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O Projeto de Lei que dispõe sôbre a Política Nacional do Pe-
tróleo, define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo e 
institui a Petrobrás, tomou no Senado o n.0 265/1952. FoiJido no 
Expediente da sessão de 30:.10-1952. Permaneceu na Mesa, receben-
do emendas nas sessões de 8 e 9 de outubro. Remetido às Comissões, 
apresentaram pareceres as Comissões de Constituição e Justiça 

(n.o 265), de Agricultura, Indústria e Comércio (n.0 266), de Fôrças 
Armadas (n.º 267), de Viação e Obras Públicas (n.0 268) e de Fi-
nanças (n.0 269). 

Figurou o projeto na Ordem do Dia, em 1.a discussão, nas ses-
sões de 23, 24 e 27 de abril de 1953, voltando às Comissões de Jus-
tiça, de Segurança Nacional, de Economia, de Transportes, Comu-
nicações e Obras Públicas e de Finanças, onde recebeu os pareceres 
ns. 445, 446, 447, 448 e 449, respectivamente. 

Retornando ao plenário, entrou em discussão única nas sessões 
de 28 e 29-5 e 2, 3, 5, 6 e 9 de junho de 1953. 

A 10 de junho foi encaminhado à Comissão de Redação. Em 
18-6, aprovada a redação final retornou à Câmara dos Deputados. 



SENADO FEDERAL 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 265, DE 1952 

Dispõe sôbre a Política Nacional do Petróleo, define as atribuições 
do Conselho Nacional do Petróleo, institui a sociedade por ações Petró· 
leo Brasileiro S. A., e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 

Disposições preliminares 

Art. 1.° Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidro- 

carbonetos fluídos e gases raros, existentes no território nacional; 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem na-

cional ou de derivados de petróleo produzidos no País, e bem assim 
o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus deri-
vados, assim como de gases raros de qualquer origem. 

Art. 2.º A União exercerá o monopólio estabelecido no artigo 
anterior: 

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão de 
orientação e fiscalização; 

II - por meio da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A. 
e das suas subsidiárias, constituídas na forma da presente lei, como 
órgãos de execução. 

CAPÍTULO II 

Do Conselho Nacional do Petróleo 

Art. 3.º O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônomo, 
diretamente subordinado ao Presidente da República, tem por fi-
nalidade superintender as medidas concernentes ao abastecimento 
nacional de petróleo. 
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§ l.º Entende-se por abastecimento nacional de petróleo a 
produção, a importação, a exportação, a refinação, o transporte, 
a distribuição e o comércio de petróleo bruto, de poço ou de esquisto, 
assim como de seus derivados. 

§ 2.0 Ainda se inclui na esfera da superintendência do Con-
selho Nacional do Petróleo o aproveitamento de outros hidrocar-
bonetos fluidos e de gases raros. 

Art. 4.0 O Conselho Nacional do Petróleo continuará a reger-
se, na sua organização e funcionamento, pelas leis em vigor, com as 
modificações decorrentes da presente lei. 

Parágrafo único. O Presidente da República expedirá o novo 
regimento do Conselho Nacional do Petróleo, tendo em vista o dis-
posto neste artigo. 

CAPÍTULO III 

Da Sociedade por Ações Petró*o Brasileiro S. A. (Petróbras) e suas  
Supsidiárias  

SEÇAO I 

Da Constitu,ição da Petrobrás 

Art. 5.º Fica a União autorizada a constituir, na forma desta 
lei, uma sociedade por ações, que se denominará Petróleo Brasileiro 
S. A. e usará a sigla ou abreviatura de Petrobrás. 

Art. 6.º A Petróleo Brasileiro S. A. terá por objeto a pesquisa, 
a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo - prove-
niente de poço ou de esquisto - e de seus derivados bem como de 
quaisquer atividades correlatas ou afins. 

Parágrafo único. A pesquisa e a lavra, realizadas pela Socie-
dade, obedecerão a planos por ela organizados e aprovados pelo Con-
selho Nacional do Petróleo, sem as formalidades, exigências de li-
mitações de área, e outras julgadas dispensáveis, em face do Decre-
to-lei n.º 3. 236, de 7 de maio de 1941, autorizando-as o Conselho 
em nome da União. 

Art. 7.º O Presidente da :República designará por decreto ore-
presentante da União nos atos constitutivos da Sociedade. 
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§ 1.0 Os atos constitutivos serão precedidos: 
I- Pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos ser-

viços bãsicos da Sociedade, quer internos, quer externos. 
II - Pelo arrolamento, com tôdas as especificações, dos bens 

e direitos que a União destinar à integralização de seu capital. 
III - Pela elaboração dos Estatutos e sua publicação prévia, 

para conhecimento geral. 
IV - Pela inscrição das propostas de compra das ações. 
§ 2.0 Os atos constitutivos compreenderão: 
I - Aprovação das avaliações dos bens e direitos arrolados 

para constituírem o capital da União. 
II - Aprovação dos Estatutos. 
III - Aprovação do plano de transferência dos serviços que te-

nham de passar do Conselho Nacional do Petróleo para a Socieda-
de e das verbas respectivas. 

§ 3.º A Sociedade será constituída em sessão pública do Con-
selho Nacional do Petróleo, cuja ata deverá conter os Estatutos 
aprovados, bem como o histórico e o resumo dos atos constitutivos, 
especialmente da avaliação dos bens e direitos convertidos em ca-
pital. 

§ 4.º A constituição da Sociedade será aprovada por decreto 
do Poder Executivo e sua ata será arquivada por cópia autêntica, 
no Registro do Comércio. 

Art. 8.º Nos Estatutos da Sociedade serão observadas, em 
tudo que lhes fôr aplicável, as normas da lei de sociedades anônimas. 
A reforma dos estatutos em pontos que impliquem modificações 
desta lei depende de autorização legislativa, e, nos demais casos, 
fica subordinada à aprovação do Presidente da República, mediante 
decreto. 

SEÇÃO II 

Do capital da Petrobrás 

Art. 9.º A Sociedade terá inicialmente o capital de ....... . 
Cr$ 4. 000. 000. 000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), dividido em 
20. 000. 000 (vinte milhões) de ações ordinárias, nominativas, do 
valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) cada uma. 
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§ 1.0 Até o ano de 1957, o capital será elevado a um mínimo 
de Cr$ 10. 000. 000. 000,00 (dez bilhões de cruzeiros), na forma pre-
vista no Art. 12. 

§ 2.o As ações da Sociedade serão ordinárias, com direito de 
voto, e preferenciais sempre sem direito de voto, e inconversíveis 
em ações ordinárias, podendo os aumentos de capital dividir-se, no 
todo ou em parte, em ações preferenciais para cuja emissão não 
pl'evalecerá a restrição do parágrafo único do Art. 9.º do Decreto-
lei n.0 2.627, de 26 de setembro de 1940. 

§ 3.º As ações preferenciais terão prioridade no reembolso do 
capital e na distribuição do dividendo mínimo de 5% (cinco por 
cento). 

§ 4.o As ações da Sociedade poderão ser agrupadas em títulos 
mútiplos de 100 (cem) a 100.000 (cem mil) ações, sendo nos Esta-
tutos regulados o agrupamento e o desdobramento de acôrdo com 
a vontade do acionista. 

Art. 10. A União subscreverá a totalidade do capital inicial 
da Sociedade, que será expres~o em ações ordinárias e, para sua 
integralização, disporá de bens e direitos que possui, relacionados 
com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de pe-
tróleo, rochas betuminosas e piro-betuminosas, e de gases naturais; 
e também subscreverá, em totj.o aumento de capital, pelo menos 
51 % (cinqüenta e um por cento) das ações ordinárias, bem como 
das preferenciais que foram emitidas. 

§ 1.0 Se o valor dos bens e direitos referidos neste artigo, apu-
rado mediante avaliação aprovada pelo Conselho Nacional do Pe-
tróleo, não bastar para a integralização do capital, a União o fará 
em dinheiro. 

§ 2.° Fica o Tesouro Nacional, no caso previsto no parágrafo 
anterior, autorizado a fazer adiantamentos sôbre a receita dos tri-
butos e contribuições destinados à integralização do capital da So-
ciedade, ou a efetuar operações de crédito por antecipação da re-
ceita até a quantia de Cr$ 1. 500. 000. 000,00 (um bilhão e quinhen-
tos milhões de cruzeiros) . 

§ 3.0 A União transferirá, sem ônus, aos Estados e Municípios 
em cujos territórios existem ou venham a ser descobertas jazidas 
e minas de petróleo de rochas betuminosas e pirobetuminosas e de 
gases naturais, respectivamente 8% (oito por cento) e 2% (dois 
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por cento) das ações relativas ao valor atribuído a essas jazidas e 
pelo qual sejam incorporadas ao capital da Petrobrás no ato de 
sua constituição ou posteriormente. 

Art. 11. As transferências pela União de ações do capital so-
cial, ou as subscrições de aumento de capital pelas entidades e pes-
soas às quais a lei confere êste direito, não poderão, em hipótese 
alguma, importar em reduzir a menos de 51 % (cinqüenta e um por 
cento) não só as ações com direito a voto de propriedade da União, 
como a participação desta na constituição do capital social. 

Parágrafo único. Será nula qualquer transferência ou subscri-
ção de ações feita com infringência dêste artigo, podendo a nulida-
de ser pleiteada inclusive por terceiros, por meio de ação popular. 

Art. 12. Os aumentos periódicos do capital da Sociedade far-se-
ão com recursos mencionados nos artigos seguintes. 

Art. 13. A parte da receita do impôsto único sôbre combus-
tíveis líquidos, a ser empregada em empreendimentos ligados à 
indústria do petróleo, terá a seguinte aplicação: 

I - Os 40% (quarenta por cento) pertencentes à União, na 
integralização de ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas 
dela subsidiárias. 

II - Os 60% (sessenta por cento) pertencentes aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios serão aplicados, à sua opção, na to-
mada de ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas dela 
subsidiárias. 

Parágrafo único. A cota de 60% (sessenta por cento) per-
tencente aos Estados, Distrito Federal e Municípios não lhes será 
distribuída enquanto não estiver assegurada sua imediata aplicação 
na forma da alínea II dêste artigo. 

Art. 14. O produto dos impostos de importação e de consumo 
incidentes sôbre veículos, automóveis e do impôsto sôbre a remessa 
de valores para o exterior, correspondente à importação dêsses veí-
culos, suas peças e acessórios, se destina à subscrição pela União de 
ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas dela subsidiárias. 

Art. 15. Os proprietários de veículos automóveis, terrestres, 
aquáticos e aéreos, contribuirão anualmente, até o exercício de 
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1957, com as quantias discriminadas na tabela anexa, recebendo, 
respeitado o disposto no Art. 18, certificados que serão substituídos 
por ações preferenciais ou obrigações da sociedade, os quais con-
terão declaração expressa dêsse direito, assegurada a responsabili-
dade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal 
de tais títulos. 

Parágrafo único. Os atos relativos a veículos automóveis com-
preendidos na competência da União só poderão ser realizados de-
pois de feito o pagamento da contribuição a que se refere êste ar-
tigo, promovendo o Govêrno convênio ou entendimento com as de-
mais entidades de direito público para que, em relação ao licencia-
mento e emplacamento anual daquêles veículos, nos limites de sua 
competência seja prestada colaboração no mesmo sentido. 

Art. 16. Os recursos destinados à Sociedade pela União, pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, ou por particulares, serão re-
colhidos, desde que não aplicados imediatamente na integralização 
de ações ou na tomada de obrig~ções, à conta ou contas especiais no 
Banco do Brasil. 

§ 1.º A União, por intermédio do representante designado nos 
têrmos do Art. 7.0 , poderá movimentar os recursos destinados por 
esta lei à Petrobrás, antes de &ua constituição, de acôrdo com as 
instruções do Ministro da Faze11da, para ocorrer às respectivas des-
pesas. 

§ 2.0 Ainda que não tenh~m sido distribuídas as ações corres-
pondentes ao aumento de capital, a Sociedade poderá movimentar 
as contas especiais referidas neste artigo. 

Art. 17. A Sociedade poderâ emitir, até o limite do dôbro do 
seu capital social integralizado, obrigações ao portador, com ou 
sem garantia do Tesouro. 

SEÇAO III 

Dos acionistas da Petrobrás 

Art. 18. Os Estatutos da Sociedade, garantida a preferência 
às pessoas jurídicas de direito público interno, poderão admitir 
como acionistas sõmente: 
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I - as pessoas jurídicas de direito público interno: 
II - o Banco do Brasil e as socidades de economia mista, cria-

das pela União, pelos Estados ou Municípios, as quais, em conse-
qüência de lei, estejam sob contrôle permanente do Poder público; 

III - os brasileiros natos ou naturalizados há mais de cinco 
anos e residentes no Brasil, uns e outros solteiros ou casados com 
brasileiro ou estrangeiro, quando não o sejam sob o regime de 
comunhão de bens ou qualquer outro que permita a comunicação 
dos adquiridos na constância do casamento, limitada a aquisição 
de ações ordinárias a 20. 000 (vinte mil); 

IV - as pessoas jurídicas de direito privado, organizadas com 
observância de disposto no Art. 9.0 , Alínea b, do Decreto n.0 4.071, de 
12 de maio de 1939, limitada a aquisição de ações ordinárias a 
100 .000 (cem mil) ; 

V - as pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras, de que 
somente façam parte as pessoas indicadas no item III, limitada a 
aquisição de ações ordinárias a 20. 000 (vinte mil). 

SEÇAO IV 

Da diretoria e do conselho fiscal da Petrobrás 

Art. 19. A Sociedade será dirigida por um Conselho de Admi-
nistração, com funções deliberativas, e uma Diretoria Executiva. 

§ 1.º O Conselho de Administração será constituído de: 
a) 1 (um) Presidente nomeado pelo Presidente da República e 

demissível ad nutum, com direito de veto sôbre as decisões do pró-
prio Conselho e da Diretoria Executiva; 

b) 3 (três) Diretores nomeados pelo Presidente da República, 
com mandato de três anos; 

e) Conselheiros eleitos pelas pessoas jurídicas de direito pú-
blico, com exceção da União em número máximo de 3 (três) e com 
mandato de 3 (três) anos; 

d) Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de 
direito priva.do, em número máximo de 2 (dois) e com mandato 
de 3 (três) anos. 

http:priva.do
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§ 2.0 O número dos Conselheiros será fixado na proporção de 
um para cada parcela de 7 ,5 % (sete e meio por cento) do capital vo-
tante da Sociedade subscrito pelas pessoas mencionadas nas letras 
e e d do § 1.º. 

§ 3.0 A Diretoria Executiva compor-se-á do Presidente e dos 
3 (três) Diretores nomeados pelo Presidente da República. 

§ 4.º E' privativo dos brasileiros natos o exercício das funções 
de membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

§ 5.0 Do veto do Presidente, ao qual se refere a letra a do § 
1.º, haverá recursos ex-officio para o Presidente da República, ou-
vido o Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 6.0 Os 3 (três) primeiros Diretores serão nomeados pelos 
prazos de, respectivamente, 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) anos, de 
forma a que anualmente terminte o mandato de um Diretor. 

Art. 20. O Conselho Fiscal será constituído de 5 (cinco) 
membros, com mandato de 3 (três) anos e honorários não inferiores 
a dois têrços dos que percebem 'os diretores. 

Parágrafo único. A União elegerá um representante, as pes-
soas físicas e jurídicas de direito privado, outro as demais pessoas 
jurídicas de direito público, três assegurados neste caso, a cada 
grupo de acionistas que representar um têrço dos votos, o direito 
de eleger separadamente um ml'!mbro. 

Art. 21 . O Conselho Fiscl'+l da Petróleo Brasileiro S. A. terá 
as atribuições constantes do Art. 127 do Decreto-lei n.º 2.627, de 
26 de setembro de 1940, não se lll-e aplicando o Decreto-lei n.º 2. 928, 
de 31 de dezembro do mesmo ano. 

SEÇÃO V 

Dos favores e obrigações atribuídas à Petrobrás 

Art. 22. Os atos de constituição da Sociedade e de integrali-
zação do seu capital, bem como as propriedades que possuir e as 
aquisições de bens móveis e imóveis que fizer e ainda os instrumen-
tos de mandato para o exercício do direito de voto nas Assembléias 
Gerais serão isentos de impostos e taxas e quaisquer outros ônus fis-
cais compreendidos na competência da União, que se entenderá com 
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as outras entidades de direito público, solicitando-lhes os mesmos 
favores para a Sociedade da qual participarão, na esfera de sua 
competência tributária. 

Art. 23. A Sociedade gozará de isenção de direitos de impor-
tação para consumo e de impostos adicionais em relação aos ma-
quinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, 
instrumentos e materiais destinados a construção, instalação, am-
pliação, melhoramento, funcionamento, exploração, conservação 
e manutenção de suas instalações, para os fins a que se destina. 

Parágrafo único. Todos os materiais e mercadorias referidos 
neste artigo, com restrição quanto aos similares de produção na-
cional, serão desembaraçados mediante portaria dos inspetores das 
Alfândegas. 

Art. 24. A Sociedade fica assegurado o direito de promover 
desapropriação, nos têrmos da legislação em vigor. 

Art. 25. Dependendo sempre de prévia e específica aprovação 
do Conselho Nacional do Petróleo, a Sociedade só poderá dar ga-
rantia a financiamentos tomados no país ou no exterior a favor de 
emprêsas subsidiárias. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dar aos financia-
mentos tomados no exterior, pela Sociedade e pelas suas subsidiá-
rias, a garantia do Tesouro Nacional até 25% (vinte e cinco por 
cento) do respectivo capital integralizado, quando se tornar neces-
sário pelo vulto de operação e pelo eminente interêsse nacional em 
causa. 

Art. 26. Somente quando as ações em poder do público, das 
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Federal e dos 
Estados auferirem dividendos de 8% (oito por cento) será atribuído 
dividendo ao capital integralizado pela União, somente quando os 
dividendos que couberem à União atingirem 6% (seis por cento), 
poderão ser fixadas percentagens ou gratificações por conta dos 
lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas, à Administração da So-
ciedade. 

Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a 
pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e 
esquisto betuminoso e a extração de gás, indenização corresponden-
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te a 5 % (cinco por cento) sôbre o valor do óleo extraído ou do es-
quisto ou do gás. 

§ 1.0 Os valores do óleo e do esquisto betuminoso serão fixa-
dos pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 2.º Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata 
êste artigo. 

§ 3.º Os Estados e Territórios distribuirão 20% (vinte por 
cento) do que receberem, proporcionalmente, aos Municípios, se-
gundo a produção de óleo de cada um dêles, devendo êste pagamento 
ser efetuado trimestralmente. 

§ 4.o Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os 
recursos fixados neste artigo, preferentemente, na produção de ener-
gia elétrica e na pavimentação de rodovias. 

Art. 28. A União poderá incumbir à Sociedade a execução de 
serviços condizentes com a sua finalidade, para os quais destinar 
recursos financeiros especiais. 

1 

Art. 29. Os direitos relatiyos a concessões e autorizações re-
ferentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleodutos que a So-
ciedade receber da União serão inalienáveis, ainda quando, como 
valor econômico, seja, pela Petrpbrás, cedido o seu direito de utili-
zação dos mesmos a qualquer ~e suas subsidiárias. 

Art. 30. Não ocorrendo a desapropriação, a Petrobrás indeni-
zará pelo seu justo valor aos p:i;oprietários do solo pelos prejuízos 
causados com a pesquisa ou lavra. 

Art. 31. A Petrobrás, de acôrdo com a orientação do Conselho 
Nacional do Petróleo, deverá m::i.nter um coeficiente mínimo de re-
servas de óleo nos campos petrQlíferos. 

Art. 32. A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31 
de março de cada ano, as contas gerais da Sociedade, relativas ao 
exercício anterior, as quais ser&o por aquêle remetidas à Câmara 
dos Deputados. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas limitar-se-á a emitir 
parecer sôbre as contas que lhe forem enviadas. E o Congresso Na-
cional, depois de tomar conhecimento das mesmas, sem julgá-las, 
e do parecer do Tribunal, adotará por qualquer de suas Casas 
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quanto ao assunto, as medidas que a sua ação fiscalizadora entender 
convenientes. 

Art. 33. A direção da Petrobrás é obrigada a prestar as inf ar-
mações que lhe forem solicitadas pelo Congresso Nacional acêrca 
dos seus a tos e deliberações. 

Art. 34. Quando o acionista f ôr pessoa jurídica de direito pú-
blico, ser-lhe-á facultado o exame dos papéis e documentos da socie-
dade para o fim de fiscalização das contas. 

Art. 35. Os Estatutos da Petrobrás prescreverão normas es-
pecíficas para a participação dos seus empregados nos lucros da 
Sociedade, as quais deverão prevalecer até que, de modo geral, seja 
regulamentado o inciso IV do Art. 157 da Constituição. 

SEÇAO VI 

Disposições relativas ao pessoal da Petrobrás 

Art. 36. Os militares e os funcionários públicos civis da União 
e das entidades autárquicas, paraestatais e das sociedades de eco-
nomia mista, poderão servir na Petrobrás em funções de direção ou 
de natureza técnica, na forma do Decreto-lei n.º 6. 877, de 18 de 
setembro de 1944, não podendo, todavia, acumular vencimentos, 
gratificações ou quaisquer outras vantagens sob pena de se consi-
derar como tendo renunciado ao cargo primitivo. 

Parágrafo único. Na hipótese do Conselho Nacional do Pe-
tróleo reduzir o seu pessoal, a Petrobrás dará preferência no preen-
chimento dos cargos ou funções, de acôrdo com as suas aptidões, 
aos servidores dispensados. 

Art. 37. Não se aplica aos diretores, funcionários e acionistas 
da Petróleo Brasileiro S. A. o disposto na alínea e do Art. 2.º do De-
creto-lei n.0 538, de 7 de julho de 1938, podendo ser acionista da So-
ciedade os funcionários dela e os servidores públicos em geral, in-
clusive os do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 38. A Sociedade contribuirá para a preparação do pes-
soal técnico necessário aos seus serviços, bem como de operários 
qualificados, através de cursos de especialização, que organizará, 
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podendo também conceder auxílios aos estabelecimentos de ensino 
do País ou bôlsas de estudo para a preparação no exterior e outros 
meios adequados. 

SEÇÃO VII 

Das subsidiárias da Petrobrás 

Art. 39. A Sociedade operará diretamente ou através das suas 
subsidiárias, organizadas com aprovação do Conselho Nacional do 
Petróleo, e nas quais deverá deter sempre a maioria das ações com 
direito a voto. 

§ 1.º Nas emprêsas organizadas pela Sociedade será garantida 
preferência às pessoas jurídicas de direito público interno, para a 
aquisição de ações, podendo ser admitidos outros acionistas, nos 
têrmos da legislação em vigor. 

§ 2.º As snbsidiárias q~e tenham por objeto o transporte e o 
abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionistas 
privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos 
do Art. 3.0 do Decreto n.º 395:, de 29 de abril de 1938. 

§ 3.0 Poderá o Conselho Nacional do Petróleo determinar 
que, numa emprêsa organiza\[la pela Sociedade, sejam obedecidos li-
mites, para cada acionista privado, na aquisição de ações com di-
reito a voto. Dessa decisão caberá recurso para o Presidente da 
República. 

§ 4.0 Os cargos de direção das emprêsas referidas neste artigo 
serão privativos dos brasileiros natos, sempre que seu objeto seja 
qualquer das atividades da indústria do petróleo. 

§ 5.0 Na constituição dos corpos de direção das subsidiárias 
serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei, assegu-
rada ademais, às pessoas de direito público, com interêsse relevan-
te naquelas emprêsas, a representação na diretoria executiva. 

Art. 40. Ao Estado em cujo território fôr extraído ou refina-
do óleo cru ou explorado gás natural será assegurada a preferência, 
com o concurso dos seus municípios, para a participação nas socie-
dades subsidiárias destinadas à sua refinação ou distribuição, até 
o montante de 20% (vinte !1JOr cento) do seu capital. 
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§ 1.0 Sempre que o Estado produtor de petróleo ou de gás 
manifestar o propósito de usar da preferência de que trata êste ar-
tigo, ser-lhe-ão atribuídas ou transferidas pelo Petrobrás, nos limi-
tes prefixados, as ações que o mesmo se proponha tomar e para cuja 
integralização serão, previamente, estabelecidos os prazos e condi-
ções que, visando a facilitar a colaboração do Estado, não sacrifi-
quem, no entanto, os interêsses relacionados com a constituição e o 
funcionamento da subsidiária de que o mesmo deva participar. 

