasi-
leiro, inspirados por uma idealidade superior. 

O Sr. Plínio Pompeu - Também fomos atacados da mesma 
forma pelos jornais que defendiam a tese de V. Ex.ª 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Se bem que êsses jor-
nais sejam poucos, tão poucos que mal se contam, a não ser pela 
sua bravura, declaro a V. Ex.ª que também ergo meu protesto 
e empresto ao nobre amigo e aos doutos colegas a minha solida-
riedade, porque estou na convicção de que desejaram bem servir 
ao povo e à Pátria. 

O Sr. Plínio Pompeu - Consideravam-nos vendidos à Stan-
dard Oil, da qual não conheço nem desejo conhecer qualquer fun-
cionário. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Não é, portanto, em 
têrmos de caráter tão pessoal, tão individual, tão estreito, que de-
sejo situar a discussão da nossa atitude nacionalista, trazer ao co-
nhecimento do povo brasileiro os nossos propósitos e declarar, ao 
contrário do que muitos supõem, que para nós mais fácil seria ... 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Per-
mito-me comunicar ao nobre senador que faltam dois minutos 
para o término da hora do expediente. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se consente na prorrogação 
regimental da hora do expediente, a fim de que o Senador Kergi-
naldo Cavalcanti termine seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - O plenário acaba de ouvir o reque-
rimento formulado pelo nobre Senador Plínio Pompeu, em que 
pede a prorrogação da hora do expediente, a fim de que o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti conclua seu discurso. 

Os Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). Está aprovado. 
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Continua com a palavra o nobre Senador Kerginaldo Caval-
canti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, quero 
manifestar, com abundância de coração, o meu reconhecimento 
ao nobre antagonista e prezado colega Senador Plínio Pompeu, e 
pedir, também, que V. Ex.ª sirva de testemunha do meu cordial 
agradecimento aos senadores que me permitiram continuar nes-
tas desvaliosas considerações. (Não apoiados gerais) 

Sr. Presidente, num dos passos desta minha oração, asseverei 
que a Petrobrás não é o instrumento que eu desejaria, pois sou, com 
efeito, integralmente favorável ao monopólio estatal. Não admiti-
ria, em hipótese alguma, que a distribuição do petróleo continu-
asse sendo feita pelos trustes, pelas emprêsas açambarcadoras, que 
daí tiram o melhor que o petróleo pode dar. 

Realmente, o projeto da Petrobrás contém essa deficiência, e 
dela viremos a amargar se, em tempo, não arrepiarmos caminho 
com a apresentação de projeto que erradique de nossa vida eco-
nômica essa falha que me parece das mais graves. 

Se a tanto não pudemos chegar, se tudo não conseguimos, al-
guma coisa já fizemos. Mas com isso nos devemos satisfazer, 
por enquanto, pois já está dado o primeiro passo na senda dessas 
conquistas que nos libertarão econômicamente de tutela estran-
geira. 

A Petrobrás, a meu ver, representa um meio, deficiente e 
certo, porém, incontestàvelmente, um meio de que já nos podemos 
utilizar, legalmente, para investir contra a ·dominação estrangeira 
através dos trustes. Convenientemente manejada, poderá propiciar 
a uma equipe de técnicos o descobrimento do petróleo e o seu 
aproveitamento, dotando, assim, o Brasil da potencialidade indis-
pensável para ocupar lugar de sumo relêvo no concêrto dos povos. 

Sr. Presidente, finalizo minhas considerações na hora em que 
a tese nacionalista se encontra na sua quase amplitude. A todos 
aquêles que combateram, ora contra, ora a favor, inspirados pelo 
mais acendrado patriotismo, dirijo uma palavra de confiança nos 
destinos do Brasil. 

Nada existe de mais triste, angustioso e deprimente do que 
apresentar esta nação como uma pátria sem finalidade, uma ter-
ra sem objetivo, inçada de misérias, cheia de deficiências, como, vez 
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por outra, costumam por aí proclamar. Triste êsse pessimismo cor-
rosivo e destruidor, muito mais corrosivo e destruidor do que 
aquêle ufanismo que, irrisóriamente, vez por outra nos atribuem, 
como se amar o Brasil e confiar no seu futuro fôsse menoscabo ou 
desprezível. 

Tenho fé em que o Brasil não será o país que tenho ouvido pro-
clamar por essas cassandras como falido; não será a pátria dos 
caloteiros que, muitas vêzes, vozes eloqüentes apresentam a serviço 
de interêsses inconfessáveis; mas sim um Brasil redivivo e recons-
truído pela vontade daqueles que alimentam o ideal nacionalista 
de erguer uma grande pátria, não só para orgulho nosso, como dos 
nossos descendentes. (Muito bem; muito bem...Palmas). 





SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1953 

Expediente 

O SR. OTHON MADER Sr. Presidente, desejo, apenas, fazer 
comentário ligeiro a respeito de duas notícias que chegaram ao 
meu conhecimento nesta data. A primeira delas é a referente a 
uma sonda de petróleo instalada no município paranaense de Ja.-
carêzinho. 

Segundo informações que recebi, a sonda acha-se parada já 
há algum tempo, por falta de uma peça já encomendada nos Es-
tados Unidos e cuja chegada está sendo esperada. 

Nestas condições, Sr. Presidente, a interrupção do trabalho 
com a sonda vem atrasar ... 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Lem-
bro ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para se es-
gotar a hora destinada ao expediente. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se concorda seja pror-
rogada a hora do expediente, por trinta minutos, a fim de que 
o nobre Senador Othon Mãder possa concluir suas considerações. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requeri-
mento formulado pelo nobre Senador João Villasboas. 

Os senhores senadores que concedem a prorrogação solici-
tada queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está concedida. 
Continua com a palavra o nobre Senador Othon Mãder. 
O SR. OTHON MADER - Sr. Presidente, agradeço ao nobre 

Senador João Villasboas e ao Senado a concessão da prorrogação 
da hora do expediente. 

Como dizia, Sr. Presidente, a sonda acha-se parada, à espera 
da peça encomendada nos Estados Unidos. 
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Enquanto isso, o Brasil vai-se esvaindo em divisas, se endivi-
dando cada vez mais e comprometendo o seu futuro, porque o pe-
tróleo está demorando a surgir. 

É, Sr. Presidente, demonstração de que a ação governamen-
tal, a ação estatal esbarra em tôda parte com empecilhos dessa 
ordem, que vêm retardar por dias, meses e até anos a explo-
ração do petróleo brasileiro, causando fundos e sérios prejuízos 
à economia nacional. Não há de ser, portanto, com empreendimen-
tos estatais que nós exploraremos tão cedo o petróleo nacional. 

Por outro lado, temos a notícia de que o Sr. Presidente da 
República, em excursão ao Rio Grande do Sul, acaba de visitar 
refinaria de petróleo existente na cidade de Rio Grande, mantida 
pela companhia Ipiranga, uma emprêsa particular. E ali S. Ex.ª 
inaugurou mais uma unidade da refinaria. 

Num dos trechos da notícia se diz o seguinte: 
"Após o ato inaugural usou da palavra o Sr. Gouveia Vieira, 

um dos diretores da refinaria, que saudou o chefe do Govêrno 
agradecendo a sua presença e o estímulo que deu à iniciativa par-
ticular, para a expansão da indústria petrolífera em nosso país. 
O Presidente da República percorreu, em seguida, as instalações 
da refinaria, acompanhado de seus diretores, sendo-lhe oferecido 
um "coquetel". 

Temos, assim, notícia de que a iniciativa privada vai reali-
zando seu destino e procurando, por todos os meios, enriquecer o 
Brasil com instalações petrolíferas que hão de nos libertar, final-
mente, da importação de petróleo estrangeiro. 