§ 2.0 Na composição dos órgãos de direção das subsidiárias 
serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei para a 
Petrobrás, ficando assegurada, ademais, ao Estado com interêsse 
relevante nessas emprêsas, a representação na Diretoria executiva. 

Art. 41. Poderá a Petrobrás, mediante autorização do Presi-
dente da República, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, asso-
ciar-se, sem as limitações previstas no Art. 39, a entidades destina-
das à exploração do petróleo fora do território nacional, desde que a 
participação do Brasil ou de entidades brasileiras seja prevista, em 
tais casos, por tratado ou convênio. 

Art. 42. O disposto nos Arts. 22, 23, 24, 33, e 36 aplica-se, igual-
mente, às emprêsas subsidiárias da sociedade. 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

Art. 43. Ficam excluídas do monopólio estabelecido pela pre-
sente lei as refinarias ora em funcionamento no pais. 

Art. 44. Não ficam prejudicadas as autorizações para insta-
lação de refinarias no País, feitas até 30 de junho de 1952, salvo 
se as mesmas não estiverem em funcionamento dentro do prazo 
de 2 (dois) anos a contar da data desta lei. 

Art. 45. Não será dada autorização para a ampliação de sua 
capacidade às refinarias de que tratam os dois artigos anteriores. 

Art. 46. A Petróleo Brasileiro S. A. poderá independentemente 
de autorização legislativa especial, participar, como acionista, de 
qualquer das emprêsas de refinação de que tratam os artigos an-
tecedentes para o fim de torná-las suas subsidiárias. 

2 - 22502 
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Parágrafo único. A Petróleo Brasileiro S. A. adquirirá nos 
casos do presente artigo, no mínimo 51 % (cinqüenta e um por cen-
to) das ações de cada emprêsa. 

Art. 47. Do monopólio estabelecido pela presente lei, ficam 
excluídos os navios-tanques de propriedade particular ora utiliza-
dos no transporte especializado de petróleo e seus derivados. 

Art. 48. As contribuições especiais para pesquisa e outras, a 
que se obrigam as emprêsas concessionárias, na forma da lei vi-
gente, e ainda as multas em que incorrem os titulares de autoriza-
ções ou concessões para qualquer das atividades relacionadas com 
hidrocarburetos líquidos e serão destinadas à subscrição pela União 
de ações e obrigações da Sociedade ou de suas subsidiárias. 

Art. 49 . As sociedades de economia mista, a que se refere o 
inciso II do Art. 18, dispensadas da prova de nacionalidade brasi-
leira dos seus sócios ou acionistas, são exclusivamente as existentes 
na data da vigência desta lei. 

1

Art. 50. Sempre que o Conselho Nacional do Petróleo tiver 
que deliberar sôbre assunto de interêsse da Sociedade, o presidente 
desta participará das sessões plenárias, sem direito a voto. 

Art. 51. Na regulament?-ção desta lei, o Poder Executivo dis-
ciplinará relações entre a Srn.:!iedade e o Conselho Nacional do Pe-
tróleo. 

Art. 52. O saldo das dotações orçamentárias do Conselho Na-
cional do Petróleo, para o exercício em que entrar em funcionamen-
to a Petrobrás, correspondentes a serviços, encargos, obras, equipa-
mentos e aquisições, ou quaisquer outras relativas a atividades que 
passarem à Sociedade, lhe será entregue logo que constituída. 

Parágrafo único. Essas quantias serão levadas à conta de 
integralização de capital da União. 

Art. 53. Do total do impôsto único sôbre combustíveis e lubri-
ficantes, de que trata a Lei n. 302, de 13 de julho de 1948, 48 % 
(quarenta e oito por cento) serão entregues aos Estados e ao Distri-
to Federal, feita a distribui<;ão separadamente para os produtos 
de óleo cru extraído no país e para os de óleo importado. 

§ 1.º A receita resultante de produtos do óleo cru extraído 
no país dividir-se-á em 4 (qu::i.tro) partes iguais cada uma das quais 
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será distribuída respectivamente por Estados e Distrito Federal em 
proporção: a) à superfície; b) à população; e) ao consumo de lu-
brificantes e combustíveis; d) à produção de óleo cru. 

§ 2.º A receita resultante de derivados importados, ou fabrica-
dos com óleo cru importado, dividir-se-á em 3 (três) partes iguais, 
cada uma das quais será distribuída respectivamente pelos Estados 
e Distrito Federal em proporção: a) à população; b) à superfície; e) 
ao consumo de lubrificantes e combustíveis. 

§ 3.º As proporções de consumo previstas nos parágrafos an-
teriores serão calculadas sôbre as quantias efetivamente consumi-
das em cada unidade federativa e não sôbre o impôsto pago. 

§ 4.º A distribuição da quota do impôsto único atribuída pela 
Lei número 302, de 13 de julho de 1948, aos Municípios far-se-á 
também no que fôr aplicável, pelos critérios dos parágrafos ante-
riores. 

§ 5.º Os novos critérios de distribuição, estabelecidos no pre-
sente artigo, só vigorarão a partir de 1954. 

Art. 54. Anualmente o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem empregará em obras rodoviárias, nos Territórios Fe-
derais, quantia não inferior à quota que caberia a cada um, caso 
participasse da distribuição prevista no .Art. 53 da presente lei, to-
mando-se por base a arrecadação do ano anterior. 

Art. 55. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 15 DESTA LEI 

A) Automóveis, inclusive camionetas: 
a) Particulares: 

Cr$ 
Até o pêso de 1. 000 kg inclusive . . . . . . . . . 
De mais de 1. 000 até 1.500 kg inclusive . . 
De mais de 1.500 até 1.800 kg inclusive . . 
De mais de 1. 800 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. 000,00 
2 . 000,00 
4.000,00 
8. 000,00 

Nota 1.ª Reduzem-se de 10% as contribuições quanto aos au-
tomóveis de mais de 3 anos de fabricação; de 20% quanto aos de 



-20-

mais de 3 até 5 anos; de 40 % quanto aos de mais de 6 até 7 anos 
e, assim sucessivamente, elevando-se a redução a mais 10%, na 
proporção do aumento de cada ano de fabricação, até isentarem-se 
todos os demais de 12 anos. 

Nota 2.ª Aplicam-se aos jeeps e outros automóveis de reduzi-
do valor, utilizados em atividades rurais, agropecuárias, florestais 
minerais e em obras públicas, as bases de contribuição a seguir es-
pecificadas para os automóveis de aluguel. 

b) de aluguel: 
Cr$ 

Até o pêso de 1.000 kg inclusive . . . . . . . . . . 
De mais de 1. 000 a 1. 500 kg . . .. . . . . .. . . 
De mais de 1. 500 a 1. 800 kg . . . . . . . . . . . . . 
De pêso superior a 1. 800 kg . . . . . . . . . . . . . . 

200,00 
400,00 
800,00 

1. 600,00 

Nota: Reduzem-se de lj0% (cinqüenta por cento) as contri-
buições quando se relacionarem com automóveis de mais de cinco 
anos de fabricação, caso em q,ue os de pêso até 1.000 kg ficam isentos 
e isentam-se de todos os automóveis de mais de dez anos de fabri-
cação, bem como qualquer outro que seja o único possuído e dire-
tamente explorado pelo pro:grietário. 

B) Caminhões e outro13 veículos de carga: 

Cr$ 

De menos de 1 tonelada de carga ....... . 200,00 
De 1 a 2 toneladas d~ carga ............. . 400,00 
De 2 a 5 toneladas de carga ........... . 800,00 
De 5 a 7 toneladas de carga . . . . . . . . . . . . 1. 200,00 
De 7 a 10 tonelada& de carga . . . . . . . . . . . 1. 600,00 
De mais de 10 toneladas de carga . . . . . . . . 2. 000,00 

Nota: Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as contri-
buições, quando se relacionarem com veículos de mais de cinco anos 
de fabricação, caso em que os de capacidade inferior a uma tone-
lada ficarão isentos e isentam-se todos os de mais de dez anos de fa-
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bricação, bem como qualquer outro que seja o único possuído e di-
retamente explorado pelo proprietário. 

C) ônibus:  
Cr$  

Com capacidade até 20 passageiros, inclusive 1. 600,00 
Com capacidade de 21 a 30 passageiros . . . . . . 2.400,00 
Com capacidade de 31 a 40 passageiros . . . . . . 3. 200,00 
Com capacidade de 41 ou mais passageiros . . . . 4. 000,00 

D) Veículos Aquáticos: 
a) Particulares, para recreio:  

Cr$  
Com motor até 5 HP .................. . 400,00 
Com motor de mais de 5 até 10 HP .... . 1.000,00 
Com motor de mais de 10 até 20 HP ... . 2.400,00 
Com motor de mais de 20 até 30 HP ... . 4.000,00 
Com motor de mais de 30 até 50 HP ... . 6.400,00 
Com motor de mais de 50 até 100 HP . . . . 12. 000,00 
Com motor de mais de 100 HP . . . . . . . • 20. 000,00 

Nota: As contribuições devidas pelos proprietários de embar-
cações destinadas a fins industriais e comerciais, conquanto pri-
vativas, são as constantes da tabela a seguir. 

b) Para transportes industriais ou comerciais: 

Cr$ 

Com motor até 10 HP ............... . isentos 
Com motor de mais de 10 até 20 HP ... . 200,00 
Com motor de mais de 20 até 30 HP ... . 400,00 
Com motor de mais de 30 até 50 HP ... . 800,00 
Com motor de mais de 50 até 100 HP ... . 1.200,00 
Com motor de mais de 100 HP ....... . 2.000,00 

Nota 1.ª: Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as con-
tribuições quando se referem a embarcações equiparadas com mo-
tores de mais de cinco anos de uso, caso em que serão isentas as 
embarcações até 20 HP. 
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Nota: 2.ª Isentam-se tôdas as embarcações com motores com 
mais de quinze anos de uso e as que se destinem à pesca até 20 HP, 
desde que seja a única possuída e diretamente explorada pelo pro-
prietário. 

E) Veículos Aéreos:  
a) Para transporte privado ou de recreio:  

Cr$ 
Com motores até 150 HP . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 
Com motores de mais de 150 até 450 HP 10. 000,00 
Com motores de mais de 450 até 1.000 HP 20.000,00 
Com motores de mais de 1.000 até 

2.000 HP ........................ , . . 25. 000,00 
Com motõres de mais de 2. 000 HP . . . . . 50. 000,00 

b) Para transportes industriais ou comerciais e serviços es-
pecializados: 

Cr$ 
Com motores até 15p HP ............... . 600,00 
Com motores de mais de 150 até 450 HP .. 1.000,00 
Com de motores mais de 450 a 1.000 HP 2.000,00 
Com motores de ma,is de 1.000 a 2.000 HP 2.600,00 
Com motores de mais. de 2.000 HP 5.000,00 

e) Para instrução. . . ~sentos 

Projeto publicado no DON de 1-10-1952; pareceres no DCN de 14-4-1953. 



PARECER N.0 265, DE 1953 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.O 265, de 1952, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade 
por ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências. 

Relator: Sr. Ivo d'Aquino. 

1. Projeto de Lei n.0 265-52 oriundo de Mensagem do Sr. 
Presidente da República à Câmara dos Deputados, dispõe sôbre 
a política nacional do Petróleo, define as atribuições do Conselho 
Nacional de Petróleo, instituiu a Sociedade por Ações Petróleo 
Brasileiro S. A. (Petrobrás), e dá outras providências. 

O primitivo projeto, que acompanhou a Mensagem, (conver-
tido mais tarde no substitutivo que é o projeto atual) foi lido 
e mandado imprimir, naquela Casa do Congresso, a 11 de dezembro 
de 1951. 

Tendo sofrido larga discussão, no início desta sessão legisla-
tiva, o Senhor Deputado Gustavo Capanema, líder da Maioria, com 
o intuito de abreviá-lo, requereu, a 12 de maio do corrente ano, ur-
gência para a votação do projeto. Foi o requerimento aprovado 
em sessão do dia 13 do mesmo mês. Mas, pelo presidente da Co-
missão de Finanças, Sr. Deputado Israel Pinheiro, foi solicitado 
o prazo de 15 dias para aquela Comissão dar parecer. Fê-lo no 
prazo solicitado. 

Acaloram-se, entretanto, os debates na Câmara dos Deputados, 
dividida, principalmente, em duas correntes; uma partidária do 
monopólio estatal e a outra que desejando o contrôle do Estado na 
política do petróleo, propugnava, não obstante, pela participação 
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dos capitais privados e uma relativa liberdade da iniciativa parti-
cular, no campo industrial relativo àquele produto. 

São, respectivamente, a 4 e a 5 de junho, oferecidos dois 
substitutivos: o primeiro, assinado pelos Srs. Deputados Bilac Pin-
to, Luís Garcia, Ernani Sátiro, Artur Bernardes, Eusébio Rocha, 
Coelho de Sousa, Orlando Dantas, Joaquim Viegas, Hermes Pe-
reira de Sousa, Lima Figueiredo, Aliomar Baleeiro, Carmelo d' Agos-
tino e Maurício Jopert da Silva, instituindo o monopólio estatal 
da pesquisa, da lavra, do transporte e da refinação do petróleo, 
por intermédio de uma entidade autônoma, com personalidade 
jurídica e capital inicial de quatro bilhões de cruzeiros ....... , 
(Cr$ 4.000.000.000,00), constituído pelos bens que a União já pos-
sui, relacionados com o petróleo, e pela complementação em di-
nheiro, caso os referidos bens não atinjam à cifra do capital ini-
cial, ficando, outrossim, a União autorizada, para suprimento do 
Fundo Nacional do Petróleo, que é criado, a lançar empréstimos 
internos, até um bilhão de cruzeiros (Cr$ 1. 000. 000. 000,00), por 
ano, de 1952 a 1957, a juros ~nuais de. 6% e prazo de resgate em 
10 anos; o segundo substitut;ivo, assinado pelo Senhor Deputado 
Oswaldo Fonseca, instituindo também o monopólio estatal, não 
só para os fins especificados no primeiro substitutivo, mas tam-
bém para a distribuição de derivados de petróleo, sendo aquêle 
monopólio exercido através dq Conselho Nacional do Petróleo, cujas 
atribuições amplia, e dando-lhe, entre outras, a de contratar ser-
viços de companhias nacionais ou estrangeiras para a pesquisa e 
lavra do petróleo, desde que a respectiva remuneração fique con-
dicionada à efetiva descoberta de campos petrolíferos e apenas 
conste, além de reembôlso das despesas feitas e comprovadas, de 
bonificação não excedente a 15%, pelo prazo máximo de quinze 
anos da produção obtida cop:i a descoberta. Dispunha, ainda, o 
substitutivo, a respeito do patrimônio do Conselho Nacional do 
Petróleo tornando compulsória a aplicação por parte dos Estados 
e Municípios dos sessenta por cento (60%), que lhes toca da 
receita do impôsto único sôpre lubrificantes e combustíveis, em 
obrigações do Conselho Nacional do Petróleo. 

2. Os debates na Câmara dos Deputados estiveram à altura 
da importância do problem~. do petróleo, sem dúvida alguma o 
de mais fundamental interêsse, na época atual, para a Nação, 
qualquer que seja o aspecto pelo qual se encare. 
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O projeto que ora vem à apreciação do Senado, é, na sua 
substância, resultante de entendimento, quer entre as correntes 
de opinião que se chocaram, quer entre os partidos e bancadas que 
compõem aquela Casa do Congresso. 

Não há, pois, motivo para que o Senado, através da larga 
contribuição ali feita para a discussão e votação da matéria, bus-
que outra base de exame senão êsse projeto, que chegou a esta 
Casa a 30 de setembro p. p. 

3. No Art. 1.0, o projeto declara que constituem monopólio 
da União: 

I) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros 
hidrocarburetos fluidos e gases raros, existentes no território na-
cional; 

II) a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III) o transporte marítimo do petróleo bruto de origem na-

cional ou derivados de petróleo produzido no País e bem assim o 
transporte, por meio de condutos, do petróleo bruto e seus deriva-
dos, assim como dos gases raros de qualquer origem. 

Dispõe, entretanto, o Art. 43 que ficam excluídas daquele mo-
nopólio as refinarias ora em funcionamento no País. Reza, tam-
bém, o Art. 44 não ficarem prejudicadas as autorizações para a 
instalação de refinarias no País, feitas até 30 de junho de 1952, 
salvo se as mesmas não estiverem em funcionamento dentro do 
prazo de dois anos, a contar da data da lei. O Art. 45, por sua 
vez, proíbe a autorização para a ampliação de capacidade às 
refinarias citadas naqueles artigos. 

Não quis o projeto adotar a inclusão no monopólio estatal da 
"distribuição de derivados de petróleo, tal como foi proposto no 
substitutivo oferecido pelo Sr. Deputado Oswaldo Fonseca. 

A maior soma de lucros, quanto ao petróleo, reside sem dúvida, 
na distribuição dos seus derivados. 

11: assunto de que talvez seja prematuro cogitar, dada atual-
mente a insignificante produção nacional dos derivados do petró-
leo, em face da importação do produto estrangeiro, e o vultoso 
custo que representaria a desapropriação das instalações existentes 
em todos o País, para aquela distribuição. 

Cumpre, entretanto, que os técnicos estudem desde já a ques-
tão, para que, no futuro, quando a produção nacional atingir o 
índice ponderável, não fique aquela distribuição fora do contrôle 
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da Petrobrás, ou do Conselho Nacional do Petróleo, já que a idéia 
predominante do projeto é a do virtual monopólio estatal. 

É matéria que a outras Comissões cumprirá estudar, mas que 
merece seja cogitada no projeto, senão pela fórmula integral pro-
posta no substitutivo Oswaldo Fonseca, pelo menos para que se 
resguardem desta data em diante as licenças para a distribuição 
dos derivados do petróleo, no território nacional. 

4. A União, conforme o Art. 2.0, exercerá o monopólio atra-
vés da Petrobrás e do Conselho Nacional do Petróleo, que é mantido 
com as suas atribuições atuais e com as que lhe reserva o Art. 3.º, 
sendo, pelo Presidente da República, expedido novo regimento pa-
ra adaptá-lo às exigências do projeto. 

5. De acôrdo com os Arts. 5.º e 8.º, a Petrobrás é consti-
tuída em sociedade anônima, regendo-se em tudo o que lhe fôr 
aplicável, pelas normas da lei que regula aquêle tipo de sociedade. 
E, uma vez aprovados os seus Estatutos, não poderão ser reforma-
dos, em pontos que impliquem a modificação da lei que cria a Pe-
trobrás, sem autorização legi!~lativa e nos demais casos, mediante 
decreto do Presidente da República. 

6. O capital inicial da Sociedade será de quatro bilhões de 
cruzeiros (Cr$ 4. 000. 000. 000,00), dividido em vinte milhões de 
ações ordinárias, nominativa~; de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) 
cada uma, sendo aquêle capital elevado a um mínimo de dez bi-
lhões de cruzeiros (Cr$ 10. 00:0. 000. 000,00), na forma prevista no 
Art. 12, o qual, por sua vez, declara que os aumentos periódicos 
do capital da sociedade far-se·-ão com os recursos mencionados nos 
Ar.ts. 13 a 17. A União subscreverá a totalidade do capital inicial 
da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias e, para a sua 
integralização, disporá de bens e direitos que possui, relacionados 
com o petróleo, inclusive a p~rmissão para utilizar jazidas de pe-
tróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas de gases naturais 
subscrevendo, também, em todo o aumento de capital, pelo me-
nos cinqüenta e um por cento (51 % ) das ações ordinárias bem 
como das preferências que forem emitidas (Artigo 10). Por êste 
texto, ficará assegurado à União o contrôle permanente da So-
ciedade e, portanto, o monopqlio instituído pelos arts. l.º e 2.º. 

As ações preferenciais que têm, com prioridade, o dividendo 
mínimo de 5%, são inconversíveis em ações ordinárias, não dão 
direito a voto, e não estão sujeitas à restrição do parágrafo único 
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do Art. 9.º do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940 
(Lei das Sociedades Anônimas), que reza o seguinte: 

"A emissão de ações preferenciais, sem direito de voto, 
não pode ultrapassar a metade do capital da companhia". 

Se o valor dos bens e direitos referidos no Art. 10 não basta-
rem para a integralização do capital inicial, a União o fará em 
dinheiro, ficando o Tesouro Nacional, nesse caso, autorizado a fa-
zer adiantamentos sôbre a receita dos tributos e contribuições des-
tinados àquêle fim, ou a efetuar operações de crédito, por anteci-
pação da receita até a quantia de um bilhão e quinhentos milhões 
de cruzeiros (Cr$ 1.500.000.000,00) (parágrafo 1. e 2.0 do artigo 10). 

7. Aos Estados e Municípios, em cujos territórios existam 
ou venham a ser descobertas jazidas e minas de petróleo de rochas 
betuminosas e pirobetuminosas e de ga8es naturais, a União trans-
ferirá, sem onus, respectivamente, de 8% e 2 % das ações relativas 
ao valor atribuído a essas jazidas e pelo qual sejam incorporadas 
à Petrobrás, não podendo, porém, essa transferência importar em 
reduzir a menos de 51 % (cinqüenta e um por cento) o valor das 
ações com direito ao voto, de propriedade da União, sendo nula 
qualquer transferência infringente daquela disposição, nulidade 
esta que poderá ser pleiteada até por terceiros, por meio de ação 
popular (§ 3.º do Art. 10 e Art. 11, parágrafo único). 

8. - Uma das disposições do projeto que merece especial 
atenção desta Comissão, por envolver matéria constitucional, é 
a do artigo 13, que reza o seguinte: 

"Art. 13 - A parte da receita do impôsto único sôbre com-
bustíveis líquidos, a ser empregada em empreendimentos ligados 
à indústria do petróleo, terá a seguinte aplicação: 

1) - Os 40% (quarenta por cento), pertencentes à União, na 
integralização de ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas 
dela subsidiárias. 

II) - Os 60% (sessenta por cento) pertencentes aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, serão aplicados, à sua opção, na 
tomada de ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas dela 
subsidiárias. 

Parágrafo único - A cota de 60% (sessenta por cento), per-
tencente aos Estados, Distrito Federal e Municípios, não lhes será 
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distribuída enquanto não estiver assegurada sua imediata aplica-
ção na forma da alínea II dêste artigo". 

Como se depreende da leitura dêste artigo que deve ser in-
terpretado em combinação com o Art. 12: 

a) é compulsória, assim para a União, como para os Es-
tados, Distrito Federal e Municípios, a subscrição de ações da 
Petrobrás ou de emprêsas dela subsidiárias, no montante das cotas, 
respectivamente, de 40%, (quarenta por cento) e de 60% (ses-
senta por cento) provenientes da receita do impôsto único sôbre 
combustíveis líquidos. 

b) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
apenas optar pela tomada de ações e obrigações da Petrobrás ou 
pela tomada de ações e obrigações das emprêsas dela subsidiárias. 

c) a distribuição da citada cota de 60 % (sessenta por cento), 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, ficará sustada até 
que fique assegurada (isto é, que se cumpra) a sua aplicação 
em ações e tomada de obrigações da Sociedade, ou das emprêsas 
dela subsidiárias. 

A fonte de onde emana o direito de os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios participarem daquela cota é o Art. 15, n.º 
III, parágrafo 2.0, da Constitu~ção Federal, assim redigido: 

"Art. 15 - Co;mpete à União decretar impostos 
sôbre: 
................... \' ........................ "' ... ········ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • or • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 

III - Produção, çomércio, distribuição e consumo, e 
bem assim importação e exportação de lubrificantes e de 
combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer origem ou 
natureza, estendendo-·se êsse regime, no que fôr aplicável, 
aos minerais do país e à energia elétrica . 
. . ................ ..... . . ... . ... . . . . . . .. . . . .... . . .. . . . . . . . ..  

"§ 2.º - A tributação de que trata o n.0 III terá a 
forma de impôsto únrico que incidirá sôbre cada espécie 
de produto. Da renda resultante, sessenta por cento no 
mínimo serão entregues aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, proporcionalmente à sua superfície, po-
pulação, consumo e produção, no~. têrmos e para os fins 
estabelecidos em lei federal". 
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As palavras "serão entregues" do texto constitucional, têm o 
sentido lexical de "dar", "subsidiar" e não o de "confiar", para 
depois pedir a restituição. É cota que a União entrega aos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios para lhes ser incorporada à re-
ceita. É entrega imperativa, nos têrmos do texto constitucional: 
"serão entregues". 

E tanto assim se tem entendido que quase tôdas as Constitui-
ções Estaduais, na discriminação das receitas do Estado e dos seus 
Municípios, incluem as percentagens provenientes do Art. 15, § 
2.º, da Constituição Federal. 

Nem de outra forma o compreendeu a própria União, através 
das leis que vêm regulando o assunto. 

9 . - Dir-se-á que o texto constitucional citado declara, in 
fine, que a entrega será feita "nos têrmos e para os fins estabeleci-
dos em lei federal". 

Realmente, a lei federal poderá dispôr, como o dispõe a Lei n.0 

302, de 13 de julho de 1948, atualmente em vigor, a forma por que 
é distribuída a percentagem e os fins para que será aplicada pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em seu benefí-
cio. Poderá dizer que será para viação, para obras públicas, para 
saúde pública, para educação, ou quaisquer outros fins. O que não 
pode é determinar que essa percentagem seja restituída à União, 
ou esta dela possa apropriar-se, ou usá-la em seu benefício, ou 
em outra entidade que não sejam as próprias especificadas no 
parágrafo 2.º do Art. 15 da Constituição Federal. 

E se assim pudesse sê-lo violaria preceito clássico de herme-
nêutica, que proíbe interpretar um texto de lei de modo a obri-
gá-lo. 

Cumpre ainda considerar que as percentagens a que se refere 
o § 2.0 do Art. 15 da Constituição, já têm destino específico pela 
lei n. 302, de 13 de julho de 1948, que criou o Fundo Rodo-
viário Nacional. Quer a cota da União quarenta por cento ( 40% ) , 
quer as dos Estados e do Distrito Federal, quarenta e oito por cento 
(48%), quer as dos Municípios, - doze por cento - (12%) já es-
tão incorporados à respectiva receita, com finalidade determinada. 
A sua distração para outros fins implicaria solução de continui-
dade, senão colapso do Plano Rodoviário Nacional, além da para-
lisação da construção de rodovais nos Estados e Municípios, as 
quais são custeadas com aquêles subsídios. 
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outros solteiros ou casados com brasileiro ou estrangeiro, quando 
não o sejam sob o regime de comunhão de bens ou qualquer outro 
que permita a comunicação dos adquiridos na constância do casa-
mento. 

De onde se conclue que se o proprietário de veículo-automó-
vel, embora brasileiro nato, fôr casado com estrangeira, sob o re-
gime de comunhão de bens, pagará a contribuição, mas não terá 
direito ao recebimento da ação da Sociedade. Igualmente não o 
terá o naturalizado há menos de cinco anos. 

O n.o III do Art. 18 do projeto, no distinguir brasileiro nato, 
casado ou não pelo regime da comunhão de bens, já encerra em 
si exagerado espírito nativista. 

É vedado, pela Constituição Federal, no art. 31 n.º I, criar dis-
tinções entre brasileiros. Não obstante se poder argumentar que, 
numa sociedade anônima, ao seu Estatuto cabe estabelecer as con-
dições para a subscrição das ações ou obrigações sociais - e pela 
mesma razão poderá fazê-lo a lei que cria a Petrobrás - não vai 
êsse argumento a têrmo de se poder consentir a distinção em ma-
téria tributária, entre brasileiros, de modo a que uns paguem sem 
retribuição e outros com retribuição um impôsto sôbre a proprie-
dade e o uso idênticos de bens que também o são idênticos. 

Distinguir, por êste modo, brasileiros que são casados ou não 
com estrangeira é criar uma figura de endogamia fiscal, que pode 
honrar o engenho de quem a inventou, mas que não se concilia 
com o espírito liberal da nossa Constituição. 

Assim, para se escoimar o Art. 15 do projeto do vício que en-
cerra, é mister permitir aos que ficarem impedidos de receber as 
ações ou títulos de obrigações da Petrobrás, em virtude do disposto 
no Art. 18 n.º III, se confia o direito de dispôr das ações ou títulos 
que lhes tocarem a favor de pessoa que preencha os requisitos dêsse 
artigo. E a mesma norma deverá ser aplicável aos estrangeiros su-
jeitos à contribuição, pois a êstes a Constituição também assegura 
direitos iguais aos dos brasileiros, no que toca à propriedade. 

12. Dispõe o Art. 17 que a Sociedade poderá emitir, até o li-
mite do dôbro do seu capital social integralizado, obrigações ao 
portador, com ou sem garantia do Tesouro. Constitui esta dispo-
sição exceção ao parágrafo 3.0 do Art. l.º do Decreto n.0 177-A, 
de 15 de setembro de 1893, que, regulando a emissão de empréstimo 
em obrigações ao portador (debêntures), das sociedades anônimas, 
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limitou o valor total da emissão até o capital estipulado nos seus 
Estatutos. Aliás, já êsse mesmo decreto excetuava desta regra as 
associações de crédito hipotecário, as associações de estradas de 
ferro, navegação, colonização e mineração e as que segurarem o 
excesso mediante títulos da dívida pública da União, dos Estados 
e dos Municípios, cujo vencimento coincide com o das obrigações. 

Igualmente, o Decreto-lei n.º 1. 392 de 29 de junho de 1939 
e o Decreto-lei n.0 7 .390, de 16 de março de 1945 fizeram idênticas 
exceções, respectivamente, quanto às sociedades anônimas con-
cessionárias de serviços públicos de águas, saneamento e energia 
elétrica e que exploram a indústria frigorífica e tenham instala-
ções apropriadas para exportação de carnes e de derivados ma-
nufaturados. 

13. No regular a direção da Sociedade, dispõe o projeto (Art. 
19) que esta será dirigida por um Conselho de Administração, com 
funções deliberativas, e uma Diretoria Executiva. Será aquêle cons-
tituído por um Presidente, ,nomeado pelo Presidente da República 
e demissível ad nutum, com direito de veto sôbre decisões do próprio 
Conselho e da Diretoria Executiva; três Diretores nomeados pelo 
Presidente da República, com mandato de três anos; Conselheiros 
eleitos pelas pessoas jurídipas de direito público, com exceção da 
União, em número máximc> de três e com mandato de três anos; 
Conselheiros eleitos pelas :íl'essoas físicas e jurídicas de direito pri-
vado, em número mâximo ele dois e com mandato de três anos. 

Dispondo o § 2.º do Ar~. 19 que o número de Conselheiros será 
fixado na proporção de um para cada parcela de 7,5% (sete e meio 
por cento) do capital vota~te da Sociedade, subscrito pelas pessoas 
mencionadas nas letras e e d do § 1.0 , do Art. 19, poderá acontecer 
que as pessoas jurídicas dE! direito público e as pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privaq.o fiquem sem representantes no Con-
selho, desde que a soma do valor das suas ações não atinjam a 
percentagem acima citada. 

A Diretoria Executiva compor-se-á do Presidente e dos três Di-
retores nomeados pelo Pr(isidente da República, que deverão ser 
brasileiros natos, assim como os demais membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal (Art. 19 §§ 3.º e 4.0 .) 

Os três primeiros Dirietores serão nomeados pelos prazos de, 
respectivamente, um, dois e três anos, de forma a que anualmente 
termine o mandato de um Diretor. 



O Conselho Fhlcal será comc~tituid !~ l::ernô~~. 
mandato de três anos, e honorários não in " ~e$ a ~~.. erços dos 
que perceberem os Diretores. O projeto não f ça anta, os ho-
norários dos Diretores. Apenas, no Art. 36, declara que os militares 
e os funcionários públicos civis da União e das entidades autárqui-
cas, paraestatais e das sociedades de economia mista poderão ser-
vir na Petrobrás, em funções de direção ou de natureza técnica, 
não podendo, todavia, acumular vencimentos, gratificações ou 
quaisquer outras vantagens, sob pena de se considerar como tendo 
renunciado ao cargo primitivo. 

Trata-se de falha de projeto, pois não é admissível que, no 
exercício de funções de tamanha relevância e responsabilidade, 
não tenham o Presidente e Diretores remuneração correspondente 
ao cargo. Por outro lado, se não se fixam os honorários dos Direto-
res, não haverá base para o cálculo dos honorários dos membros do 
Conselho Fiscal. É matéria que, parece-nos, deverá tomar a aten-
ção da Comissão de Finanças. 

14. No secção V, do Capítulo III do projeto, se especificam 
os favores, direitos e obrigações relativos à Petrobrás. 

Entre os favores estão isenções de impostos e taxas referidos 
nos Arts. 22 e 23 . 

Entre os direitos, o de promover desapropriação, nos têrmos 
da legislação em vigor. 

Pelo Art. 25, o Poder Executivo poderá dar aos financiamentos 
tomados no exterior pela Sociedade e pelas suas subsidiárias a 
garantia do Tesouro Nacional, até 25 % do respectivo capital in-
tegralizado, quando se tornar necessário pelo vulto da operação 
e pelo eminente interêsse nacional em causa. 

Dispõe o Art. 26 que sómente quando as ações em poder do 
público, das entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito 
Federal e dos Estados auferirem dividendos de 8%, será atribuído 
dividendo ao capital integralizado pela União; e, somente quando 
os dividendos que couberem à União atingirem 6% poderão ser 
fixadas percentagens ou gratificações, por conta dos lucros, pela 
Assembléia Geral dos acionistas, à Administração da Sociedade. 

Pelo Art. 28, poderá a União incumbir à Sociedade a execução 
de serviços condizentes com a sua finalidade, para os quais des-
tinar recursos financeiros. 

3 - 22502 
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Entre as obrigações da Sociedade, são de citar-se: 
a) o pagamento aos Estados e Territórios onde fizerem a 

lavra de petróleo e esquisto betuminoso e a extração de gás, indeni-
zação correspondente a 5% sôbre o valor do óleo extraido ou do 
esquisto do ou do gás; (Art. 27) 

b) indenização pelo seu justo valor, desde que não ocorra 
desapropriação, aos proprietários do solo, pelos prejuízos causados 
com a pesquisa ou lavra; (Art. 30) 

e) prestação ao Tribunal de Contas, até 31 de março de cada 
ano, das contas gerais da Sociedade, relativas ao exercício an-
terior, as quais serão por aquêle remetidas à Câmara dos Deputa-
dos; (Art. 32) 

d) a prestação ao Congresso Nacional das informações que 
lhes forem solicitadas acêrca dos seus atos e deliberação; (Art. 33) 

e) a manutenção de um coeficiente mínimo de óleo nos cam-
pos petrolíferos. 

Reza o parágrafo único do Art. 32 que o Tribunal de Contas se 
limitará a emitir parecer sô~re as contas que lhe forem enviadas; e 
o Congresso Nacional, depoi:,s de tomar conhecimento das mesmas, 
sem julgá-las, e de parecer do Tribunal, adotará, por qualquer das 
suas Casas, quanto ao assurlto, as medidas que a sua ação fiscali-
zadora entender convenient;e. 

Cumpre, no Art. 32, declarar que não apenas a Petrobrás, mas 
também as suas subsidiárias, enviem as suas contas gerais ao 
Tribunal de Contas. 

Reza ainda o Art. 29 que os direitos relativos a concessões e 
autorizações referentes a ja~lidas de óleo mineral, refinarias e oleo-
dutos, que a Sociedade receber da União, serão inalienáveis. 

15. Os Arts. 39 a 42 referem-se às sociedades subsidiárias da 
Petrobrás que poderão ser organizadas com aprovação do Conselho 
Nacional do Petróleo. 

No Art. 40, é asseguraqa preferência o Estado, em cujo terri-
tório fôr extraído ou refinado óleo cru, para a participação, com o 
concurso dos seus Municípios, nas sociedades subsidiárias, desti-
nadas à refinação ou distribuição, até o montante de 20 % do seu 
capital. 

Poderá, outrossim, a Petrobrás, mediante autorização do 
Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, 
associar-se, sem as limitações previstas no Art. 39, a entidades des-
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tinadas à exploração do petróleo, fora do território nacional, des-
de que a participação do Brasil ou de entidades brasileiras seja 
prevista em tais casos, por tratado ou convênio. (Art. 41) 

16. Nas disposições finais do projeto, entre outras medidas, 
se estabelecem as seguintes: 

a) a permissão para a Petrobrás participar, como acionista, 
independentemente de autorização legislativa especial, de qualquer 
das emprêsas de refinação, a que se referem os Arts. 43 e 44, para 
o fim de torná-las subsidiárias, adquirindo nelas 51 %, no mínimo, 
das ações de cada emprêsa; 

b) eclusão do monopólio, estabelecido na lei, dos navios-
tanques de propriedade particular, ora utilizados no transporte 
de óleo e seus derivados; 

c) dispensa às sociedades de economia mista já existentes 
na data da vigência da lei, da prova da nacionalidade brasileira 
dos seus sócios, para os fins do Art. 18, n.0 II; 

d) entrega à Petrobrás dos saldos de dotação orçamentá-
rias do Conselho Nacional do Petróleo. 

7. Quanto ao Art. 53, resultante de emenda da autoria do 
Sr. Deputado Aliomar Baleeiro perante a outra Casa do Congresso, 
cabe exame especial desta Comissão. 

Reza êsse artigo: 
"Art. 53. Do total de impôsto único sôbre combustí-

veis e lubrificantes, de que trata a Lei n.0 302, de 13 de ju-
lho de 1948, 48% (quarenta e oito por cento) serão entre-
gues aos Estados e ao Distrito Federal, feita a distribuição 
separadamente para os produtos de óleo cru extraído no 
país e para os de óleo importado. 

§ 1.º A receita resultante de produtos do óleo cru 
extraído no país dividir-se-á em 4 (quatro) partes iguais 
cada uma das quais será distribuída respectivamente por 
Estados e Distrito Federal em proporção: a) à superfí-
cie; b) à população; e) ao consumo de lubrificantes e com-
bustíveis; d) à produção de óleo cru. 

§ 2.0 • A receita resultante de derivados importados, 
ou fabricados com óleo cru importado, dividir-se-á em 3 
(três) partes iguais, cada uma das quais será distribuída 
respectivamente pelos Estados e Distrito Federal em pro-
porção: a) à população; b) à superfície e) ao consumo 
de lubrificantes e combustíveis. 

§ 3.0 • As proporções de consumo previstas nos pará-
grafos anteriores serão calculadas sôbre as quantidades efe-
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tivamente consumidas em cada unidade federativa e não 
sôbre o impôsto pago. 

§ 4.0 • A distribuição da quota do impôsto único atri-
buída pela Lei n.0 302, de 13 de julho de 1948, aos Municí-
pios, far-se-á também no que fôr aplicável, pelos critérios 
dos parágrafos anteriores"'. 

Dispõe a Constituição Federal, no Art. 15, n.º III, que compete 
à União decretar impostos sôbre a produção, comércio, distribuição 
e consumo e bem assim sôbre a importação de lubrificantes e com-
bustíveis líquidos ou gasosos, de qualquer origem ou natureza, es-
tendendo-se êsse regime, no que fôr aplicável, aos minerais do país 
e à energia elétrica. 

E, no § 2.0 do mesmo artigo, que "a tributação de que trata o 
n.0 III terá a forma de impôsto único e incidirá sôbre cada espécie 
de produto. Da renda resultante, sessenta por cento (60%), no mí-
nimo, serão entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios, proporcionalmente à sua superfície, população, consumo e 

1 

produção, nos têrmos e para qs fins estabelecidos na lei federal. 
Esta matéria está atualmente regulada pela Lei n.0 302, de 13 

de julho de 1948, que, dos sesi;enta por cento reservados englobada-
mente aos Estados, Distrito :E/'ederal e Municípios, discrimina 48% 
em favor dos prime!ros e 12% em favor dos últimos. 

Por sua vez, pela mesma ~ei, a percentagem reservada aos Esta-
dos e Distrito Federal é distribuída por percentagens-pesos relati-
vamente ao consumo, população e superfície, não se tendo, porém, 
atendido às produções. 

18. Do exame atento dos citados textos da Constituição Fe-
deral, chega-se às seguintes conclusões: 

a) que se referem a lubrificantes e combustíveis líquidos ou 
gasosos, de qualquer origem ou natureza; 

b) que a lei federal poderá estabelecer, dentro dos sessenta 
)0!:' CffJ.to àa renda resultante dos impostos sôbre aquêles produtos, 
:;,,~ pi:::·c.entagens que tocarão aos Estados, Distrito Federal e Muni-
2:ptcs, n5.o sendo obrigatóriq que todos -·êles sejam subsidiados 
:g·t:.c.:rne!1 t e ; 

e) que a lei federal poéferá, da mesma sorte, determinar que 
a àivisão proporcional, em relação à superfície, população, consumo 
e produção, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, seja feita 
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por igual ou obedeça a um sistema de percentagens-pesos, tal como 
atualmente está em vigor; 

d) que a lei federal não poderá, para a distribuição propor-
cional, deixar de tomar em consideração a todos e a cada um dos 
fatores - superfície, população, consumo e produção - porque ês-
tes estão expressos no texto constitucional. 

O Art. 53 do projeto, afastando-se do critério da citada Lei n.º 
302: 

a) faz distinção, na distribuição dos 48% do impôsto aos Es-
tados e ao Distrito Federal, entre produtos de óleo cru extraído no 
país e produtos de óleo cru importado; 

b) manda distribuir a receita proveniente de produtos de óleo 
cru extraído no país em quatro partes iguais (e não pelo sistema de 
percentagens-pesos), respectivamente pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, proporcionalmente à superfície, população, ao consumo 
de óleos lubrificantes e combustíveis e à produção de óleo cru; 

e) manda distribuir a receita proveniente de derivados impor-
tados, ou fabricados com óleo cru importado em três partes iguais, 
respectivamente pelos Estados e pelo Distrito Federal, em propor-
ção à população, à superfície e ao consumo de lubrificantes e com-
bustíveis, sem atender ao fator "produção". 

Não cabe a esta Comissão examinar o mérito do Art. 53, na 
parte em que altera o critério de percentagens-pesos, adotado pela 
legislação vigente, para preferir o da divisão em partes iguais. É 
matéria que deverá ser examinada pelas doutas Comissões de Agri-
cultura, Indústria e Comércio e de Finanças. 

A esta Comissão cumpre opinar se o Art. 53 está dentro dos 
moldes constitucionais, nos tópicos em que faz a distribuição, se-
paradamente, da receita do impôsto único, proveniente do óleo cru 
extraído no país e do óleo cru importado. E, igualmente, se em face 
da Constituição Federal será lícito, como o faz o § 2.0 daquele ar-
tigo, tomar em consideração apenas os índices relativos à popula-
ção, à superfície e ao consumo, excluindo o relativo à produção. 

O n.0 III do Art. 15 da Constituição Federal fala em impôsto 
sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer 
origem ou natureza. Não há, pois, distinção entre lubrificantes e 
combustíveis provenientes de óleo cru extraído no país ou de óleo 
cru importado. 
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Poder-se-ia alegar, que, por êsse texto, não há proibição de que 
os produtos derivados de óleo cru importado tenham uma taxação 
e os derivados de óleo cru, extraído no país, tenham outra, por-
quanto o que ali se quis dizer é que todos os lubrificantes e com-
bustíveis, qualquer que seja a sua origem ou natureza, estão su-
jeitos ao impôsto. 

:S:ste argumento teria procedência se no § 2.0 do citado Art. 
15 não se declarasse que "'a tributação de que trata o n.0 III terá a 
forma de impôsto único, que incidirá sôbre cada espécie de produto". 
A circunstância de os lubrificantes e combustíveis serem prove-
nientes de óleo cru importado ou de óleo cru extraído no país não 
lhes diferencia a espécie. 

Aliás, o Art. 53 do projeto manda fazer a distribuição separa-
damente, não com o fito de taxação diferente, mas para adotar cri-
térios diversos, nos§§ 1.º e 2.0 , respectivamente; naquele, tomando 
em consideração os índices previstos na Constituição - superfície, 
população, consumo e produç~o - mas neste suprimindo o índice 
"produção". 

E aí reside, sem dúvida, yiolação ao § 2.0 do Art. 15 da Cons-
tituição Federal. 

19. Embora seja de se considerar destoante do critério ado-
tado pelo Art. 15 n.º III, e § 2.°, da Constituição Federal, o Art. 53 
e seu § 1.0 , e ofensivo ao § 2.P do mesmo texto constitucional o § 
2.º do Art. 53 do projeto, não lhes oferece esta Comissão emenda, 
porquanto, devendo esta ser Sltbstitutiva ou modificativa, implicaria 
em tocar-lhe o mérito, que deve ficar reservado ao exame de outras 
Comissões. 

20. Foi, em plenário, oferecida emenda substitutiva do Art. 
53 do projeto. 

Essa emenda, que está longamente justificada, corrige o sis-
tema adotado pela Lei n. 302, de 13 de julho de 1948, e, conforman-
do-se às normas do § 2.o do art. 15 da Constituição Federal, toma 
cm consideração os elementos do consumo, população, superfície e 
produção, para a distribuição da receita incorporada ao Fundo Ro-
doviário Nacional, e proveniente do impôsto a que se refere aquela 
disposição constitucional. 

Adota o sistema de distribuição por percentagens-peso e, para 
o cálculo da cota por Município, aceita, como base do consumo, o 
número de veículos rodoviário~ motorizados e licenciados. 
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No mais, manda aplicar as normas da Lei n.0 302, de 13 de 
julho de 1948. 

Declara ainda que êsses novos critérios de distribuição só vi-
gorarão a partir de 1954. 

A Comissão opina pela constitucionalidade da emenda. 
21. Tendo em vista a exposição feita neste parecer e pelos 

fundamentos nêle desenvolvidos, oferece a Comissão as seguintes 
emendas ao projeto: 

Emenda n.º 2 

Substitua-se o Ar.t. 13 e seus números I e II pelo seguinte: 
"Art. 13. A parte da receita do impôsto único sôbre combus-

tíveis líquidos, a ser empregada em empreendimentos ligados à in-
dústria do petróleo, terá a aplicação regulada pela lei especial que 
prevê recursos para o programa nacional do petróleo e para o Fundo 
Rodoviário Nacional". 

Emenda n.º 3 

Suprima-se o parágrafo único do Art. 13. 

Emenda n.º 4 

Acrescente-se ao Art. 15 o seguinte parágrafo (que será o§ l.º), 
passando o parágrafo único a ser § 2.0 : 

"§ l.º. Os proprietários de veículos a que se refere êste artigo 
e que não preencherem as condições do Art. 18, poderão dispôr das 
ações ou obrigações da sociedade em favor de pessoas físicas ou 
jurídicas que preencham aquelas condições". 

Emenda n.º 5 

Supressiva de parte do n.º III do Art. 18. 
Suprima-se a parte que começa nas palavras "uns e outros sol-

teiros ou casados" e termina nas palavras "constância do casa-
mento". 

Emenda n.º 6 

Aditiva ao Art. 32. 
Acrescentem-se as palavras "e as sociedades delas subsidiá-

rias", após a palavra "Petrobrás". 
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Emenda n.0 7 

Aditiva ao Art. 33. 
Acrescentem-se as palavras "e a da direção das sociedades 

dela subsidiárias", após a palavra "Petrobrás". 

Conclusão do parecer 

Opina a Comissão pela constitucionalidade do projeto, com 
exceção das disposições a que se refere o parecer. 

Sala Ruy Barbosa, 27 de novembro de 1952. - Aloysio de 
Carvalho, Presidente em exercício, sem voto, ex-vi do disposto no 
parágrafo único do Art. 41 do Regimento Interno. - Ivo d'Aquino, 
Relator. - Camilo Mércio. - Gomes de Oliveira, pela constitucio-
nalidade. - Joaquim Pires. - Attílio Vivacqua, com ressalva de 
pontos de vista doutrinários sustentados em trabalho sôbre a ma-
téria. 

Subemenda da Comissão de ('Jonstituição e Justiça à emenda n.0 2 

Dê-se à emenda n.o 2, substitutiva do Art. 13 e ns. I e II do 
Projeto, a seguinte redação: 

"Art. 13. A parte da reçeita do impôsto único sôbre combus-
tíveis líquidos, a ser emprega.da em empreendimentos ligados à in-
dústria do petróleo, terá aplicação conforme lei especial". 

Sala Ruy Barbosa, 27 de novembro de 1952. - Ivo d'Aquino. 
A Comissão aprovou a subemenda supra. 
Em 27 de novembro de 1952. - Aloysio de Carvalho, Presidente 

em exercício. 

http:emprega.da


PARECER N.0 266, DE 1953 

Da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara n.0 265, de 1952, que dispõe sôbre a constituição da 
Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências. 

Relator: Sr. Landulpho Alves. 