Trata-se, contudo, de informação que contrasta com a ante-
rior, pois a ação do govêrno em Jacarêzinho, no Estado do 
Paraná, acha-se paralisada; por outro lado, a iniciativa pri-
vada do Rio Grande do Sul está em atividade, produzindo cada 
vez mais, inaugurando cada dia novas unidades de refinaria, e, 
assim, concorrendo para a independência econômica do Brasil o 
mais depressa possível. 

Daí me convencer, cada vez mais, de que estava certo, cer-
tíssimo, quando neste plenário defendi a tese em tôrno da inicia-
tiva privada, como sendo o caminho pelo qual poderíamos chegar 
mais depressa a obter petróleo brasileiro, ao invés da ação estatal, 
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do monopólio do Estado, exercido por companhia mista como a 
Petrobrás. 

Tenho razão para dizer que me acho confortado, porque essa 
foi a opinião aqui expendida por mim na campanha desenvolvida 
em favor da iniciativa privada. 

E uma vez que o Sr. Getúlio Vargas assistiu à inauguração 
dessa refinaria e ouviu o discurso proferido pelo diretor-presi-
dente daquela emprêsa, no qual agradecia o amparo que o prl-
meiro magistrado tem prestado à iniciativa privada, é bem possí-
vel que o Sr. Presidente da República volte do Rio Grande do Sul 
com idéias arejadas e, ao sancionar a lei criando a Petrobrás, possa 
introduzir-lhe modificações através do veto, corrigindo os maio-
res defeitos que ela encerra. 

Lanço apêlo a S. Ex.ª para que, examinando patrióticamen-
te o projeto da Petrobrás, vete os arts. 1.º e 2.º do Capítulo 1.0 , 

justamente os que instituem o malfadado monopólio. Se assim 
ocorrer, S. Ex.ª terá praticado ato patriótico que muito virá con-
correr para que a exploração do petróleo seja abreviada no País 
e possamos, dentro em pouco, ver jorrar êsse precioso combus-
tível, que todos almejamos seja encontrado no Brasil em condi-
ções econômicas e no menor prazo possível. 

São êstes os votos que faço, pedindo a S. Ex.ª acolher o apêlo 
que lhe formulo, a fim de que, tirando da Petrobrás as cláusulas 
que proíbem a iniciativa privada e destroem completamente a 
colaboração do capital e da técnica particular, S. Ex.ª possa con-
correr para que a solução do problema do petróleo seja possível, 
o que não será enquanto houver monopólio estatal. 

O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.ª um aparte? - (As-
sentimento do orador) - Seria isso esperarmos do Sr. Presidente 
da República uma traição aos interêsses brasileiros. Acredito que 
o Senado não tenha motivos para ir tão longe. Seria esperarmos 
que S. Ex.ª atraiçoasse todo o seu passado na maneira de encarar a 
economia brasileira, em face da economia internacional. 

O SR. OTHON MADER - Julga, então, V. Ex.ª que todos os 
que divergem de sua opinião estão traindo a pátria! Não é possí-
vel! Desta maneira não podemos discutir. Divirjo da opinião de 
V. Ex.ª e não estou traindo a pátria. Estou agindo patriótica-
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mente. Não tenho interêsse em nenhuma companhia de petróleo e 
só o que desejo é que o Brasil disponha de petróleo no mais bre-
ve tempo possível. 

O Sr. Landulpho Alves - Não estou dando a minha opinião, 
mas a do Sr. Presidente da República, que coincide com a de quase 
todos os brasileiros . 

O SR. OTHON MA.DER - Estou fazendo apêlo a S. Ex.ª para 
que, agindo patrióticamente, vete os arts. 1.º e 2.0 da Petrobrás, 
porque. assim, prestará grande serviço à Nação e estará coerente 
com o seu anteprojeto, onde jamais se referiu a monopólio. 

O Sr. Landulpho Alves - Tenho certeza de que V. Ex.ª tra-
balha em vão. 

O SR. OTHON MADER - Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem). 
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