PROJETO N.º 265, DE 1952 

-I-

Tem origem o Projeto n.º 265, de 1952, em Mensagem do 
Executivo à Câmara dos Senhores Deputados. - Dispõe sôbre a 
Política Na~onal do Petróleo, define as atribuições do Conselho 
Nacional do Petróleo, cria a Sociedade por Ações Petróleo Brasi-
leiro e dá outras providências. Adotou desde logo a sigla "Petro-
brás", para a denominação mais abreviada da Sociedade. 

O projeto do Executivo foi modificado pela Câmara, conver-
tendo-se naquele ora em exame. Foi longamente debatido naquela 
Casa do Congresso, dividindo-se os Senhores Deputados segundo 
a solução estatal, cem por cento; o monopólio estatal, sem a tota-
lidade das ações; e, em grande maioria, os que admitem a coopera-
ção direta do capital estrangeiro. 

Entenderam-se afinal os membros daquela Casa, através dos 
respectivos partidos. Daí resultou o substitutivo final do projeto 
ora em estudo. 

Inicia-se o projeto dispondo que constitue monopólio da União 
Federal: 

a) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hi-
drocarburantes, gases raros existentes no território na-
cional; 

b) a refinação do petróleo nacional e estrangeiro; 
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Os Estatutos da Sociedade obedecerão, em tudo que se lhe 
aplique, às disposições da Lei das Sociedades Anônimas. 

O Presidente da República o aprovará, por Decreto, a cons-
tituição da sociedade e as alterações de seus Estatutos serão tam-
bém aprovadas pelo Chefe do Executivo, mediante igualmente De-
creto. As alterações que importam em alteração desta Lei só serão 
feitas mediante autorização legislativa. 

Quanto ao capital, será êste inicialmente de ............... . 
Cr$ 4.000.000.000,00 (4 bilhões de cruzeiros). 1!:sse capital e dividido 
em ações ordinária, nominativas de Cr$ 200,00 (duzentos cruzei-
ros) cada uma. 

Haverá as ações ordinárias com direito a votos, portanto, as 
preferenciais, inconversíveis em ações ordinárias e sem direito a 
voto. Os aumentos do capital poderão ser feitos no todo ou em parte 
em ações preferenciais sem as restrições do Parágrafo único do Ar-
tigo 9.0 do Decreto-lei n.º 2. 627, de 26 de setembro de 1940. 

As ações preferenciais gozarão de prioridade no reembolso de 
capital e na distribuição dos dividendos, os quais não serão infe-
riores a 5%. 

O capital inicial será todo subscrito pela União, todo êle em 
ações ordinárias. Para integralização dêsse capital, disporá ela dos 
bens e direitos que possue, relacionados com a exploração do pe-
tróleo, inclusive a permissão para explorar jazidas de petróleo, ro-
chas betuminosas e pirobetuminosas, como de gases naturais, 
Subscreverá, ainda, a União, em todo aumento de capital, 51 % 
(cinqüenta e um por cento) das ações ordinárias e bem assim das 
ações preferenciais por se emitirem. 

Prevê o projeto a hipótese de não ser suficiente o valor dos 
bens e direitos da União para integrar o capital, autorizando-as, 
desde logo, a completá-lo com dinheiro, para o que fica o Tesouro 
Nacional autorizado a fazer adiantamentos sôbre a receita dos 
tributos e contribuições destinadas àquela integralização ou efetuar 
operações de crédito, por antecipação de receita, ao limite de .... 
Cr$ 1.500.000.000,00 (1bilhãoe500 milhões de cruzeiros). 

A avaliação dos bens é atribuída ao Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Conforme o § 3.0 do Art. 10, a União transferirá aos Estados 
e Municípios em cujo território existiram ou venham a ser desco-
bertas jazidas de petróleo, rochas betuminosas e gases naturais, 
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8% e 2 % , respectivamente, das ações, relativas ao valor atribuído 
a essas jazidas e pelo qual sejam incorporados ao capital da Petro-
brás. 

Não poderá o capital da União, em qualquer caso, ser inferior 
a 51 % (cinqüenta e um por cento). 

Segundo o que dispõe a Lei n.º 211, de 1952, já sancionada 
e que provê fundos para o Programa Nacional do Petróleo e para 
o Fundo Rodoviário Nacional - dos recursos recolhidos do impôsto 
único, 75% caberão ao Fundo Rodoviário e 25% ao problema do 
petróleo. 

Dos recursos destinados ao Fundo Rodoviário: 
- 40% pertencerão à União; 
- 60 % pertencerão aos Estados. 
Dos destinados ao petróleo, também: 
- 40% caberão à União; 
- 60 % aos Estados e M~nicípios. 
Será esta a principal font19 de onde emanarão os recursos para 

a Petrobrás. 
Depois desta, vem na Lei dos Fundos o produto do impôsto de 

importação e consumo, que incida sôbre veículos automóveis e 
sôbre remessa de valores para o exterior. 

Todo êste capital, como se vê, será aplicado pela União Federal, 
Estados e Municípios. 

O Art. 15 e seu parágrafo único estabeleceu a contribuição 
anual compulsória na formaçíio do capital até 1957, inclusive, dos 
proprietários de veículos automóveis, terrestres, aquáticos e aéreos. 
Dessa contribuição serão dados certificados que mais tarde serão 
substituídos por ações preferienciais ou obrigações da Sociedade, 
assegurando, nesse caso, a responsabilidade solidária do Govêrno 
da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal de tais títulos. 
Essa contribuição que redundará em tomadas de ações sem voto, 
porque preferenciais ou obrig21-ções da Sociedade, fica, ainda, sujei-
ta ao que dispõe o Art. 18 do projeto que regula a adimissão como 
sócios de pessoas outras que :q.ão as jurídicas de direito público in-
terno, tendo estas preferência:s sôbre qualquer das outras. 

Na formação do capital, como previsto inicialmente, só esta 
categoria de tomadores de ações será chamada a cooperar, além 
das pessoas jurídicas de direito público. 
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O Art. 17 autoriza a emissão até o limite do dôbro de seu ca-
pital social integralizado, de obrigações ao portador, com ou sem 
garantia do Tesouro. 

Um capítulo especial se abre para regular o assunto relativo a 
outros acionistas que não sejam as pessoas jurídicas de direito pú-
blico, tendo estas, como vimos, tôda preferência. Menciona entre as 
mesmas: 

- O Banco do Brasil; 
- As Sociedades de Economia Mista criadas pela União, pelos 

Estados ou pelos Municípios que estejam sôbre contrôle permanente 
do Poder Público. 

- Os brasileiros natos e naturalizados há mais de 5 anos, e 
residentes no Brasil, solteiros ou casados com brasileiros ou estran-
geiros desde que não o sejam no regime de comunhão de bens ou 
qualquer outro regime que possibilite a comunicação de bens ad-
quiridos na constância do casamento. Ainda assim limita o projeto 
em 20. 000 (vinte mil) ações ordinárias; 

- As pessoas jurídicas de direito privado organizadas com 
observância do disposto no artigo 9, alínea b, do Decreto n.0 4.071, 
de 12 de maio de 1939. Limita neste caso, em 100.000 (cem mil) o 
número de ações ordinárias que poderão adquirir, pessoas jurídicas 
de direito privado, brasileiras, das quais façam parte as pessoas in-
dicadas no item III dêste artigo. Neste caso se limita a tomada de 
ações ordinárias a 20. 000 (vinte mil). 

Como se vê, além de contribuição que fizeram as entidades pú-
blicas e particulares, na formação do capital previsto, outras pes-
soas jurídicas de direito privado, poderão fazer parte da Sociedade, 
como tomadores de ações ordinárias, embora limitado o número 
destas, para cada caso, ou para cada tomador. 

Regula em seguida o projeto em aprêço a constituição dos ór-
gãos diretores e fiscais da Petrobrás: 

a) a Sociedade será dirigida por um Conselho Administrativo, 
com funções deliberatórias e por uma Diretoria Executiva; 

b) o Conselho Administrativo será constituído de: 
e) um presidente, de nomeação do Presidente da República e 

demissível ad nutum, com direito a veto sôbre as decisões do pró-
prio Conselho e da Diretoria Executiva; 

2) Três (3) Diretores nomeados pelo Presidente da República, 
com mandato de três anos; 
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3) Conselheiros eleitos pelas pessoas jurídicas de direito pú-
blico com exceção da União, em número máximo de três (3) e man-
dato de três anos; 

4) Conselheiros eleitos por pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado, em número de dois, com mandato de três anos. 

Será fixado o número de conselheiros na proporção de um para 
cada parcela de 7,5% (sete e meio por cento) do capital votante da 
Sociedade, subscrito pelas pessoas mencionadas na letra e e d do 
parágrafo l.º. 

Compor-se-á a Diretoria Executiva de três Diretores nomeados, 
como vimos, pelo Presidente da República. 

Declara privativa de brasileiros natos as funções de membros 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

Haverá recurso ex-officio para o Presidente da República, do 
veto do Presidente do Conselho de Administração, ouvido o Con-
selho Nacional do Petróleo. 

Provê ainda que o Conselho Fiscal se constituirá de cinco mem-
bros, com mandato de três a:qos e honorários nunca inferior a 2/3 
do que percebem os Diretores. 

Dêsses membros do Conselho Fiscal, um será escolhido pela 
União, as pessoas jurídicas de direito privado; as demais pessoas 
jurídicas de direito público, três (3). Assegura-se aí a cada grupo 
de acionistas que representar um têrço (1/3) dos votos, o direito 
de eleger separadamente um membro. 

Entre os favores conferiqos à Petrobrás se alinham: 
1) Isenção de impostos e de taxas e quaisquer outros onus 

fiscais, da competência da União, para os atos da constituição da 
Sociedade e da integralizaçãq do capital e outros documentos re-
lacionados com essa integrali.!lação; 

2) A Sociedade gozará c,le isenção de direitos de importação 
para consumo e de impostos iadicionais referentes a maquinismos, 
sobresselentes, acessórios, ap~relhos, ferramentas e materiais des-
tinados à construção, instalação, ampliação, melhoramento, explo-
ração, conservação e manutenção de suas instalações, para os fins 
a que se destina. 

Também se assegura à Petrobrás promover desapropriações de 
acôrdo com a Lei em vigor. 

Poderá a Sociedade dar g(frantias a financiamentos tomados no 
país ou no estrangeiro a favor de emprêsas subsidiárias, dependen-
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do, contudo, de prévia e específica aprovação do Conselho Nacional 
do Petróleo. 

Para êsses financiamentos como para os tomados no exterior 
pela Sociedade, a União poderá dar a garantia do Tesouro Nacional, 
até 25% do respectivo capital integralizado. 

O capital da União só auferirá dividendos quando as ações to-
madas pelo público, pelas entidades paraestatais, pelos Municípios, 
Distrito Federal e Estados realizarem dividendos de 8% (oito por 
cento). Poderão ser fixadas percentagens ou gratificações por conta 
de lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas à Administração 
da Sociedade . 

Dispõe também o projeto que a Sociedade como as suas subsi-
diárias, ficam obrigadas a pagar aos Estados e Territórios onde 
fizeram a lavra do petróleo ou de esquisto betuminoso e a extração 
de gases - a título de indenização, 5 % (cinco por cento) do valor 
do óleo, do esquisto ou dos gases extraídos, valores êsses que serão 
fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 1!:sse pagamento se 
efetuará de três em três meses. 

Os Estados e Territórios por sua vez pagarão aos respectivos 
Municípios onde essa extração se verificar, 20% (vinte por cento) 
do que receberem. 

Estabelece-se que (Art. 29) os direitos relativos a concessões 
e autorizações referentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e 
oleodutos que a Sociedade receber da União serão inalienáveis 
"ainda quando, como valor econômico, seja, pela Sociedade, cedido 
seu direito de utilização dos mesmos a qualquer de suas subsidiá-
rias". 

A Petrobrás indenizará a propriedade onde se fizer a pesquisa 
ou a lavra, pelos prejuízos causados, uma vez que não sejam essas 
propriedades desapropriadas. 

Estipula o Art. 32 que a Petrobrás mandará, ao Tribunal de 
Contas, as contas gerais da Sociedade, de cada ano, até 31 de março 
do ano seguinte, as quais serão por êste Tribunal remetidas à Câ-
mara dos Deputados. Estabelece aí que o Tribunal de Contas se 
limitará a emitir parecer sôbre as contas que lhe forem enviadas. 

O Congresso Nacional "depois de tomar conhecimento das mes-
mas, sem contudo julgá-las do parecer do Tribunal, adotará, pela 
Câmara ou pelo Senado, as medidas que achar convenientes sôbre 
o assunto". 
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Também fica facultado o direito de fiscalização dessas contas, 
às pessoas jurídicas de direito público, quando êsse exame tenha 
por fim a fiscalização das contas. 

Ficou igualmente prevista a participação nos lucros pelos em-
pregados, mediante norma prescrita pela Sociedade, até que seja 
regulamentado o Inciso 4.0 do Art. 157 da Constituição. 

No Capítulo 6.0 dispõe o projeto sôbre o pessoal da Petrobrás. 
Começa por estabelecer que os militares e os funcionários públicos 
civis da União, das entidades autárquicas, paraestatais e das so-
ciedades de economia mista, poderão exercer funções de direção ou 
de natureza técnica, não podendo, contudo, acumular vencimentos, 
gratificações ou qualquer outra vantagem, sob pena de ser consi-
derado como tendo renunciado ao cargo primitivo. 

Também faculta o projeto, aos funcionários da Petrobrás e aos 
funcionários públicos em geral, o direito de serem acionistas da 
sociedade. 

Dispõe, outrossim, neste Capítulo, que a Sociedade contribuirá 
para a preparação do pessoal 1técnico de que necessite, bem como 
de operários qualificados, atr~tvés de cursos de especialização que 
ela própria organizará. Tamb~m é autorizada a conceder auxílio a 
estabelecimentos de ensino do país ou bôlsa de estudo para prepa-
ração no exterior de especialistas em assuntos de petróleo. 

Ocupa-se o Capítulo das sociedades subsidiárias da Petrobrás. 
Estabelece-se aí que a Sociedi:tde operará livremente e através de 
subsidiárias que se organizarã,o com a aprovação do Conselho Na-
cional do Petróleo, detendo a maioria de ações ordinárias dessas 
organizações. Determina que nas emprêsas organizadas pela Pe-
trobrás será permitida a preferência às pessoas jurídicas de direito 
público interno, para tomada tj.e ações, podendo ser admitidos outros 
acionistas, nos têrmos da Legislação em vigor. 

Também se afirma no projeto que essas subsidiárias que te-
nham por objetivo o transporte, o abastecimento do mercado in-
terno, só poderão ter como acionistas privados as pessoas físicas e 
jurídicas que tenham aos requisitos do Art.3 do Decreto n.0 395, de 
29 de abril de 1939. Estabelecie-se, igualmente, que o Conselho Na-
cional do Petróleo poderá determinar que numa emprêsa orga-
nizada pela Sociedade se criem limites para cada acionista privado, 
na tomada de ações com direito a votos, cabendo recurso dessa de-
cisão para o Sr. Presidente da República. 
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Quanto aos cargos de direção dessas emprêsas serão privativos 
de brasileiros natos, sempre que seus objetivos sejam qualquer ati-
vidade na indústria do petróleo. Serão adotados para as subsidiá-
rias, neste particular, os critérios idênticos aos estabelecidos no 
projeto para os cargos de direção da Petrobrás. 

No que se refere à participação nas sociedades subsidiárias 
destinadas à refinação ou a distribuição, têm preferência os Esta-
dos e Municípios em cujo Território se verificar a refinação e extra-
ção do petróleo. Limita-se em 20% essa participação. Ainda no que 
tange a essa participação é assegurado ao Estado que tenha inte-
resse relevante nessas emprêsas o direito de participar da Diretoria 
executiva de cada uma delas. 

Também se permite à Petrobrás associar-se a entidade desti-
nada a exploração do petróleo fora do Território Nacional sem as 
limitações do Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional 
do Petróleo. Só se poderá dar essa participação se ela decorrer de 
tratado ou de convenção entre o Brasil ou entidade brasileira e 
outro Estado. 

No Capítulo 4.º e último do projeto sob o título Disposições Fi-
nais, diversos elementos são regulados, todos sem dúvida, de real 
interêsse nos empreendimentos de vulto e da natureza dos pre-
vistos pela Petrobrás assim relacionados: 

1) - exclusão do monopólio das refinarias, ora em funciona-
mento no País; 

2) - serão mantidas as autorizações para instalar destilarias 
no País dadas até 30 de junho de 1952, a menos que essas tenham 
entrado em funcionamento no prazo de 2 anos a contar da data 
da Lei em estudo; 

3) - também não se autorizará a ampliação dessas refinarias 
de que tratam o Art. 43 e 44 (Disposições Finais); 

4) - poderá a Petrobrás, sem autorização legislativa especial, 
participar de qualquer dessas refinarias tornando-as assim suas 
subsidiárias. Para tanto a Petrobrás adquirirá 51 % das ações or-
dinárias dessas emprêsas. 

O Art. 57 determina que ficam excluídos do monopólio os 
navios-tanque de propriedade particular, ora utilizados no trans-
porte do petróleo e derivados. 

O Art. 59 estipula que as sociedades de economia mista refe-
ridas no Art. 18, inciso II, dispensadas da prova de nacionalidade 

tl - ~J 502 
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brasileira de sócios os acionistas, são exclusivamente as existentes 
na vigência desta Lei. 

O Art. 50 obriga o Presidente da Petrobrás a tomar parte nas 
sessões ordinárias do Conselho Nacional do Petróleo, sem direito a 
voto, sempre que êste tiver de deliberar sôbre assunto da Sociedade. 

O Poder Executivo regulará as relações entre a Petrobrás e o 
Conselho Nacional do Petróleo na regulamentação da Lei que cria 
aquela. 

O Art. 52 assenta que o saldo das dotações orçamentárias 
do Conselho Nacional do Petróleo para o exercício em que a Pe-
trobrás entrar em funcionamento e que se refira a serviços, encar-
gos, obras, equipamentos, aquisições de quaisquer outras dotações 
atinentes às atividades que passarem a Petrobrás, a esta serão en-
tregues, logo que constituída. Levar-se-ão essas quantias à conta de 
integralização do capital da União Federal. 

O Art. 53 estabelece que: "do total do impôsto único sôbre 
combustível e lubrificantes de que trata a Lei n.º 202, de 13 de julho 
de 1948, 48% (quarenta e oito por cento) serão entregues aos Esta-
dos e ao Distrito Federal, feitFt a distribuição separadamente para 
os produtos de óleo cru extraíi;ios no País e para o óleo importado". 
Definem melhor a matéria os Parágrafos de 1 a 5 que se seguem a 
êste Art.: 

1) - no primeiro manda que a receita resultante dos produtos 
de óleo cru extraídos no País dividir-se-á em quatro partes iguais, 
cada uma das quais será distribuída, respectivamente, por Estados 
e Distrito Federal em proporção à superfície, à população, ao con-
sumo de lubrificantes e combustíveis e à produção de óleo cru; 

b) - no segundo determina-se que a receita resultante dos 
derivados importados ou fabrlcados como óleo cru importado, divi-
dir-se-á em três partes iguais, cada uma das quais será distribuída 
respectivamente, pelos Estados e Distrito Federal em proporção à 
população, à superfície e ao consumo de lubrificantes e combus-
tíveis; 

c) - no terceiro estabelece que as proporções do consumo pre-
vistas nos parágrafos anteriores e pareceres anteriores serão cal-
culadas sôbre as quantidades efetivamente consumidas em cada 
unidade federativa e não sôbre o impôsto pago. 

d) - no quarto delibera que a distribuição das quotas de im-
pôsto único atribuída pela Lei n.º 302, de 13 de junho de 1948 aos 
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Municípios, far-se-á também, no que fôr aplicável, pelo critério dos 
parágrafos anteriores; 

c) - no quinto finalmente determina novos critérios de distri-
buição estabelecidos no presente artigo os quais só vigorarão a 
partir de 1954. 

O Art. 54, finalmente, estabelece que o Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem empregará em Obras Rodoviárias nos 
Territórios Federais, quantia não inferior à cota que caberia a 
cada um dêles, caso participassem da distribuição prevista no Art. 
53, a da base de arrecadação do ano anterior. 

Tenho assim resumido as disposições do projeto da Petrobrás. 

I I 

Passo a apreciar aspectos dêsses dispositivos: 
1) - Dentre as fases de pesquisas, exploração e consumo do 

petróleo e derivados deixam sem referência especial a relativa à 
distribuição e venda ao consumidor. Necessária ao contrôle estatal 
da indústria, contrôle que tem e deve ter sentido de monopólio, é 
imperativo que a distribuição do produto ao consumidor seja in-
cluída entre as atividades atribuídas ao empreendimento do Estado. 

Todavia, é fora de dúvida que o aparelhamento necessário a 
êsse serviço já se acha em mãos de emprêsas particulares (no ca-
so em mãos de sociedades estrangeiras) representando vultoso em-
prêgo de capital. Não se trata de fase que venha decidir da sorte do 
Estado no monopólio da indústria, mormente na primeira fase da 
sua ação. Por outro lado, é aparelhamento que se acha dentro do 
nosos território, podendo continuar a funcionar em mãos de emprê-
sas particulares ou ser expropriado oportunamente. Ademais, cabe 
ao Conselho Nacional do Petróleo superintender as medidas con-
cernentes ao abastecimento nacional do petróleo. 

2) - Não procede a alegação que se ouve de que a tomada de 
ações pelos proprietários de veículos automóveis de que fala o Art. 
15, será uma porta aberta para a penetração de elementos sus-
peitos à solução nacionalista do problema brasileiro do petróleo. 
Melhor fôra que a contribuição dessa classe fôsse feita na proporção 
da tabela a que se refere o dispositivo e tivesse um certificado emi-
tido pelo Govêrno com a garantia do Estado e na proporção dos lu-
cros realizados pela Petrobrás ou da renda mínima garantida pela 
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Lei, mas sem qualquer vínculo com o patrimônio ou ações da em-
prêsa. 

Todavia, as ações preferenciais ou as obrigações não dão direito 
a voto, o que desde logo afasta o maior perigo. 

3) - O inciso 2 do Art. 18 fala de brasileiros naturalizados 
há mais de 5 anos nas restrições estabelecidas para aquisição de 
ações ordinárias (com direito a voto, portanto). Acho que aí se 
abre caminho a fácil penetração de elementos suspeitos, porque as 
emprêsas estrangeiras interessadas fàcilmente constituirão um gru-
po de empregados seus ou em tal dissimulados, ou ainda elementos 
que se espalharão por um milhar de outras atividades no Pais, 
para se naturalizarem e, no fim de 5 anos, poderem adquirir ações 
ordinárias. A vida de uma emprêsa destas não tem fim e como tal 
5 anos são hora na sua existência. E também os trusts interna-
cionais do petróleo são organizações que terão existência secular, 
não importando os homens de hoje mas os direitos de amanhã. 

O limite de 20.000 (vinte mil ações) de algum modo cercearia 
ou retardaria a penetração, n1as a verdade é que 200 tomadores de 
ações no estrangeiro, com 5 anos de naturalização, seriam bastantes 
para tomar 4.000.000 (quatro milhões) ou seja o contrôle de .... 
Cr$ 800. 000. 000,00 (oitocentos milhões de cruzeiros) do capital da 
sociedade, quando ela ating~r 10 bilhões de cruzeiros. Ou pouco 
menos de 1/10 do capital. Cui;npre, entretanto, considerar que êsses 
200 (duzentos) testas de ferro teriam que empregar, cada um .... 
Cr$ 4.000 .000,00 (quatro milhões de cruzeiros) e sôbre êsse dinheiro 
dar ressalva ao açambarcador, o que não seria possível. 

4 - Cria o Art. 20, como vimos, o direito a remuneração para 
os membros do Conselho Fiscal, estabelecendo que seus honorários 
não serão inferiores a 2/3 dos que couberem aos diretores. Conside-
ro que isso é péssimo precedente, não só porque o Conselho Fiscal 
em regra não é remunerado, sendo êles constituídos de membros 
quase sempre interessados na emprêsa, como porque êles pouco 
têm o que fazer, dedicando poucas horas no ano às funções do cargo, 
em virtude da própria natureza delas. Como pagar-lhes 2/3 do que 
percebam os Diretores que se obrigam, pràticamente, ao regime 
de tempo integral? Rompida a praxe de não remunerar os mem-
bros do Conselho Fiscal, deverão ter no máximo 1/3 do ordenado 
(e só do ordenado) dos Diretores. Assim pensamos. 
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5) - O Parágrafo único do Art. 25 autoriza o Executivo Na-
cional a dar garantia do Tesouro Nacional, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do respectivo capital integralizado, nas operações de 
crédito feitas pela Petrobrás ou pelas subsidiárias. Necessário se 
torna esclarecer que nenhum vínculo se estabeleça, entre o capital 
ou os haveres dessas emprêsas e os emprestadores ou financiadores 
estrangeiros, devendo ser êsse capital tomado como se fôsse para 
qualquer outro empreendimento. 

6 - O Art. 32 e seu Parágrafo único manda enviar ao Tri-
bunal de Contas, em março de cada ano, as contas gerais da So-
ciedade, relativas ao ano anterior. É esta, sem dúvida, uma inovação 
incompatível com a natureza da emprêsa (Sociedade por Ações de 
Economia). Acredito que virá embaraçar a vida da Petrobrás e afu-
gentar mesmo o capital privado que deve apoiá-la. Embora em me-
nor proporção. 

7 - O Art. 43 exclui do monopólio estatal as refinarias ora 
em funcionamento no Pais e o Art. 44 dispõe que não ficam pre-
judicadas as autorizações para instalação de destilarias no País 
dadas até 30 de junho de 1952, salvo as que não estiverem em fun-
cionamento no prazo de dois anos a contar da data da Lei. 

Em primeiro lugar, deveria a Lei dizer das autorizações para 
instalação e exploração de destilarias e não simplesmente instalação. 
A falta dêsse complemento põe em perigo, sem dúvida, o capital que 
se aplique nessas instalações. O fato de ressalvá-las no mesmo 
Art. 44, quanto ao funcionamento, no prazo de 2 anos não impede 
que os concessionários tenham em dúvida o direito de explorá-las. 
Como está redigido, o direito que lhes assiste é de instalar. 

8 - Também não vejo por que não se autorize a ampliação 
dessas destilarias objeto de concessão em favor dos brasileiros, desde 
que, em tais mãos, se permita que êles figurem. Acho que se deve 
limitar é a vigência da concessão ou a permanência nas mãos par-
ticulares. Quanto à sua ampliação, há conveniência pelo aumento 
de sua capacidade como pela evolução do custo unitário de cada 
produto elaborado. 

9 - O Art. 53 manda entregar aos Estados e ao Distrito Fe-
deral o produto do impôsto único deque fala a Lei n.0 382, de 13 de 
maio de 1948, de maneira a que sejam calculados, separadamente, 
o montante do impôsto sôbre os produtos de óleo cru extraídos no 
País e os derivados do petróleo importado. E assim discrimina: 
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a) a receita resultante dos produtos de óleo extraído no País 
se dividirá em 4 partes iguais a serem entregues aos Estados e Dis-
trito Federal, em proporção à superfície, à população e ao consumo 
de lubrificantes e combustíveis e à produção de óleo cru de cada 
Estado ou do Distrito Federal. 

b) a receita oriunda dos derivados importados ou obtidos do 
País, de óleo cru importado, terá o mesmo destino, mas será distri-
buída na proporção da área ou superfície e dos lubrificantes e com-
bustíveis consumidos por cada um dêles. A divisão, neste caso, será 
por três. 

e) as quotas atribuídas aos Municípios se calcularão no que 
aplicável na mesma razão dos cálculos adotados para as quotas es-
taduais. 

d) êsse critério de distribuição só será aplicado a partir de 
1954. 

O Art. 54 finalmente determina que normalmente o Depar-
'tamento Nacional de Estradas de Rodagem empregará em obras ro-

doviárias nos territórios federais, quantia não inferior à quota que 
a cada um dêles caberia, caso participassem da distribuição do 
Art. 53, tomada por base a ari·ecadação do tributo do ano anterior. 
A êsse Art. 53 ofereceram E~menda substitutiva, (a de n.º 1) 
17 Senhores Senadores. Por e$sa emenda o critério de distribuição 
pelos Estados e Distrito Fede;ral dos 48 % do produto do impôsto 
único, na parte atribuída ao li'undo Rodoviário, terá por base per-
centagens fixas, segundo os fatores a considerar de acôrdo com a 
Constituição Federal. Assim se atribuem: 

45 % para o fator consurr+o. 
36% para o fator população. 
17% para o fator superfície. 
2% para o fator produç~o. 

Manda ainda a emenda n.º 1 que os 12% do Fundo Rodoviário 
atribuídos aos Municípios terão a distribuição feita pelo mesmo 
critério, devendo o montante q.ue toque aos Municípios de cada Es-
tado ou Território ser entregue a essas unidades que o distribuirão 
às comunas. 

Determina igualmente que para o cálculo da quota relativa à 
produção, será considerada a produção de lubrificantes e combus-
tíveis líquidos em volume físico. Para o cálculo do que se atribue 
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aO.s Municípios será adotado, como base de consumo, o número de 
veículos motorizados e licenciados. 

Como se vê, essa emenda adota critério inteiramente diferente 
do seguido no projeto de lei que manda fazer a distribuição por 
parte iguais. A verdade, porém, é que a Constituição em vigor (de 
1946) não manda proceder à divisão em partes iguais mas propor-
cionalmente ao consumo à população, à superfície e à produção. 

E note-se, desde logo, que quando se fala do fator produção, 
não se entende tão somente a de petróleo e seus derivados, mas de 
alcool motor. 

Alegam os autores da emenda que a Lei n.º 302, de 13 de julho 
de 1948, distribue os 78 % atribuídos aos Estados e ao Distrito Fe-
deral na base de: 

36 % 'proporcionalmente ao consumo.  
12% proporcionalmente à população.  
12 % proporcionalmente à superfície.  
É claro· que não é constitucional êsse dispositivo da Lei, muito 

embora pretendesse esta regular o que a respeito dispõe a Consti-
tuição. E não é constitucional simplesmente porque deixou de con-
templar o . fator consumo estabelecido pela Carta Magna. A Cons-
tituição estabelece: 

"Art. 15. Compete à União decretar impostos sôbre: 
III - produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim 

importação e exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos 
ou gasosos de qualquer origem ou natureza, estendendo-se êsse re-
gime no que fôr aplicável aos minerais do País e à energia elétrica; 

§ 2.º - a tributação de que trata o n.º III terá a forma de im-
pôsto único, que incidirá sôbre cada espécie de produto. Da renda 
resultante, 69 % , no mínimo serão entregues aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, proporcionalmente a sua superfície, po-
população, consumo e produção, nos têrmos e para os fins estabele-
dos em Lei Federal; 

O Artigo 53 do Projeto de Lei especial em exame considerou 
êsse fator entre os que têm que ser computados no cálculo das 
quotas dos Estados e Distrito Federal, e mesmo aos Municípios. Daí, 
os cálculos em separação para os Estados que têm produção e os 
que não a registram. 
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Por seu turno, não têm os nobres autores da emenda, razão 
quando afirmam que a Constituição não distingue a produção do 
país da do importado. Ela os distingue claramente. O que não 
distingue é a produção resultante da elaboração do produto im-
portado (combustíveis líquidos derivados do petróleo). 

Além disso, mesmo que não distinguisse, não se poderiam obter 
as quotas desprezando o "fator produção" no País, porque esta é 
claramente mencionada na Carta Magna. 

Item III - " ... produção, comércio, distribuição e consumo, 
e bem assim importação e exportação de lubrificantes e de combus-
tíveis líquidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza, esten-
dendo-se êsse regime no que fôr aplicável aos minerais do país e à 
energia elétrica". 

Embora não seja da competência da Comissão de Agricultura 
Indústria e Comércio apreciar a constitucionalidade do Art. 52 do 
projeto, não vejo como considerá-lo inconstitucional. Parece-nos que 
inconstitucional seria deixar ae contemplar um fator de cálculo 
das quotas, mencionado expre$samente pela Constituição ( o fator 
produção). 

Artigo 15 - ............................................ . 
8- " ... da renda resultante, 60% no mínimo serão entregues 

aos Estados, ao Distrito Federai e aos Municípios proporcionalmente 
a sua superfície, população, consumo, produção, nos têrmos e para 
os fins estabelecidos em lei federal". 

Quanto ao conceito de igualdade de que se vale a justificação 
da Emenda n.0 1, consideramos certo o argumento na sua primeira 
parte, quando se refere à desigualdade dos fatores superfície, po-
pulação, consumo e produção, visto que os três últimos podem 
variar sempre, largamente, como agora variam de modo gritante. 
Se, porém, encararmos a necessidade de várias regiões do País po-
voadas, muita vez densamente, mas sem maior equilíbrio de fatores 
de desenvolvimento, chegaremos à conclusão de que os Estados on-
de elas se apresentam devem ser mais amplamente contemplados. 
Daí não ser argumento aceitáyel o da migração periódica de popu-
lação do Norte e Nordeste para o Sul, porque bem examinados ê~ses 
elementos, longe de justificarem adoção de menor dividendo estão 
a apontar a necessidade de mais amplamente comtemplá-los, até 
porque essa migração é decorrência da falta dêsses elementos. 
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Nessa mesma ordem de raciocínio não é justo dar a mesma ex-
pressão para o cálculo das quotas, aos fatores "superfície e produ-
ção" sem o risco de cometer até mesmo uma iniqüidade, que outra 
coisa não seria atribuir valores idênticos à superfície do Amazonas, 
do Pará, de Mato Grosso ou de Goiás, por exemplo, com a população 
de cêrca de 5 . 000. 000 de almas da Bahia. Basta para isto verificar 
que o fator superfície, considerado em pé de igualdade com os de-
mais fatores, dá resultados pelos quais o Amazonas receberia .... 
Cr$ 64.273.000 (sessenta e quatro milhões duzentos e setenta e 
três mil cruzeiros) e a Bahia, com 5. 000. 000 de almas, apenas .... 
Cr$ 62. 239. 000,00 (sessenta e dois milhões duzentos e trinta e nove 
mil cruzeiros), cabendo a Minas Gerais, com mais de 6. 000. 000 de 
almas, apenas Cr$ 85.515.000,00 (oitenta e cinco milhões, quinhen-
tos e quinze mil cruzeiros). Evidentemente não tem sentido econô-
mico, nem sentido social ou expressão política, um tal critério. 

A emenda em aprêço distribui o impôsto, quanto aos 48% atri-
buídos aos Estados e Distrito Federal do seguinte modo: 

45% proporcionalmente ao consumo. 
36% proporcionalmente à população. 
17% proporcionalmente à superfície. 
2% proporcionalmente à produção. 

Justifica, de algum modo aceitável, a adoção de percentagens 
relativas ao consumo, à população e à superfície. Quanto à produ-
ção, todavia, não só não a justifica convenientemente, como não 
oferece base para a sua adoção. É quase arbitrária, pecando ainda 
por ser injusta e até iníqua, quando limita a percentagem em ape-
nas 2% (dois por cento). 

Além disto os quadros relativos ao projeto não se podem con-
frontar com os da Emenda n.0 1, de vez que os daqueles baseiam-se 
numa renda total do impôsto único da ordem de Cr$ 828.686.584,00 
(oitocentos e vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e 
quinhentos e oitenta e quatro cruzeiros) ao passo que a de emenda 
é de Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros). 

Pelas razões expostas pela rejeição da Emenda n.0 1. 
A essa emenda apresentamos a seguinte substitutiva: 
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Submenda n.º 1 à Emenda n.º 1. 
Do total do Fundo Rodoviário Nacional, criado por disposição 

constitucional, serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal 
48 % , distribuindo-se da forma seguinte: 

45 % proporcionalmente ao consumo. 
30% proporcionalmente à população. 
10% proporcionalmente à superfície. 
15% proporcionalmente à produção. 
§ 1.º Os cálculos relativos à produção incluem o petróleo pro-

duzido no País e seus derivados e bem assim os derivados do petró-
leo importado que se refine no País. 

§ 2.º Nos mesmos cálculos a que se refere o parágrafo ante-
rior será levada em conta a produção de combustíveis líquidos de 
origem vegetal que se verificar no País. 

§ 3.º ~ste critério de distribuição só será aplicado a partir de 
1954, inclusive. 

SUBMENDA A EMENDA N.º ~ DO ARTIGO 13 E SEUS NS. 1 E II 

Dê-se à Emenda n.º 2 substitutiva do Art. 13 e seus ns. I e II 
do projeto, a seguinte redaçãq: 

"Art. 13. A parte da rec~ita do impôsto único sôbre combus-
tíveis líquidos e lubrificantes a ser empregado em empreendimentos 
ligados à indústria do Petróleo, terá aplicação conforme o Artigo 3 
da Lei número 1. 749, de 28 de novembro de 1952. (Projeto 265 -
1952 - do Senado). 

I - A quota pertencente à União Federal aplicar-se-á na in-
tegralização do capital em açpes ordinárias e obrigações da Socie-
dade ou de emprêsas subsidiárias. 

II - A quota que caiba 1:1-os Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, será aplicada à st1.a opção, na tomada de ações ordiná-
rias e obrigações da Sociedade ou emprêsas subsidiárias. 

Justificação 

É necessário ligar as obrigações da União, neste projeto de lei, 
às disposições sôbre a matéria constante da lei de fundos para a 
Petrobrás sancionada sob o n.0 1.747, de 28 de novembro de 1952. 
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SUBEMENDA N.º 3 A EMENDA 
N.º 3 

Em lugar de "suprima-se o parágrafo único do Art. 13" di-
ga-se: "a quota pertencente aos Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios não lhes será distribuída enquanto não estiver assegurada 
sua imediata aplicação na forma da alínea II deste artigo". 

Ju.<;tificação 

Aceitar o que dispõe a emenda supressiva n.º 3, seria dificultar 
à União o exercício do poder .que lhe deve dar a Lei, para movimen-
tar os fundos que caibam aos Estados, Distrito Federal e aos Mu-
nicípios, no período da incorporação da Sociedade. Seria inverter a 
ordem natural de aplicação dos fundos arrecadados, sendo que pas-
saria a União a depender dos Estados e Municípios para dispor de di-
nheiro correspondente às quotas respectivas. 

Que essa distribuição prevista em princípio pela Constituição, 
depende de Lei especial, é a própria Constituição que o diz e são 
as Leis conseqüentes regulando a matéria que o reafirmam. 

Eliminar o dispositivo do Art. 13 Itens I e II, remetendo-o à 
Lei de Recursos (1.749, de 28 de novembro de 1952 ou 255-52 do 
Senado) que lhe atribue essa função, seria deixar sem norma de 
aplicação os recursos e mais ainda, sem capital, a Petrobrás. 

EMENDA N.o 4 

Pela rejeição. 

Justificação 

Não podendo possuir ações ordinárias ou obrigações, não po-
derão os proprietários de veículos em causa delas dispor, em provei-
to de quem quer que seja. 

A vista disto, somos de parecer que deve ser rejeitada. 

EMENDA N.º 5 

Somos de parecer que deve ser aprovada. 
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EMENDA N.o 6 

Deve ser rejeitada. 

Justificação 

A justificação para esta medida encontra-se na Emenda n.º 15 
dêste parecer. 

Rejeitado o parecer do relator quanto à Emenda n.0 6. - Pe-
reira Pinto, Presidente. 

EMENDA N.o 7 

Deve ser aprovada. 
Emendas do Relator da Comissão: 

EMENDA N.o 8 SUBSTITUTIVA AO .ART. 27 

Redija-se da seguinte foqna o dispositivo: 
Art. 27 A Sociedade creditará a União para efeito de aumento 

de capital 10% (dez por cento) do valor do óleo de poço extraído 
do esquisto mineral e dos gases naturais utilizados. 

I - Na oportunidade dos aumentos de capital da Sociedade 
emitirá esta, e entregará à Un~ão, ações ordinárias correspondentes 
às quantias que lhe tenham sido creditadas, na forma dêste artigo; 
e a União transferirá sem ônus, metade dessas ações aos Estados 
e Territórios, proporcionalmen.te ao valor do óleo de poço extraído, 
do esquisto minerado e dos gases naturais utilizados no território 
de cad um dêles, devendo os Estados e Territórios transferir, a seu 
critério um quinto das suas ações aos Municípios. 

II - Os valores do óleo de poço, do xisto minerado e dos gazes 
utilizados, para efeito do disposto neste artigo, serão fixados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo. 

Justificação 

Com essa emenda, visa-se a alcançar três objetivos: 
1) A redação do ônus impôsto à emprêsa de capital misto com 

o pagamento, em dinheiro, do "royalty" de 5% a que deverão fazer 
jus os Estados, Territrios e Municípios em que se explorem jazidas 
de petróleo, esquisto e gases naturais, conforme o projeto apro-
vado pela Câmara; 

http:proporcionalmen.te
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2) a consolidação progressiva da posição da União Federal, 
na emprêsa, resultante da capitalização de 5% do valor dos bens 
minerais produzidos, do que não cogita tal projeto; 

3) a delegação aos Governos dos Estados e Territórios do en-
cargo de transferir aos Municípios a parcela que lhes caiba do 
"royal ty". 

Não parece prudente onerar a Petrobrás com o pagamento em 
dinheiro do "royalty", ou seja, com encargos financeiros propor-
cionais ao volume da sua produção e não aos seus lucros, de que 
participarão os governos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, conforme as respectivas contribuições para for-
mação do capital da emprêsa. O "royalty" pago em ações, como 
proposto, terá o efeito importante ou mesmo decisivo, na fase 
inicial de operação da emprêsa, de evitar a aplicação dos recursos 
financeiros mobilizados para a expansão de indústria do petróleo e 
outras atividades que não essas ora julgadas de significação ex-
cepcional, em face do problema do suprimento nacional de combus-
tíveis líquidos e lubrificantes de origem mineral. 

Não parece razoável tãopouco, que a Petrobrás pagando o 
"royalty", aos Estados, aos Territórios e aos Municípios, pela ex-
ploração de bens minerais nêles existentes nada pague à União 
Federal, proprietária dêsses bens. O pagamento ao contrário, é de-
vido à União que poderá transferir - a título de indenização por 
danos causados pela lavra ou de compensação por perturbações 
provocadas pelos trabalhos empreendidos na região lavrada -
parte do "royalty" aos Estados, Territórios e Municípios conforme 
proposto no parágrafo primeiro da emenda. E não parece haver 
motivo para que a parcela detida pela União seja inferior à desti-
nada aos Governos regionais e locais. 

Quanto à distribuição das quotas municipais pelos Estados e 
Territórios, conforme criterios estabelecidos pelos Governos regio-
nais, afigura-se conveniente, para evitar surjam situações de injus-
tificável desequilíbrio financeiro entre os Municípios de urna mesma 
região petroleira do País. 

O êxito da pesquisa, nas áreas que vão ser objeto de inves-
tigação, poderá fazer surgir um campo de grande produção em Mu-
nicípio que, de urna hora para outra teria o seu orçamento, ou seu 
patrimônio, elevado de dezenas de milhões de cruzeiros, enquanto 
as con:unas vizinhas, pesquisadas e com a sua vida ideal igual-
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mente perturbada pelos serviços oficiais, permaneceriam com a 
sua receita pública inalterada ou mesmo em descanso. A redação 
proposta possibilitará, pelo menos, a transferência do "royalty", e, 
em conseqüência, da remuneração do capital por êle representado, 
aos municípios de tôda a zona perturbada pelo trabalho de pesqui-
sa e lavra, ou mesmo de outras zonas afastadas indiretamente, se 
essa fôr a orientação julgada conveniente pelos Governos regionais. 

EMENDA N.o 9 

Substitutiva ao art. 20. 
Redija-se da seguinte forma o dispositivo: 
Art. 20. O Conselho Fiscal será constituído de cinco (5) mem-

bros com mandato de três (3) anos e honorários nunca superiores a 
um têrço ( 1/3) do que recebem os Diretores. 

Parágrafo único - A União elegerá dois (2) representantes; 
as demais pessoas jurídicas de direito público, dois (2); e as pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado um (l)". 

Justificação 

Não parece conveniente ;assegure a Lei aos membros do Con-
selho Fiscal como consta do frojeto da Câmara remuneração não 
inferior a 2/3 (dois têrços) da que perceberem os Diretores da 
Sociedade. 

Sem desconhecer a importância da função exercida pelo dito 
Conselho, há que ter em conta, contudo, que os seus membros não 
precisarão dedicar tempo integral ao trabalho de fiscalização nor-
mal da emprêsa, salvo se lhes forem conferidas atribuições especiais 
não previstas na Lei de Sociedades por Ações. 

Além disso, não parece razoável que a União, com mais de 
51 % (cinqüenta e um por cento) do capital, só conte com um 
membro do Conselho Fiscal da Sociedade; enquanto as demais pes-
soas jurídicas de direito público estariam representadas por três 
votos nêsse Conselho, mantendo a maioria com os Estados, Distrito 
Federal, Municípios, autarquias e particulares, sugerimos que os 
membros do Conselho eleitos pela União sejam em número de dois, 
num total de cinco. 

Não cabe, aliás, o argumiento de que o Poder Executivo se au-
tofiscaliza, através do Conselho Fiscal, uma vez que situação idên-
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tica vigorará em relação às demais pessoas jurídicas de direito pú-
blico representadas no Conselho de Administração da Sociedade. 
A paridade de representação, no Conselho Fiscal entre o Executivo 
Central, de um lado, e os Executivos regionais e locais, de outro, 
se afigura salutar ao preenchimento da função do órgão fiscali-
zador. E o papel do representante do capital privado, na Sociedade 
de economia mista, ressaltará ainda mais na composição proposta, 
como elemento de equilíbrio nas manifestações do Conselho. 

EMENDA N.o 10 

Ao Art. 52, aditiva. 
Acrescente-se, após as palavras "dotações orçamentárias" a 

expressão - "ou suplementares e de créditos especiais". 

Justificação 

A recente aprovação do Projeto de Lei n.0 224, de 1952, oriundo 
de Mensagem do Executivo, torna necessária a emenda ora pro-
posta, para que tenham aplicação os recursos financeiros destinados 
ao custeio dos serviços do Conselho Nacional do Petróleo e setores 
de atividades que passarão para a Petrobrás. 

EMENDA N.o 11 

A tabela anexa ao Projeto. 
Redija-se da seguinte forma a Nota 1.ª alínea A) automóveis, 

inclusive caminhonetas; a) particulares; 
Nota 1.ª - Reduzam-se de 20% (vinte por cento) as contribui-

ções quanto aos automóveis de mais de 3 até 5 anos de fabricação; 
de 40% (quarenta por cento), quanto aos demais de 5 até 7 anos; 
de 60% (sessenta por cento), quanto aos demais de 7 até 10 anos; 
e de 80% (oitenta por cento), quanto aos demais de 10 anos de 
fabricação". 

Justificação 

O texto da nota emendada, tal como redigido no Projeto da 
Câmara, resultou ininteligível, pois concede a redução de 10% para 
os proprietários de automóveis de mais de 3 anos de fabricação e, 
logo a seguir, a de 20% para os de mais de 3 até 5 anos. 
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Além disso, uma redução de 10, 30, 50, 70 ou 90% implicaria 
em contribuições não correspondentes a valores múltiplos do atri-
buído às ações ou obrigações da Sociedade, conforme o Artigo 9.º 
do Projeto de Lei. 

De fato, não haveria como satisfazer, com títulos de Cr$ 200,00, 
a obrigação imposta pelo Artigo 15 no caso do proprietário de auto-
móvel sujeito à contribuição de Cr$ 1.000,00 com redução de 10% 
em virtude da idade do veículo. 

A Emenda visa a obviar essa impossibilidade, atendendo ao 
critério de redução progressiva do ônus, conforme o tempo de uso 
do veículo. 

EMENDA N.o 12 

Acrescente-se ao Art. 43: 
Parágrafo único. O oleoduto Santos-São Paulo, incluindo seus 

prolongamentos, poderá continuar a ser explorado nas condições 
presentes, durante o tempo que fôr julgado conveniente pelo Poder 
Executivo. ' 

Justificação 

É por todos reconhecid;;t a necessidade de se amparar a rêde 
ferroviária nacional por ser a mesma indispensável à vida econô-
mica do País, e, uma das maneiras mais eficientes de concretizar 
êsse amparo consiste em se assegurar às estradas de ferro receita 
suficiente para custear suas despesas e os melhoramentos de que 
carecem para poder atender ao aumento constante do tráfego. 

A concessão dada à Estrada de Ferro Santos-Jundiaí para cons-
truir o oleoduto Santos-São Paulo se baseou, entre outros mntivos 
relevantes, na necessidade ~e assegurar à estrada e constituição de 
uma fonte de receita que representava 23 % de sua renda anual, 
fato êsse reconhecido por tôdas as autoridades que opinaram sô-
bre a concessão em causa, tnclusive o Conselho de Segurança Na-
cional (Parecer n.0 309, de 18 de junho de 1948). 

Além disto, empregando na construção do oleoduto mais du-
zentos milhões de cruzeiros de sua receita, não só adiantou a es-
trada de muitos anos a solução de um difícil problema mas, também, 
o fêz com sacrifício de outros melhoramentos igualmente indispen-
sáveis e urgentes tais como a compra de trens elétricos para os su-
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búrbios, a sinalização automática para as suas linhas, o melhora-
mento de suas estações e oficinas etc. 

Tendo sido previsto, por ocasião da concessão do oleoduto, que 
ficando êle em mãos de outra entidade, seria completamente de-
sequilibrada a situação financeira de Santos-Jundiai, nada justifica 
perca a mesma, agora, não só a receita bruta dos transportes de 
produtos de petróleo como também o lucro total que possa auferir 
com a operação do novo meio de transporte, que se tornaria assim 
um novo concorrente para a estrada. 

Com a redução das exportações e importações pelo Pôrto de 
Santos tornar-se-á impossível, por vários anos ainda, substituir pelo 
frete de outras mercadorias o desfalque da receita da Estrada re-
lativa aos produtos do petróleo. Somente continuando esta em gôzo 
da concessão que lhe foi outorgada, poder-se-á evitar que venha a 
se tornar mais uma emprêsa deficitária, pesando os cofres públi-
cos, sem possibilidade de levar avante os melhoramentos de que 
precisa, a não ser mediante auxílio direto do Tesouro. 

EMENDA N.o 13 

Ao inciso III do Art. 18 . 
Onde se lê: "brasileiros natos ou naturalizados há mais de 

cinco anos" leia-se: "brasileiros natos ou naturalizados há mais de 
10 anos". 

Justificação 

Convém a emenda pelo fato de que 5 anos não são tempo 
bastante para avaliar a conduta e as tendências dos estrangeiros na-
turalizados brasileiros, particularmente, para o caso da indústria 
do petróleo, tão sujeito como é à ambição desmedida do capital es-
trangeiro. 

Ainda ao mesmo Inciso III do Art. 18. 
Limita-se em 10. 000 o número de ações ordinárias que podem 

ser adquiridas por brasileiros naturalizados. 
A justificação está na própria conveniência de reduzir ao mí-

nimo os efeitos de erros possíveis que representam a autorização 
para tomarem ações ordinárias a brasileiros naturalizados. 

5 - 22502 
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EMENDA N.o 14 

Ao artigo 25. 
Acrescente-se in fine "e desde que a operação, no caso de ca-

pital estrangeiro, não fique por qualquer forma vinculada a ha-
veres e ações, de qualquer espécie, ou ao patrimônio da Petrobrás". 

Justificação 

Tôda a convemencia existe em evitar qualquer vínculo do 
patrimônio da Petrobrás ao capital estranho de que ela lançar 
mão, para sua constituição ou suas instalações iniciais. 

EMENDA N.o 15 

Ao Art. 32 e seu Parágrafo, suprima-se . 

Justificação 

É esta, sem dúvida, um~,L inovação incompatível com a natureza 
da entidade (sociedade por ações de economia mista e do tipo de 
sociedades anônimas). Acredito que virá embaraçar a Petrobrás 
e afugentar mesmo o capital privado que deve apoiá-la, embora em 
menor proporção do que a dp capital da União, das sociedades para-
estatais, das autarquias e de>s Governos Estaduais e Municipais. 

EMENDA N.o 16 

Ao Art. 44. 
Onde se diz: "para instalação" diga-se: "para instalação e 

exploração". 

Justificação 

Em primeiro lugar deveria dizer a emenda - das autorizações 
para instalações e exploraç{fo de refinarias - e não simplesmente 
da instalação. A falta dêsse complemento põe em perigo, sem dú-
vida, o capital que se aplique nessas instalações. O fato de ressal-
vá-lo, no mesmo Art. 44, quanto ao funcionamento, no prazo de 
2 anos, não impede que os concessionários tenham em dúvida o 
direito de explorá-las. Como está redigido no Projeto, o direito que 
lhes assiste é o de instalar. 
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EMENDA N.o 17 

Ao artigo 45. 
Onde se diz "não será dada autorização para ampliação de sua 

capacidade, às refinarias de que trata o artigo anterior" leia-se "o 
prazo para instalação e exploração das distilarias de que se ocupa o 
artigo anterior fica limitado em 25 anos, prorrogável segundo o 
interêsse da Petrobrás, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo". 

Justificação 

Também não vejo por que não autorizar a ampliação das refi-
narias, objeto de concessões em favor de brasileiros desde que só 
se permita que elas fiquem em tais mãos. Acho que o que se deve 
limitar é a vigência ou a permanência dessas distilarias em mãos 
particulares. Quanto à sua ampliação só há conveniência, para o 
aumento da produção e barateamento do custo da vida. 

EMENDA N.o 18 

(Onde couber). 
Os recursos do impôsto único a que tenham direito os Estados de 

grande área e escassa população, poderão ser aplicados até o limite 
de 50% (cinqüenta por cento) em outros fins que não os previstos 
na presente Lei, tais como campos de aviação, estímulo às emprê-
sas de transporte aéreo, navegação fluvial, incluindo portos e aqui-
sição de frotas para essas navegações. 

Justificação 

É desnecessário salientar a conveniência da medida consubs-
tanciada nesta emenda, por isso que em muito excedem os recursos 
em aprêço, às necessidades rodoviárias dos Estados referidos. 

Ressalvadas as partes emendadas, o Projeto pode ser aprovado. 
Da sua aprovação pelo Senado resultarão consideráveis van-

tagens para a Nação. 
Efetivamente a Lei em projeto é uma das mais importantes 

que tem votado o Congresso Brasileiro. Colocará o problema bra-
sileiro de petróleo em têrmos de solução adequada, em inteira via-
bilidade e dará ao País instrumento legal e seguro para evitar que 
essa riqueza, a qual em importância supera qualquer outra, venha 
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a cair em mãos de elementos extranhos à economia e à vida do 
Brasil, reservados os benefícios para o povo brasileiro, afastado o 
risco de os vermos divididos com o estrangeiro, ao influxo de fôrças 
organizadas do capitalismo internacional. 

Por seu turno, com os recursos e meios que trará à Petrobrás, 
teremos a pesquiza, a lavra, como a exploração do petróleo brasi-
leiro, conduzidas segundo o interêsse nacional, em lugar de ficar 
à mercê da vontade alheia. 

Por outro lado, a refinação do Petróleo estrangeiro, no nosso 
território, far-se-á regularmente, sob o nosso próprio contrôle e na 
proporção que nos convier. 

Um outro aspecto da industrialização no País, é que ela nos 
libertará quer para o suprimento dos derivados do petróleo às 
nossas necessidades econômicas, quer para aquêle de que tanto de-
pende a segurança nacional. 

Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 1952. - Pereira 
Pinto, Presidente. - Landu~pho Alves, Relator. - Júlio Leite. -
Walter Franco, com ressalvas. Sá Tinoco, com restrições. 



PARECER N.0 267, DE 1953 

Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o Projeto de Lei da CtJ.-
mara, número 265, de 1952, que dispõe sôbre a política nacional do Pe-
tróleo define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, ins-
titui a Sociedade por Ações Petróleo BrasiZeiro S. A., e dá outras pro-
vidências. 

Relator: Senador Ismar de Góis. 

O problema do "ouro negro" parece eternizar-se no Brasil. 
Urge uma solução racional que nos venha libertar econômica e 
militarmente da tutela em que vivemos. Para nós da Comissão das 
Fôrças Armadas, hoje Comissão de Segurança Nacional, pelo novo 
Regimento, poderemos resumir nosso parecer no seguinte: 

O que nos interessa é que tenhamos petróleo o mais depressa 
possível para nossa segurança nacional. 

E não é senão êsse o pensamento unânime dos nossos Estados 
Maiores Militares. 

2 Remetida, ultimamente, a Mensagem Presidencial dispondo 
sôbre a política nacional do petróleo, instituindo a Sociedade por 
Ações "Petróleo Brasileiro S. A.", em data de 6 de dezembro de 
1951, sàmente agora, passado mais de um ano, chega a esta Casa 
do Congresso o projeto de lei respectivo, embora todos tenham sem-
pre considerado a matéria da maior importância e urgência. 

Nêsse documento, acentua o Senhor Presidente da República: 
"A análise da situação internacional e de todo o problema do su-
primento regular de derivados do petróleo, de que dependem o 
desenvolvimento econômico e a segurança da Nação, levou o Govêr-
no a concluir que se impõe um grande esfôrço no sentido de acelerar 
e ampliar os empreendimentos nacionais, nêsse setor de atividade. 
A base da experiência já adquirida no trato dessa questão e man-
tendo as linhas mestras da legislação em vigor, cumpre empreender 
e levar a têrmo as tarefas que a política nacional de combustíveis 
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líquidos reclama e as próprias circunstâncias internacionais tor-
naram inadiáveis". 

E mais adiante: 
"Ao submeter à consideração do Congresso Nacional o projeto 

de lei assim fundamentado, cumpre-me reiterar a importância do 
problema de que êle se ocupa e cuja solução deve ser procurada 
com a mais enérgica diligência, para que não se comprometam a 
segurança e o desenvolvimento da nação em futuro próximo". 

3. A questão de há muito vinha apaixonando amplos setores 
da opinião pública e poucas pessoas eram indiferentes à diretriz a 
seguir para resolvê-la. Desde logo, porém, duas fortes correntes de 
opinião se afirmaram, ambas honestamente defendendo pontos de 
vita antagônicos quanto à orientação a seguir, em discussões bri-
lhantes e inconciliáveis em tôda a parte, no Ccngresso, nas Câ-
maras Legislativas, na Imprensa, no rádio, nos \!Omícios de rua, 
por todos os meios escritos e orais. 

Animas se acirraram: uns recebiam o labeu de "entreguistas", 
1 

honestos cidadãos que def enfiiam sua convicção de que não seria 
possível explorar o petróleo cqm energia, urgência e espírito prático, 
sem a participação alieníge11a; outros, eminentes brasileiros, re-
ceiosos da influência estrangeira em assunto tão necessário à nossa 
segurança, que se iilsurgiam icontra a participação de cidadãos não 
brasileiros nas organizações destinadas à exploração e de outras 
atividades ligadas ao problema das nossas reservas de combustí-
veis líquidos, por isso eram confundidos com os adeptos do credo 
comunista, que, diga-se de passagem, aproveitaram-se da oportu-
nidade para, "lançando lenh~ na fogueira" embaraçar e tumultuar 
o assunto e o andamento do projeto. 

Houve excessos de parte a parte. No entanto, se havia diver~ 
gência quanto aos meios, isto é, quanto à diretriz a seguir, todos 
os bons patriotas estavam de acôrdo quanto à finalidade. 

Venceu, de modo amplo, a corrente jacobina. É verdade que 
de certa forma o projeto governamental foi bem melhorado, mas, 
os excessos nacionalistas determinaram certos dispositivos exage-
rados e prejudiciais, que f og(lm ao exame ou ponto de vista desta 
Comissão, mas que certamente serão estudados pelas outras Co-
missões, e que, também, data venia, não passarão despercebidos 
ao bom senso e clarividência dos ilustres membros desta Casa, em 
particular. 
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4. Ninguém ignora que de há muito o problema do petróleo 
não se restringe ao campo puramente comercial. Seu destino está 
ligado à esfera militar de segurança, e, se por um lado, é o profundo 
impulsionador do progresso de uma nação, por outro, também, atua 
como elemento básico de sua defesa. ~le impõe-se, portanto, como 
um imperativo do nosso desenvolvimento econômico e da nossa de-
fesa nacional. Daí, desde o início, têrmos definido o ponto de vista 
desta Comissão. 

Não somos daqueles que crêem que o projeto por envolver a 
fórmula do "petróleo é nosso" num jacobinismo exagerado, não en-
cerre uma forma de acelerar e sistematizar a indústria do petróleo 
no Brasil. Se há erros, podem êles ser corrigidos, mais tarde, diante 
dos resultados revelados pela experiência. O que não podemos é 
continuar nessa incúria criminosa. Claro que com o presente projeto 
não poderíamos afirmar têrmos resolvido o problema em seu aspec-
to real e total, pois não podemos considerar como riqueza o petróleo 
que se acha ainda oculto no seio da terra; como também não pode-
mos negar a existência de reservas potenciais, diante dos estudos 
já procedidos pelos órgãos competentes. 

Quando da presença do Sr. Plínio Cantanhede, Presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo, na Câmara, o Deputado Daniel Fa-
raco abordou o assunto da pesquisa, que lhe pareceu crucial e de-
clarou que a urgência é para se chegar não ao esclarecimento das 
nossas possibilidades em matéria de petróleo, mas para conduzir 
à descoberta efetiva do líquido, e afirmou que em face de depoi-
mentos categorizados não há certeza de que a determinado emprê-
go de capitais se deva seguir, necessàriamente, a obtenção de de-
terminada quantidade de óleo. Acrescentou, nessa oportunidade, 
que o General Juarez Távora tinha colocado essa questão em forma 
um pouco viva, ao declarar não ser possível uma resposta categó-
rica naquele sentido e que ninguém poderia dizer se nessa "loteria 
geológica", com 10 bilhões de cruzeiros se vai descobrir petróleo no 
Brasil capaz de abastecer o mundo todo ou se vai descobrir um único 
barril. 

O Sr. Plínio Cantanhede confirmou essa opinião judiciosa, ci-
tando a frase conhecida de todos que se dedicam a êsses problemas 
de que só procurando é que se pode verificar de fato as reais possi-
bilidades do petróleo. E acrescentou: o que se pode afirmar é que 
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com 10 bilhões de cruzeiros o Brasil poderá esclarecer essa névoa 
sôbre a questão do nosso petróleo. 

"Encontrado o óleo, a questão muda inteiramente de aspecto, 
porque, inclusive, o Govêrno poderá encará-la sob outro prísma. 
Descoberto o petróleo, cessa inteiramente a fase de aventura e a 
atividade assume, assim, a feição econômica absolutamente nor-
mal". 

O ilustre presidente do Conselho Nacional do Petróleo colocou, 
assim, a questão em têrmos claros, precisos e reais. 

Não podemos deixar de realçar a importância fundamental 
para o país da manutenção de uma ordem normal e continuada 
nessa matéria. 

E a isso o projeto se propõe. 
Dos debates travados ainda na Câmara dos Deputados, onde 

compareceram os mais destacados homens públicos estudiosos do 
assunto, cumpre salientar aqui a afirmativa para nós de tôda a 
importância do senhor General Juarez Távora: "ao Estado Maior 
do Exército, ao contrário do 'que tem sido propalado por elementos 
jacobinos, não importa, essep.cialmente, o processo que o Govêrno 
siga para resolver o problema do petróleo; a matéria é da exclusiva 
competência da autoridade política. O que lhe interessa fundamen-
talmente para a execução de seus planos é que tenhamos garantido 
o petróleo indispensável à segurança nacional em emergência de 
guerra. Dou, a êsse respeito, um depoimento pessoal. Era Subchefe 
do Estado-Maior do Exército em 1947, quando me foi feita, oficial-
mente, a seguinte interpela<;ão: Em face dos têrmos constitucio-
nais, de 1946, qual o ponto de vista do Estado Maior em relação à 
exploração do petróleo: maµ ter o monopólio estatal ou permitir 
uma liberdade maior de exploração? A situação era bastante delica-
da pois muitos setores da opinião nacional estavam intoxicados 
com idéias ultranacionalist21-s. 

E a resposta do Estado Maior foi, em têrmos gerais, a seguinte: 
"0 que interessa imediatamente à segurança militar do País é que 
êle disponha, dentro do mais breve prazo, do petróleo mínimo de 
que necessita para viver como nação sobérana e para defender-se, 
em caso de agressão. Os processos pelos quais se há de obter êsse pe-
tróleo cabem à reponsabilidade política do Govêrno". 

E conclui: "O Estado Maior do Exército não defende nem 
condena êsse ou aquele processos de exploração do nosso petróleo. 
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Nêsse particular, apenas opinou que se fôr adotado o regime de con-
cessões administrativas, previsto na Constituição, seja assegurado 
a nacionais o contrôle das emprêsas de refinação e transporte es-
pecializado, quando destinadas ao suprimento do mercado interno. 

Durante a elaboração do anteprojeto do Estatuto do Petróleo, 
opinou nêsse sentido, com apoio dos Estados Maiores das Armadas, 
da Aeronáutica e Geral (das Fôrças Armadas)". 

Não poderá também deixar de ser êsse o nosso ponto de vista. 
6. Passemos, agora, a ligeiros comentários aos dispositivos 

da Petrobrás, no que é inerente a esta Comissão e que diga de mais 
perto com a questão de segurança: 

a) Pelo projeto, constitui monopólio da União exercido pelo 
Conselho Nacional do Petróleo e da Petrobrás, a pesquisa e a lavra 
das jazidas de petróleo e outros hidrocarburetos fluidos e gases 
raros, existentes no território nacional; a refinação do petróleo na-
cional ou estrangeiro; o transporte marítimo do petróleo bruto de 
origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País e 
bem assim o transporte por meio de condutos do petróleo bruto e 
dos seus derivados como dos gases raros de qualquer origem. 

Ficam excluídas dêsse monopólio as refinarias, sob concessão, 
ora em funcionamento, e não serão prejudicadas as que se instala-
rem e estiverem em funcionamento dentro de determinado prazo; 

b) a Petrobrás será uma sociedade por ações tendo por fina-
lidade a pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do 
petróleo e dos seus derivados, bem como de quaisquer atividades 
correlatas ou afins; 

e) seu capital inicial será de 4 bilhões de cruzeiros dividido 
em 20 milhões de ações ordinárias e nominativas de 200 cruzeiros 
cada uma, sendo aquêle capital elevado até 1957, a um mínimo de 
10 bilhões. A União subscreverá a totalidade do capital inicial da 
Sociedade que será expresso em ações ordinárias e para sua integra-
lização disporá de bens e direitos que possui relacionados com o 
petróleo. Subscreverá também em todo o aumento de capital pelo 
menos 51 % das ações ordinárias, bem como das preferenciais que 
forem emitidas. 

Ficará assim, assegurado à União o contrôle permanente da 
sociedade; 

d) as ações preferenciais são inconversíveis em ordinárias, 
únicas que têm direito a voto. 
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Serão também compulsóriamente acionistas da Sociedade ou 
de suas Subsidiárias o Distrito Federal, os Es.tados e os Municípios. 

Garantida a preferência às pessoas jurídicas de direito público 
interno, poderão ser acionistas: 

- o Banco do Brasil; 
- as Sociedades de Economia Mista criadas pela União pelos 

Estados ou Munilípios, as quais em conseqüência de lei estejam sob 
contrôle permanente do poder público; 

- os brasileiros natos, ou naturalizados há mais de cinco anos 
e residentes no Brasil, uns e outros solteiros ou casados com brasi-
leiro ou estrangeiro quando não o sejam sob o regime de comunhão 
de bens ou qualquer outro que permita a comunicação dos adquiri-
dos na constância do casamento, limitada a aquisição de ações or-
dinárias a 20 mil; 

- as pessoas jurídicas de direito privado organizadas com 
observância do disposto no Art. 9.0 Alínea b, do Decreto n.º 4.071 
de 12 de maio de 1939, limit~da a aquisição de ações ordinárias a 
100 mil; 

- as pessoas jurídicas d~ direito privado brasileiro, de que só-
mente façam parte as pesso~s acima indicadas, limitada a aquisi-
ção de ações ordinárias a 20 ~nil. 

e) a sociedade será dirigida por um Conselho Administrativo 
com funções deliberativas e uma diretoria executiva. 

O Conselho de Administração será constituído de um presiden-
te demissível ad nutum, três diretores, com mandato de três anos, 
uns e outros nomeados pelo Presidente da República, e cinco Con-
selheiros também com mandatos de três anos. 

O Conselho Fiscal se constituirá de cinco membros com man-
dato de três anos, sendo um eleito pela União. 

O exercício das funções de membro do Conselho de Adminis-
tração e do Conselho Fiscal é privativo dos brasileiros natos. 

7. Como podemos verificar na organização, finalidade, com-
posição, distribuição de ações, direção, etc. há sempre o contrôle 
absoluto da União. 

Assim, sob o ponto de vista de segurança, nada há a temer. 
8. Nas Sociedades Subsidiárias de que também trata o projeto 

são adotados iguais princípios de segurança. 
9. Emendas - Em plenário foi apresentada uma emenda 

n.0 1 nas Comissões de Contituição e Justiça e de Agricultura. ln-
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dústria e Comércio, pelas quais já transitou o presente projeto fo-
ram apresentadas respetivamente, 6, e 11 novas emendas e algu-
mas subemendas quase tôdas elas sôbre assuntos não inerentes à 
esta Comissão. 

Apenas as de ns. 13 e 14 encerram matéria de mais ou menos 
interêsse para nós. 

Não há inconveniente na aprovação de ambas, embora não 
nos associemos aos receios de seu ilustre autor. 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões em 10 de fevereiro de 1953 - Onofre Go-

mes, Presidente em exercício - Ismar de Góes, Relator - Joaquim 
Pires - Sylvio Curvo. 



PARECER N.0 268, DE 1953 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Let da 
Câmara n.0 265, de 1952. 

Relator: Sr. Alencastro Guimarães. 

O projeto de Lei n.0 265, de 1952, vindo da Câmara dos Depu-
tados e originário de Mensagem do Poder Executivo dispõe sôbre a 
criação da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A. "Petrobrás", 
define atribuições do Conselho Nacional do Petróleo e dá outras 
providências. 

1 

O assunto em estudo tem sido amplamente debatido na im-
prensa e em discussões públ~cas; e, na Câmara, foi discutido prà-
ticamente sob todos os seu~; aspectos. No Senado alguns repre-
sentantes já fizeram ouvir sua opinião a tal respeito e o número 
de legisladores inseritos para falar em Plenário atesta o interêsse 
por êle despertado. 

As Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, In-
dústria e Comércio e de Fôrçsi.s Armadas já emitiram seus pareceres. 
Embora várias emendas ten.ham sido apresentadas, em princípio 
o projeto mereceu aprovação das comissões mencionadas. Do es-
tudo do projeto, do exame, dits críticas e das emendas depreende-se 
ter sido preocupação dominante nos esforços do Executivo e do Le-
gislativo, como de muitos dos que se têm manifestado, a solução do 
problema do petróleo nacional em seu conjunto, visando principal-
mente aliviar as condições difíceis de nossa balança de pagamento 
e elevar o padrão de vida nl':l.cional através melhoria dos índices de 
produção. 

Examinando os debates verifica-se que duas correntes adota-
ram pontos de vista filosoficamente opostos. A mais fraca que de-
fende a livre emprêsa e a co:inpetição entre companhias produtoras 
e industrializadoras do petróleo como princípios indispensáveis ao 
desenvolvimento da indústria. A outra, mais forte, que tomando em 



-77-

consideração a complexidade do problema e as dificuldades que as 
emprêsas incipientes no ramo terão de vencer, julgou mais acertado 
proteger os empreendimentos projetados por meio do monopólio 
estatal. Uma e outra aduzem argumentos respeitáveis. Se de um 
lado é forçoso reconhecer que número elevado de companhias tra-
balhando em uma mesma área, pesquisando e perfurando segundo 
hipóteses independentes de trabalho, viria provàvelmente produzir 
resultados em prazo mais curto, de outro, é necessário considerar 
que uma organização única poderá planejar com mais perfeição e 
evitar superposição de trabalhos preliminares de pesquisa, impe-
dindo assim, em última análise, o encarecimento unitário do óleo 
produzido. Se pensarmos como aquêles que ainda admitem a falta 
de interêsse dos capitais privados brasileiros de correntes de sua 
imaturidade, por empreendimentos dêste gênero, e se adotarmos o 
argumento de que as grandes companhias internacionais possuem 
jazidas amplas já desenvolvidas, chegaremos forçosamente à con-
clusão de que confiar o problema a capitais privados será simples-
mente adiar sua solução. 

Do ponto de vista econômico observam-se também divergências 
consideráveis. Há aquêles que asseguram ser a refinação e o trans-
porte o "funil" da indústria, residindo aí, por conseqüência, os lucros 
principais. Há outros que asseguram ser a produção a essência da 
própria indústria, portadora dos fatores essenciais de sucesso ou 
de fracasso. Surge afinal uma terceira corrente afirmando que os 
lucros se localizam principalmente na distribuição, ou seja, no co-
mércio dos derivados de petróleo. A razão poderá caber a qualquer 
destas correntes, dependendo da conjuntura em que o problema fôr 
examinado, porque os lucros se deslocam periodicamente de uma 
para outra fase, como resultado de fatores cíclicos naturais, da 
situação internacional, dos contratos de preços e mesmo da inte-
gração de tendências político-econômicas nas diversas regiões do 
globo. 

Para o caso brasileiro o que importa é estudar nossa situação 
especial, enquadrando-o dentro do panorama geral. 

Os lucros das refinarias são lucros industriais comuns cuja 
tendência, durante os últimos anos, tem sido para a baixa, diante do 
esfôrço desenvolvido por quase tôdas as nações, quer produtoras 
quer consumidoras, para construir refinarias dentro de suas pró-
prias fronteiras. Disto tem resultado maior procura para o cru, cujo 
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preço se tem elevado mais acentuadamente que o dos produtos 
derivados, diminuindo portanto a margem de lucro da industria-
lização. 

O preço de transporte marítimo apresenta flutuações intensas 
e pouco previsíveis a longo prazo. Além disso observam-se varia-
ções menores, estacionais, provocadas pela diminuição da tonela-
gem de "fuel oil" transportada durante o verão, entre os portos dos 
países frios. 

No Brasil os preços de venda e conseqüentemente o lucro decor-
rente da distribuição são fixados pelo Conselho Nacional do Pe-
tróleo e se tal lucro se tornar excessivo, cabe limitá-lo em benefício 
do consumidor. 

Além disso, se estudarmos os lucros publicados, das companhias 
internacionais, verificaremos que são mais elevados justamente para 
as emprêsas que se dedicam à produção. 

No caso brasileiro, o essencial é que as providências a adotar 
visem economisar dívisas da maneira mais efetiva possível. 

1

Para a refinação, esta economia se reduz a cêrca de US$ O. 7 
por barril, o que corresponde a menos de 20 % do valor dos deriva-
dos importados, devendo-se daí deduzir ainda a amortização do 
investimento em dólares na refinaria. 

Para o transporte marítimo a economia de divisas seria no 
momento elevada se dispuséssemos dos petroleiros necessários. As 
oscilações inerentes a êste setor da indústria entretanto aconse-
lham prudência para um planejamento de longa duração. 

A conclusão é, portanto, que devemos lançar mais intensa-
mente nossos esfôrços no sentido de produzir petróleo. Em pesquisa 
a programação dos acréscimos de intensidade de trabalho em área 
determinada, exige que se possa prever aproximadamente, com 
grande antecedência, a dispqnibilidade de numerário. 

As providências contelllf pladas no projeto, visando liberar o 
programa de petróleo das f~utuações próprias das dotações orça-
mentárias anuais, e dar à or~anização a flexibilidade indispensável 
aos empreendimentos industriais, se nos afiguram necessárias e 
inadiáveis. 

Minha experiência como Diretor da Central do Brasil no perío-
do da guerra passada é de molde a fazer aconselhar esfôrços dra-
máticos no sentido de prover o país com fontes de suprimento de 
combustíveis dentro de suas fronteiras. 
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Os dispêndios crescentes com o pagamento dos combustíveis 
líquidos indispensáveis ao nosso sistema de transporte, que já se 
elevaram a 260 milhões de dólares em 1952, se pronunciam insupor-
táveis em futuro próximo, face às limitações de nossa exportação. 

Se atentarmos para o fato de que o nosso consumo per capita 
é de pouco menos de 1 barril de petróleo por ano, contra 16 para os 
Estados Unidos, anteveremos as dificuldades a vencer caso não des-
cubramos petróleo em quantidades amplas. O mesmo fato atesta 
que nossas possibilidades de aumento de consumo, ou seja, de de-
senvolvimento industrial, são pràticamente ilimitadas. 

Estas as considerações de ordem geral que interessam mais de 
perto à Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Um dispositivo que diz respeito diretamente a esta Comissão é 
o Art. 53 do projeto, referente à distribuição das quotas resultan-
tes do impôsto único sôbre combustíveis líquidos e lubrificantes aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, de acôrdo com disposição 
constitucional. Em relação a êste ponto, o Senador Othon Mader 
apresentou emenda brilhantemente fundamentada que manda eli-
minar o artigo, deixando o assunto para ser considerado em lei es-
pecial.Afastam-se assim as discussões sôbre constitucionalidade ou 
não da matéria, o que tanto tem preocupado a alguns de nossos 
pares, e evita-se o efeito protelatório das discussões sôbre êste pro-
blema particular, que é realmente estranho à matéria do projeto. 

Isto posto, passemos a apreciar as emendas apresentadas, gru-
pando-as segundo a disposição da matéria contida no projeto. 

Ao Art. 2.0 : 

EMENDA N.º 19, ADITIVA 

Como consta da justificação, a finalidade da emenda é permitir 
à iniciativa privada a participação na indústria do petróleo no 
Brasil. 

A emenda viria até certo ponto restabelecer a situação de coe-
xistência da Petrobrás com entidades privadas, como implicita-
mente constava do projeto original do Executivo. Como ressalta 
da Exposição de Motivos que justifica o projeto, o Govêrno não 
prescindiu da iniciativa privada nacional para a solução do proble-
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ma do petróleo. A emenda visa justamente a possibilitar a coopera-
ção dessa iniciativa, nos têrmos da legislação vigente. 

Somos, portanto, por sua aceitação. 

Ao Artigo 13 

Emenda n.º 2 e subemendas da Comissão de Justiça e da 
Comissão de Agricultura; emendas ns. 20 e 21; emenda n.º 3 e 
subemenda da Comissão de Agricultura. 

EMENDA N.o 2 

Da nova redação ao Art. 13 do projeto, com o fim de aplicação 
da parte da receita do impôsto único destinada ao programa do 
petróleo a ser regulada pela lei especial que provê recursos para 
êsse programa e para o Fundo Rodoviário Nacional. 

-A Lei n.º 1.749, de 28 de novembro de 1952, que reajustou o 
impôsto único, não dispôs ~ôbre a matéria. Torna-se necessário 
manter o Art. 13 do projeto, para que a questão não fique em 
suspenso. 

Opinamos, portanto, pela rejeição da emenda. 

SUBEMENJ)A À EMENDA N.O 2 
(da Comissão d(~ Constituição e Justiça) 

Dá nova redação ao Ar~. 13 do projeto, visando deixar para 
lei especial a regulamentação do emprêgo da parte da receita do 
impôsto único sôbre combu~tíveis líquidos, destinada à aplicação 
em empreendimentos da indt,istria do petróleo. 

Não há atualmente, lei qu projeto de lei que regule ou venha a 
regular a matéria. Torna-se necessário manter a redação do Art. 
13 para que a questão não fique pendente de nova "lei especial". 

Opinamos, portanto, peta rejeição da subemenda. 

SUBEMENI>A À EMENDA N.o 2 
(da Comissão de Agricultura) 

Esta subemenda não tem o inconveniente das Emendas 2 e 3, 
acima comentadas, que propõem a eliminação pura e simples do 
parágrafo único do Art. 13. 
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Entretanto, embora preferível à emenda 2, ainda mantém no 
corpo do Art. 13 uma redação confusa, que remete ao texto do Art. 
3.º da Lei de Recursos (1. 749, de 28 de novembro de 1952), o qual 
por sua vez já remetia para a lei especial ora em discussão: 

"Da receita resultante do impôsto único sôbre deri-
vados de petróleo, 75% destinar-se-ão ao Fundo Rodoviá-
rio Nacional e 25 % serão empregados nos empreendimentos 
ligados à indústria do petróleo, nos têrmos da lei especial". 

Opinamos, assim, pela manutenção do texto do projeto 

EMENDA N.o 20 

Ao Art. 13, item I - Substitutiva - Visa corrigir pseudo-êrro 
do projeto, na parte relativa às aplicações da União. 

O Art. 13 é explícito quando diz que a "parte da receita do 
impôsto sôbre combustíveis líquidos, a ser empregada em empre-
endimentos ligados à indústria do petróleo terá a seguinte apli-
cação": Se adotassemos a redação proposta ("25% dos 40%") te-
ríamos como conseqüência que sômente 10% da parcela pertencen-
te à União, destinada ao programa do petróleo, seriam empregados 
em empreendimentos constantes dêsse programa permanecendo 
os outros 30 % sem aplicação definida em lei. 

Opinamos, por êsse motivo, no sentido da rejeição da emenda. 

EMENDA N.º 21 

Ao Art. 13, item II - Substitutiva - Visa corrigir pseudo-êrro 
do projeto, na parte relativa à aplicação dos Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios. - Evidentemente os 60 % referidos no item do 
projeto concernem somente à parcela do impôsto único a ser em-
pregada em empreendimentos ligados à indústria do petróleo. Dessa 
maneira não se justifica a emenda, cuja conseqüência seria que 
somente 25% dêsses 60% viriam a ser utilizados pelos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios na tomada de ações e obrigações da so-
ciedade. Em outras palavras: não existe no projeto o êrro ou 
equívoco que a emenda visa corrigir. 

Somos pela sua rejeição. 

6 - 22502 
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EMENDA N.o 3 

Visa a suprimir o parágrafo único do Art. 13 do projeto, que 
regula a aplicação da quota do impôsto único dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, quando destinada ao programa do petróleo. 

- A supressão do dispositivo implicaria em deixar a critério 
dos Estados, Municípios e Distrito Federal a aplicação de tais re-
cursos. Isso seria um desastre para o programa nacional. A matéria 
pode ser regulada em lei federal, nos têrmos da Constituição. 

Opinamos pela rejeição da emenda. 

$UBEMENDA À EMENDA N.o 3 
(da Comissão de Agricultura) 

Prejudicada em face da proposta de rejeição da emenda n.º 3. 
Aliás trata-se apenas de alteração em relação ao texto respectivo 
do projeto. 

Ao Art. 15 
EMENDA N.o 4 

Visa a permitir transferência de ações e obrigações para pes-
soas físicas ou jurídicas que preencham as condições legais. 

Não há inconveniente na aceitação da emenda. 

EMENDA N.o 29 

Aditiva - Destina-se a. reduzir de 50 % em 1954 e de 25 % em 
1955 as contribuições de que trata a Tabela Anexa. 

As contribuições dos prpprietários dos veículos automóveis, pro-
postas no projeto, destinam-se a auxiliar a formação de um capital 
mínimo para os empreendimentos planejados. 

Qualquer redução de recursos viria prejudicar e talvez compro-
meter o programa projetado. 

Somos, portanto, pela rejeição da emenda. 

Ao Art. n.0 18 

Emendas ns. 5 e 13 e Emenda n.0 30, do Relator 
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EMENDA N.o 5 

Tem como finalidade permitir o cônjuge brasileiro casado com 
estrangeiro possuir ações da Petrobrás. 

Prejudicada pela proposição da Emenda n.0 30, do Relator. 

EMENDA N.0 13 

Ao inciso 3 do Art. 18 - Aumenta de cinco para dez anos o pe-
ríodo de carência para brasileiros naturalizados adquirirem ações 
da "Petrobrás", e limita em dez mil o número de ações ordinárias 
que poderão ser adquiridas pelos brasileiros naturalizados. 

A emenda revela receios injustificáveis. 
Somos pela sua rejeição. 

EMENDA N.o 30 

Substitua-se o Art. 18 do projeto, pelo seguinte: 
Art. 18 - Os Estatutos da sociedade, garantida a preferência 

às pessoas jurídicas de direito público interno, poderão admitir 
como acionistas, somente: 

I - As pessoas jurídicas de direito público interno; 
II - As pessoas físicas brasileiras, limitada a aquisição de 

ações ordinárias a 20. 000 (vinte mil); 
III - As pessoas jurídicas de direito privado, organizadas com 

observância do disposto no Art. 9.0 , Alínea b, do Decreto n.0 4.071 
de 12 de maio de 1939, limitada a aquisição de ações ordinárias a 
100. 000 (cem mil); 

IV - As demais pessoas jurídicas de direito privado, brasilei-
ras, até o limite de 20. 000 (vinte mil) ações ordinárias. 

Justificação 

Confrontando o texto do projeto do Executivo com o do projeto 
vindo da Câmara, verifica-se que o espírito das emendas apresenta-
das é voltar ao texto primitivo. 

Preferindo o texto mencionado, venho submetê-lo ao exame 
desta douta Comissão. 
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Ao Art. n.o 20 

Emenda n.° 9 (Da Comissão de Agricultura) 

Substitutiva-Atenua inconvenientes, referentes a honorários 
dos membros do Conselho Fiscal, contidos no Art. 20 do projeto, e 
reforça a posição da União neste mesmo Conselho. 

Opinamos pela aceitação da emenda. 

Subemenda da Comissão à Emenda n.0 9 

Diga-se: em vez de "um têrço", "um quinto". 

Ao Art. n.0 25 

EMENDA N.o 14 
Aditiva - Proíbe vinculação do patrimônio da Petrobrás a 

garantia de financiamentos, externos. 
Se a companhia der garantia sem que alguma parcela do seu 

patrimônio por ela responda, tal garantia será inoperante e ina-
ceitável pelo financiador. 

Além disso, em nenhuma hipótese a execução da garantia 
pode conferir direitos de exercer atividades que a lei proíbe. E 
ainda: a garantia real é m1la se incidir sôbre bens inalienáveis. 
Mas convém que a lei não impeça que sejam dados em garantia 
bens alienáveis. Por exemplo: sondas que podem ser compradas a 
prazo, mediante reserva de domínio ou outra garantia real. 

Somos, portanto, pela :rejeição da emenda. 

Ao Art. n.0 27 

Emendas ns. 8, 22 e 23; Emenda n.0 31 do Relator. 

EMENDA N.o 8 

Substitutiva -A emer+da melhoraria consideràvelmente o tex-
to do Art. 27 evitando desfalque de recursos do sistema Petrobrás 
pelo pagamento em dinheiro do royalty aos Estados (e municípios). 
Não obstante parece preferível a supressão do artigo conforme jus-
tificação da Emenda n.º 31, que apresentamos. 

Somos, portanto, pela rejeição da emenda. 
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EMENDA N .o 22 

Substitutiva - A emenda tem como finalidade diminuir de 
5 para 3% do valor do petróleo, esquisto betuminoso ou gás produ-
zidos, a quantia destinada pelo projeto a .título de indenização aos 
Estados e Territórios. 

Opinamos pela sua rejeição em face da proposta da emenda su-
pressiva do artigo. Aprovada contra o parecer do Relator. 

EMENDA N.0 23 

Ao Art. 27. parágrafo 3.º - Substitutiva - Esta emenda 
manda distribuir legalmente entre os Estados ou Municípios e o 
proprietário do solo a quantia paga como indenização pela extra-
ção de óleo, de esquisto betuminoso ou de gás. É possível que esta 
emenda venha a ter efeitos de sentido social pouco recomendável, 
pois haveria o risco de concentração de riqueza em Municípios ou 
em mãos de proprietários sem desenvolvimento ou preparação su-
ficientes para bem aplicá-la. Além disso, os proprietários do solo 
têm direito às indenizações legais, por desapropriações, lucros ces-
santes, danos causados, etc. 

Somos, portanto, pela rejeição da emenda. 

EMENDA N.o 31 

Suprima-se o Art. 27. 

Justificação 

Nos têrmos do Código de Minas (Art. 68 parágrafo 5.º mo-
dificado pelo Decreto-lei n.0 5.247 de 12 de fevereiro de 1943) "a pro-
dução mineral poderá ser gravada com impostos estaduais e muni-
cipais de três e dois por cento sôbre o valor do minério na bôca da 
mina". 

O pagamento de um "royalty" poderia assim vir a somar-se a 
este gravame fiscal sobrecarregando excessivamente a emprêsa. 

Além da possibilidade de vantagens resultantes dêste impôsto 
previsto pelo Código de Minas, o Estado auferirá proventos do im-
pôsto de vendas e consignações. Há ainda o fato de que o Estado 
será beneficiado através distribuição de parte da receita do im-
pôsto único correspondente à produção. 
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Isto para não falar das vantagens resultantes das atividades 
econômicas que acompanham a produção de petróleo e gases na-
turais. 

Ao Art. 32 

Emendas ns. 6, 15 e 24 

EMENDA N.o 6 

Aditiva - Visa a submeter as subsidiárias às mesmas exigên-
cias de fiscalização a que está sujeita a companhia principal. 

Somos pela aceitação da emenda. 

EMENDA N.o 15 

(Emenda do Senador Landulfo Alves, Relator da Comissão 
de Agricultura, rejeitada por esta). 

Ao art. 32 - Supressiva - Isenta a sociedade de apresentação 
de contas ao Tribunal de Contas. 

Somos pela rejeição da ~roenda. 

EMENDA N •0 24 

Substitutiva - Determi11a que as contas da Petrobrás sejam 
encaminhadas ao Congresso Nacional e não à Câmara dos Depu-
tados. 

Somos pela aceitação da emenda. 

Ao Art. 33 

EIV+ENDA N.º 7 
Aditiva - Visa estender às subsidiárias as mesmas obrigações 

de prestar informações a qt~e estaria sujeita a companhia prin-
cipal. 

Opinamos pela aceitação da emenda. 

Depois do Art. 38 

EMENDA N.o 28 

Aditiva ao projeto - Visa subordinar o pessoal da Petrobrás 
à legislação do trabalho. 
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Apesar de julgarmos claro que o pessoal da Petrobrás será 
regido pelos preceitos da legislação do trabalho, nas suas rela-
ções com a sociedade, não vemos inconveniente na aceitação da 
emenda. 

Somos, assim, pela sua aprovação. 

Ao Art. 43 
EMENDA N.o 12 

Aditiva - Permite que o oleoduto Santos-São Paulo continue 
provisoriamente, e até que o julgue conveniente o Poder Executivo, 
a ser explorado pela Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, que o cons-
truiu. 

Atendendo ao fato de que a receita de oleoduto serviu de base 
a previsões do planejamento da ampliação e melhoria da estrada, 
a adoção desta emenda atende aos interêsses do transporte re-
gional. 

Opinamos, portanto, por sua àceitação. 
Rejeitada, em virtude da aprovação da emenda n.º 32, ao 

mesmo Art., a qual assim dispõe: 
Inclua-se. . . e mantidas as concessões dos oleodutos em idên-

tica situação. 
Ao Art. 44 

EMENDA N.o 16 
Aditiva - Visa assegurar o direito de exploração aos concessio-

nários de instalação de refinarias. 
Nos títulos de concessões para instalação de refinarias a sua 

exploração está vinculada à instalação. 
Assim, talvez a emenda fôsse dispensável; entretanto, para evi-

tar interpretações dúbias, somos pela sua aceitação. 

Ao Art. 45  
(Emendas ns. 17 e 25)  

EMENDA N.º 17 
Substitutiva - Destina-se a limitar a vigência das concessões 

e a permitir a ampliação da capacidade das refinarias concedidas 
até 30 de junho de 1952. 
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Não há inconveniente na ampliação das refinarias de proprie-
dade particular, uma vez aprovada pelo CNP. Pelo contrário, os 
investimentos particulares neste campo virão diminuir as neces-
sidades de numerário por parte da Petrobrás. 

Somos, por conseguinte, pela aprovação da emenda.  
Rejeitada contra o parecer do Relator.  

EMENDA N.o 25 

Supressiva - Destina-se a eliminar a proibição de ampliação 
das Refinarias concedidas até 30 de junho de 1952. 

Prejudicada pela aceitação da Emenda n.º 17. 
Aprovada contra o parecer do Relator. 

Ao Art. 52 
EMENDA N.o 10 

Substitutiva ao Art. 5? - Amplia as disposições do citado ar-
tigo, relativos à aplicação !fie verbas do Conselho Nacional do Pe-
tróleo, atendendo às conveniências do problema. 

Somos pela sua aceitação. 

Ao Art. 53 

Emenda n.º 1, subemeµda da Comissão de Agricultura. Emen-
das ns. 18 e 26. 

Ji:!MENDA N.o 1 

Destina-se a modificar o critério de distribuição da quota do 
impôsto único destinada aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Consideramos a matéria prejudicada em face da aceitação da 
Emenda n.º 26. 

SUBEMEl~"DA À EMENDA N .o 1 
(da Comissão de Agricultura) 

Refere-se à distribuição da quota da receita do impôs to único 
e de consumo sôbre combustíveis líquidos e lubrificantes aos Estados 
e Distrito Federal. 

Prejudicada pela aceitação da Emenda n.º 26. 
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EMENDA N.0 18 

Aditiva ao projeto - Permite que os Estados de grande área 
e escassa população utilizem parte dos recursos do impôsto único 
em outros fins que não os previstos "na presente lei''. 

É evidente, pela justificação, o equívoco de redação de emenda. 
Não se refere à presente lei, mas à lei número 1.749 e particular-
mente à quota do impôsto único destinada ao Fundo Rodoviário. 

Como está, o texto da emenda é contraditório com sua justifi-
cação. 

Somos pela rejeição da emenda ou por sua aceitação, com 
nova redação, que deixe bem claro o objetivo do autor. 

EMENDA N.o 26 

Supressiva - Manda transferir para lei especial a distribuição 
da reêeita do impôsto único e de consumo sôbre combustíveis lí-
quidos e lubrificantes, aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Concordamos com a justificação da emenda e opinamos por sua 
aprovação. 

EMENDA N.o 33 

A Nota 2.ª da Tabela a que se refere o Art. 15 do Projeto 265-52 
acrescente-se, entre as palavras "aplicam-se" e "aos" a expressão: 
"camionetas e veículos assemelhados". 

Justificação 

As camionetas são veículos de uso comum, de preferência na 
movimentação e transporte de produtos e mercadorias e portanto 
necessários à produção nacional, razão pela qual devem ser in-
cluídas na Nota 2.ª. 

A Tabela anexa 
EMENDA N.o 11 

Modifica a Nota l.ª da alínea A da Tabela anexa ao projeto, 
referente aos abatimentos concedidos segundo a idade dos veículos. 
É conveniente a aceitação da emenda porque torna os abatimentos 
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consecutivos periódicos múltiplos do valor nominal das ações emi-
tidas ou, em outras palavras, as quantias pagas serão sempre múl-
tiplas das ações. 

Somos pela aceitação da emenda. 
Matéria Nova 

EMENDA N.0 27 

Aditiva - Destina-se a tornar obrigatório o investimento ini-
cial de Cr$ 100.000.000,00 na exploração do esquisto do Estado do 
Paraná. 

Apesar da justificação razoável da emenda em aprêço, convém 
lembrar que é inconveniente, em legislação de caráter geral, des-
cer a detalhes de providências regionais. Estas serão forçosamente 
objeto das cogitações e providências do Conselho Nacional do Pe-
tróleo e da Petrobrás, a quem cumpre utilizar os recursos dispo-
níveis onde houver maior interêsse para a coletividade e para a 
companhia. 

Somos pela sua rejeiç~o. 

* * o 

Nestas condições, a Co~nissão de Viação e Obras Públicas opina 
pela aprovação do projeto, na base das modificações introduzidas 
pelas emendas que lograram a sua aceitação. 

Sala das Comissões, em 4 de março de 1953. - Euclides Vieira, 
presidente. - Alencastro Guimarães, relator. - Onofre Gomes. -
Francisco Galloti. - Othon Miider. 



EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO DE TRANS- 
PORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS AO PROJETO  

DE LEI DA CAMARA N.0 265, DE 1952  

EMENDA N.o 19 

Ao Art. 2.0 acrescente-se o seguinte item. 
III - por meio de concessão, quando a lei autorizar, emprêsas 

constituídas nos têrmos da legislação brasileira, com sede no Brasil. 

Justificação 

É evidente que a intenção da Emenda é permitir à iniciativa 
privada, a possibilidade de participar da pesquisa, lavra, refinação 
e transporte do petróleo brasileiro. 

O ideal seria que a exploração do petróleo, desde a pesquisa 
até a distribuição, fôsse executada pelo capital e pela técnica pri-
vados, cabendo à União uma boa participação sob a forma de 
"royalty" e garantidos os interêsses nacionais, especialmente quan-
to à segurança, por meio de uma lei ou estatuto. 

Já que êsse ideal não é possível no momento, pela pressão de 
um nacionalismo exacerbado, procura-se com a Emenda, a asso-
ciação dos três sistemas de exploração: 1) Estatal (Conselho Nacio-
nal de Petróleo); 2) Misto (Petróleo Brasileiro S. A.; 3) Privado 
(Emprêsas). 

Tão amplo e complexo é o problema da exploração do petróleo 
no Brasil; tão grandes são as necessidades de capital e técnica e 
tão vasta é a extensão das áreas sedimentares capazes de conter 
óleo negro - cêrca de 3 milhões de quilômetros quadrados - que 
há lugar para um órgão estatal da natureza do Conselho Nacional 
do Petróleo, para uma sociedade mista do tipo esdrúxulo da "Pe-
trobrás" e ainda para muitas emprêsas particulares, sem privilégios 
nem monopólios. 
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Ademais a inclusão do item III, a que se refere a Emenda, em 
nada prejudicará a lei em elaboração. Se o Legislativo e o Executi-
vo não quiserem, nenhuma concessão farão. Manterão o monopólio 
e não usarão da faculdade concedida pelo item III. 

Mas se o tempo e a experiência vierem demonstrar - como é 
inevitável - que a forma monopolística estatal não resolve satis-
fatoriamente o problema do petróleo nas proporções em que o Brasil 
necessita, fácil será abrir a válvula das concessões a emprêsas par-
ticulares, ainda em tempo de produzirmos ouro negro para nosso 
consumo. 

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 1953. - Othon Mader. 

EMENDA N.o 20 

No Art. 13 - Item I - Onde se diz:  
"Os 40%" (quarenta por cento)".  
Diga-se: "vinte e cinco por cento (25 % ) dos quarenta por cento  

(40%)." 

Justificação 

Houve evidentemente um equívoco no Projeto, quando manda 
aplicar nos empreendimep.tos ligados ao petróleo, tôda a quota 
proveniente do Impôsto úr~.ico pertencente à União. A parte de 40 % 
que cabe ao Govêrno Fetj:eral na arrecadação do Impôsto único 
sôbre combustíveis, segundo a lei que resultou de aprovação do 
Projeto número 211 de 1952, deve ser dividida em duas parcelas: 
uma de 76 % destinada às obras rodoviárias a cargo do Departamen-
to Nacional de Estradas d1~ Rodagem e outra de 25% para ser apli-
cada nos empreendimentos ligados à exploração do petróleo nacio-
nal. Logo, não pode a Uni;ão aplicar todos os 40% da sua quota no 
Impôsto único, na integr:;+lização de ações da Sociedade ou de em-
prêsas. Na "Petrobrás" e s;uas subsidiárias, a União só poderá apli-
car a quarta parte de que lhe couber na arrecadação do Impôsto 
único sôbre combustíveis. 

Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 1953. - Othon Méider. 

EMENDA N.o 21 

No Art. 13 - item II, onde diz:  
"Os 60% (sessenta ppr cento) ...  
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Diga-se:  
Os vinte e cinco por cento (25%) dos sessenta por cento (60%).  

Justificação 

Da mesma forma que no item I dêste artigo, houve êrro ou 
equívoco no Projeto em causa. Esta nova lei não pode mandar que 
os Estados, Distrito Federal e Municípios apliquem a totalidade 
da sua quota de Impôsto único sôbre comubstíveis, em empreen-
dimentos ligados à indústria de petróleo nacional, quando existe 
outra anterior que determinou que essa mesma quota seja dividida 
em duas parcelas, uma das quais (75 % ) seria destinada às obras 
rodoviárias e outra (25 % ) será invertida na exploração petrolífera. 
A lei anterior é a que resultou da aprovação pelo Congresso Na-
cional, no ano passado, do Projeto n.º 211, de 1952. 

Dêste modo, os Estados, Distrito Federal e Municípios, só de-
verão aplicar 25% da sua quota no Impôsto único sôbre combustí-
veis, na tomada de ações e obrigações da Sociedade (Petrobrás) 
ou de emprêsas dela subsidiárias e não totalidade dos seus 60%, 
como erradamente consta do Projeto n.0 265, de 1952. 

Sala das Comissões, em 10 de fevereiro de 1953. - Othon Miider. 

EMENDA N.o 22 

Art. 27 - Onde se diz: "Cinco por cento (5%).  
Diga-se:  
"Três por cento (3 % ) .  

Justificação 

A emenda visa a reduzir a participação dos Estados na extração 
do petróleo bruto dos seus territórios. A rigor os Estados nenhuma 
participação deveriam ter no óleo que é extraído de jazidas exis-
tentes dentro da sua jurisdição política. 

Se não são os proprietários das jazidas e se de nenhuma forma 
contribuíram para descoberta, lavra, refinação e transporte do óleo 
bruto, por que devam ser sócios? Vantagens êles já vão ter e gran-
des, com a exploração. Onde se explora petróleo ali se instalará uma 
fonte de riqueza e de progresso da qual o Estado é o sempre bene-
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ficiado. E por que dar esta participação ao Estado e não dá-la ao 
Município? E também por que não ao proprietário? 

Muito mais justo seria dar ao proprietário e ao Município. En-
tretanto o Projeto deixa com o Estado ou Território, 80% dessa 
indenização e dá ao Município somente 20 % . Devia ser inverso. 

Além disso, a participação é exagerada e irá recair sôbre o custo 
do petróleo, isto é, uma nova tributação sôbre o produto e conse-
qüentemente mais um fator de encarecimento da produção na-
cional. O nosso petróleo já vai custar um alto prêço pela forma es-
tatal da sua exploração e se ainda o sujeitarmos a estas contribui· 
ções indevidas mais agravaremos seu custo. 

Esta indenização de 5 % aos Estados e Territórios a título de 
indenização, é uma inovação que não se justifica. Se é a titulo de 
indenização, então cabe ao dono da coisa e não ao Estado. 

Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 1953. - Othon Mader. 

EMENDA N.o 23 
1 

O parágrafo 3. do Art. 27, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 27 - § 3.0 Os E;stados e Territórios distribuirão dois têr-

ços (2/3) do que receberem, em partes iguais, aos municípios e pro-
prietários, aos quais perte~cer a superfície das jazidas ou poços. 

Justificação 

Como já disse na fundamentação da emenda ao Art. 27, nada 
há que justifique caber aos Estados ou Territórios a título de inde-
nização um pagamento tão elevado. Mas razoável seria que essa in-
denização coubesse ao Município e ao Proprietário. 1tste, porque 
seria o prejudicado com a perda da superfície e o Município por 
que é o mais vinculado à região explorada. 

A emenda visa a corrigir a iniqüidade da lei, distribuindo a 
indenização em três partes iguais: Estado ou Território, Município 
e Proprietário. Cada um receberia um têrço (1/3) da indenização 
ou 1% do valor do óleo extraído. 

Associando e interessando estas três fôrças na pesquisa e lavra 
do óleo, mais probabilidades teremos de sucesso. A sociedade con-
cesionária contará com o concurso de todos para melhor êxito da 
pesquisa que no Brasil ai:qda é uma aventura. É necessária portan-
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to a colaboração do Estado, Município e Proprietário barateando 
assim as imprevisíveis despesas da descoberta de jazidas e poços 
econômicamente exploráveis. Estimulados pela participação, os 
proprietários e os municípios colaborarão mais eficientemente para 
a descoberta do petróleo. 

Quem tem experiência de trabalho no interior do Brasil sabe 
muito bem quão valiosa e inestimável é a boa vontade e a coopera-
ção das autoridades municipais e do homem da terra para qualquer 
empreendimento. Sem a ajuda quase nada se pode fazer e com ela 
tudo se facilita. A procura do petróleo é um dêsses empreendimen-
tos que dependem muitíssimo do consumo dos homens do interior, 
máxime nos inóspitos e longinquos sertões do Amazonas, Acre 
e Mato Grosso, onde deverão se concentrar os trabalhos de pesquisa, 
pois que lá é que existem as maiores probabilidades de encontrar-
mos petróleo no Brasil. Acertado é portanto que se atraiam mais 
colaboradores para uma obra de :tanto vulto. 

Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 1953. - Othon Miider. 

EMENDA N.o 24 

Art. 32 - Onde se diz: " ... à Câmara dos Deputados". 
Diga-se: ". . . ao Congresso Nacional". 

Justificação 

Determinando as contas da Petrobrás sejam enviadas à Câma-
ra dos Deputados, houve evidentemente um equívoco do legislador 
pois o certo é mandá-las também ao Senado Federal, parte que é 
do Congresso Nacional. Não quis certamente subordinar o Senado 
à Câmara. 

E tanto houve equívoco, que no parágrafo único dêsse artigo a 
lei se refere ao "Congresso Nacional" e mais adiante "a qualquer 
de suas casas". Para corrigir êsse lapso é que se propõe a presente 
emenda determinando o envio das cópias da Petrobrás ao Congres-
so Nacional simultâneamente. 

Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 1953. - Othon Miider. 

EMENDA N.o 25 
Suprima-se o Art. 45. 
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Justificação 

A proibição contida no Art. 45 é injusta e contrária ao interêsse 
público. Se o de que precisamos é de mais petróleo, por que vamos 
impedir por lei, com tanta antecipação, o desenvolvimento da sua 
produção? Devíamos obrigar as refinarias a aumentarem cada vez 
mais sua capacidade de refinação. Expandindo e aperfeiçoando 
suas instalações é que elas poderão produzir maior quantidade e 
assim nos liberando da importação do petróleo refinado. E quanto 
maior fôr a produção, menor será o custo da refinação. Logo, só 
benefícios haverá com a ampliação das refinarias existentes. Con-
denando-as a trabalhar quando as suas instalações se tornarem ob-
soletas é condená-las a fechar suas usinas. A indústria do petróleo 
faz progressos assombrosos todos os dias e quem não acompanhar 
êsse progresso, está fadado acJ fracasso. Não se admite que a inten-
ção do legislador fôsse a de dar uma concessão às refinarias com 
propósito de impedir que elas se organizassem para lutar contra a 
concorrência. 1 

Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 1953. - Othon Mader. 

EMENDA N.o 26 

Suprima-se:  
O Art. 53 com seu~ respectivos parágrafos e o Art. 54.  

Justificação 

O Art. 53 com seus respectivos parágrafos e o Art. 54 resulta-
ram da aprovação da tri.stemente célebre Emenda n.º 21 da Câmara 
dos Deputados, tambéirj. denominada Emenda Baleeiro ou Emenda 
Baiana. Esta emenda alterou substancialmente o critério que 
vinha sendo seguido na distribuição da receita do impôsto único 
sôbre petróleo e seus derivados. Essa alteração se revestiu de uma 
clamorosa injustiça e encerra um grave êrro político e econômico. 

A Emenda n.0 21, qµe saiu vitoriosa por uma escassa margem de 
112 votos contra 103, depois de acalorados debates na Câmara dos 
Deputados, estabeleceu novo critério para o rateio dos 60 % do Fun-
do Rodoviário Nacional (FRN) aos Estados e Municípios. 

Até 1940, os Estados cobravam impôsto sôbre combustíveis lí-
quidos e lubrificantes, como decorrência de um direito garantido 
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pelas Constituições anteriores num regime federativo como é o 
nosso. 

A receita dêste impôsto era portanto exclusivamente proporci-
onal ao consumo, e nada tinha com a população ou a superfície.Por 
consenso geral havido entre a União e os Estados, foi baixado o De-
creto-lei n.º 2.615 de setembro de 1940, o qual unificou êsse impôsto 
que então passou a ser cobrado exclusivamente pelo Govêrno Fe-
deral, que depois devolvia a cada Estado a sua parte, de acôrdo com 
o que lhe competeria, se êle próprio o arrecadasse na base do seu 
consumo. Isso representava cêrca de 30% da arrecadação. Era uma 
maneira de ordenar e de simplificar a cobrança de um tributo e 
evitar que cada unidade federativa aplicasse um critério diferente 
a uma taxação arbitrária. Mais tarde o Decreto-lei n.º 8 .463, de 
1945 também chamado "Lei Joppert" ainda no regime discricioná-
rio, deu novo rumo à política rodoviária nacional e criou o Fundo 
Rodoviário Nacional. Elevou a parte dos Estados e Municípios a 
60 % dêsse impôsto, mas aproveitando-se da circunstância dessa 
majoração, determinou que o Fundo seria distribuído na base de 
36% relativamente ao consumo, 12% à população e 12% à superfí-
cie de cada Estado. A quota referente ao consumo subiu de 30 % para 
36%. Dêsse modo a União, sem afetar os direitos dos grandes Esta-
dos consumidores, possibilitava maiores receitas aos de pequeno 
consumo, embora com grandes áreas e grandes populações. Agiu, 
portanto com louvável critério e muita justiça, respeitando direitos 
já histàricamente consagrados. 

A Constituição de 1946 veio encontrar essa situação e para não 
modificar um fato consumado que satisfazia a todos, consolidou 
essa distribuição no seu texto Art. 15, n.º III, § 2.0 e a Lei n.0 302, 
de 1948, consagrou definitivamente aquela situação de fato com 
os aplausos de todos os Estados. Nem se alegou o direito dos Es-
tados cobrarem impôstos sôbre veículos, sobressalentes, combustí-
veis e lubrificantes. 

Assim, pacificamente e sob um princípio de justiça, ficou resol-
vido a contento geral, um problema complexo e de tanta relevância 
política, econômica e social. Foi sob êsse regime que o rodoviarismo 
teve o seu grande surto. 

Inexplicável e intempestivamente vem a Emenda n. 21 do no-
bre Deputado Baleeiro, convulsionar o país, contendo uma flagrante 
injustiça contra os Estados que mais produzem e que são os esteios 

7 - 22502 
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econômicos da Federação. E não só convulsionar, como provocar 
explosões regionalistas e impatrióticas de que foi palco a Câmara 
dos Deputados, por ocasião da sua discussão. E o Parlamento Na-
cional que nunca em sua vida havia participado de qualquer movi-
mento separatista entre o Norte e o Sul, assistiu estarrecido e en-
tristecido, a expressões e atitudes atentatórias à unidade nacional. 

Foi o primeiro e mais perigoso movimento nacional contra a 
integridade da pátria. E tudo por causa da Emenda n.0 21 de autoria 
do Deputado Aliomar Baleeiro. O conceito histórico e justo da dis-
tribuição do Fundo Rodoviário Nacional, veio ferir em cheio direitos 
respeitáveis e prejudicar planos elaborados na base de leis consoli-
dadas por anos de vigência e confirmadas pela Constituição. 

Na votação dessa emenda infeliz, os seus defensores fugiram 
à discussão do mérito da questão. Colocaram o assunto no terreno 
do regionalismo e de sentimentalismo, atirando o Norte contra o 
Sul. E com essa técnica, hàbilmente explorada, conseguiram a vi-
tória, com o apoio até q.e Estados que serão prejudicados com a 
sua aprovação. Deixaram de lado o interêsse nacional sacrificando-o 
ao regional. Ora, tal sem1~nte de odiosidade e separatismo não deve 
e não pode ser mantida i10 texto de uma lei. É portanto ato de sa-
bedoria e patriotismo ap~gar e anular qualquer vestígio que possa 
ainda fazer ressuscitar no Parlamento Nacional uma divergência 
entre representantes do sul e do norte. A solução está na eliminação 
completa do Art. 53 com seus parágrafos e do Art. 54, do texto do 
Projeto em discussão no Senado, para que não se tornem mais ao 
assunto e se reconciliem os adversários de ontem, para o bem e para 
a integridade da pátria, Qualquer emenda, conciliatória embora, 
reavivaria a discussão e ;agravaria os ressentimentos. 

Não só sob êsse aspecto se justifica a supressão dos citados arti-
gos, como ainda por serem impertinentes à matéria. Não é aconse-
lhável, nem de boa técnica legislativa, que num projeto em que se 
cuida de estruturar a política nacional do Petróleo, definir as atri-
buições do Conselho Nacional do Petróleo, e, instituir uma socie-
dade por ações (Petróleo Brasileiro S. A.) se introduzam dispositivos 
completamente estranhos, regulando quotas do Fundo Rodoviário 
Nacional, sua distribuição e aplicação pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem. Evidentemente esta matéria deve ser 
atribuição dêsse órgão sôbre assuntos rodoviários e já perfeita-
mente disciplinada na Lei n.º 302 de 13 de julho de 1948. 
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E ass1m devemos ficar, até que o interêsse nacional perfeita-
mente caracterizado por um indisfarçável movimento da opinião 
e por incontestáveis razões de ordem econômica venha exigir uma 
revisão na legislação atual pertinente às quotas do Fundo Rodo-
viário Nacional. 

~sses os dois sentidos da emenda que apresentamos, suprimin-
do do texto do Projeto os artigos 53 com seus parágrafos e 54, por 
impatrióticos e impertinentes, além de inconstitucionais no parecer 
da douta Comsisão de Constituição e Justiça, pela violação do Art. 
15 § 2.º da Constituição Federal. 

Senado Federal, 18 de fevereiro de 1953. - Othon Mader. 

EMENDA N.o 27 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Para as pesquisas e exploração industrial do esquisto 

betuminoso no Estado do Paraná, destinar-se-ão inicialmente cem 
milhões de cruzeiros (Cr$ 100.000.000,00). 

Justificação 

E' fato sabido e comprovado que o Estado do Paraná é atraves-
sado em tôda sua extensão, desde as divisas de São Paulo, no Muni-
cípio de Ribeirão Claro até sua confrontação com o de Santa Cata-
rina, no Município de S. Mateus do Sul, por uma larga e profunda 
camada de esquisto betuminoso, mais conhecido por esquisto Irati. 
A sua exploração pode ser feita a céu aberto e o teor de úmidade 
é de cêrca de 5%, constituindo matéria-prima de grande valor e 
fácil industrialização. O esquisto paranaense, além de superior ao 
paulista do Vale do Paraíba, apresenta-se à flor da terra, portanto 
em excelentes condições para ser aproveitado econômicamente. O 
govêrno paranaense vem aplicando elevadas verbas anualmente 
nas pesquisas e estudos para o estabelecimento de uma destilaria 
dêsse esquisto nas imediações da cidade de São Mateus do Sul. 

Passando agora a ser monopólio da União, o aproveitamento 
do esquisto em tôdas as suas fases, forçoso é que ela assuma tam-
bém a responsabilidade de continuação dêsse empreendimento es-
tadual, para que não se percam os trabalhos realizados e se inten-
sifiquem os esforços para a obtenção do petróleo nos locais onde 
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sua existência foi assinalada positivamente, como acontece com o 
esquisto de Irati, no Estado do Paraná. 

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 1953. - Othon Mader. 

EMENDA N.o 28 

Na "Secção VI" - "Disposições relativas ao pessoal de Pe-
trobrás". 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. . . . . Os empregados e servidores em geral da sociedade 

anônima PP,trobrás, não desempenhando função pública, não são  
equiparáveis nem assemelháveis aos funcionários públicos, apli- 
cando-se-lhes os preceitos da legislação e da justiça do trabalho,  
nas suas relações com a sociedade.  

Justificação 

As mais variadas ~ controvertidas questões têm surgido nos 
últimos tempos, a propósito dos empregados de autarquias, emprê-
sas estatais e sociedade13 mistas. Em muitos casos, a falta de uma 
definição clara e precisa da lei que criou êsses serviços federais, 
de julgados consideram seus servidores como funcionários públicos, 
concedendo-lhes tôdas 2fS garantias e prerrogativas da classe. O ser-
viço então é equiparado a uma repar,tição pública e a conseqüên-
cia imediata é o encarecimento do custo e a queda da quantidade e 
da qualidade do produto. Ora, uma indústria de alto padrão téc-
nico com a do petróleo e seus derivados, não se pode trabalhar 
dentro dos padrões do flíerviço público nacional. É preciso que se lhe 
dê um caráter eminentemente eficiente, o que só se consegue fa-
zendo-a trabalhar nos :moldes de uma emprêsa privada, como deve 
ser uma sociedade anqnima, embora sui generis, como é a Petro-
brás". 

Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 1953. - Othon Mader. 

EMENDA N.O 29 

Ao Art. 15 acrescente-se o seguinte parágrafo: 
§ 2.º As quantias discriminadas na tabela anexa, serão co-

bradas a partir de 1.Q de janeiro de 1954 até 31 de dezembro de 
1958 e com a redução de cinqüenta por cento (50 % ) no 1.º ano, 
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de vinte e cinco (25%) no 2.0 ano e integralmente no 3.0 , 4.0 e 
5.º exercícios financeiros seguintes. 

Justificação 

O aumento exagerado do custo de vida, aconselha agir com 
prudência em relação a qualquer agravação de tributos 

Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 1953. - Othon Miider. 

EMENDA N.o 30 
(Do relator) 

Substitua-se o Art. 18 do projeto, pelo seguinte: 
Art. 18. Os Estatutos da sociedade, garantida a preferência 

às pessoas jurídicas de direito público interno, poderão admitir co-
mo acionistas, somente: 

I -As pessoas jurídicas de direito público interno; 
II-As pessoas físicas brasileiras; limitada a aquisição de ações 

ordinárias a 20. 000; 
III - As pessoas jurídicas de direito privado, organizadas com 

observância do disposto no Art. 9.º, Alínea b, do Decreto n.0 4.071, de 
12 de maio de 1939, limitada a aquisição de ações ordinárias a 
100.000; 

IV -As demais pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras, 
até o limite de 20. 000 ações ordinárias. 

Justificação 

Confrontando o texto do projeto do Executivo com o do projeto 
vindo da Câmara, verifica-se que o espírito das emendas apresen-
tadas é voltar ao texto primitivo. 

Preferindo o texto mencionado, venho submetê-lo ao exame 
desta douta Comissão. 

EMENDA N.o 31 
(Do relator) 

Suprima-se o Art. 27. 

Justificação 

Nos têrmos do Código de Minas (Art. 68 § 5.0, modificado pelo 
Decreto-lei n.0 5.247, de 12 de fevereiro de 1943), a produção mine-
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ral poderá ser agravada com impostos estaduais e municipais de 
três e dois por cento "sôbre o valor do minério na bôca da mina". 

O pagamento de um royalty, poderia assim vir a somar-se 
a êste gravame fiscal, sobrecarregando excessivamente a emprêsa. 

Além da possibilidade de vantagens resultantes dêste impôsto 
previsto pelo Código de Minas, o Estado auferirá proventos do im-
pôsto de vendas e consignações. Há ainda o fato de que o Estado 
será beneficiado através da distribuição de parte da receita do im-
pôsto único correspondente à produção. 

Isto para não falar das vantagens resultantes das atividades 
econômicas que acompanham a produção de petróleo e gases na-
turais. 

EMENDA N.o 32 

Art. 43, Capítulo IV do Projeto n.0 1.516-E-51. 
Inclua-se: . . . e mantidas as concessões dos Oleodutos em 

idêntica situação. 
Justificação 

E' por todos reconh~cida a necessidade de se amparar a rêde 
ferroviária nacional por ser a mesma indispensável à vida econô-
mica do País, e uma dai; maneiras mais eficientes de concretizar 
êsse amparo consiste eTI]l se assegurar às estradas de ferro receita 
suficiente para custear suas despesas e os melhoramentos de que 
carecem para poderem atender ao aumento constante do tráfego. 

A concessão dada 4 Estrada de Ferro Santos a Judiaí para 
construir o Oleoduto Santos-São Paulo se baseou, entre outros mo-
tivos relevantes, na necei:;sidade de assegurar à Estrada a continua-
ção de uma fonte de receita que representava 23% de sua renda 
bruta anual, fato êsse reconhecido por tôdas as autoridades que 
opinaram sôbre a concessão em causa, inclusive o Conselho de Se-
rurança Nacional. (Parecer n.º 309, de 18 de julho de 1948) . 

Além disto, empregando na construção do Oleoduto mais de 
duzentos milhões de crµzeiros de sua receita, não só adiantou a 
Estrada de muitos anos a solução de um difícil problema, mas, tam-
bém, o fêz com sacrifício de outros melhoramentos igualmente in-
dispensáveis e urgentes, tais como a compra de trens elétricos para 
os subúrbios, a sinalização automática para suas linhas, o melhora-
mento de suas estações e oficinas, etc. 
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Tendo sido previsto, por ocas1ao da concessão do Oleoduto, 
que ficando êle em mãos de outra entidade, seria completamente 
desequilibrada a situação financeira da Santos a Jundiaí, nada jus-
tifica perca a mesma agora não só a receita bruta dos transportes 
de produtos de petróleo como também o lucro total que possa aufe-
rir com a operação de novo meio de transporte, que se tornaria 
assim um novo concorrente para a Estrada. 

Como a redução das exportações e importações pelo pôrto de 
Santos tornará impossível, por vários anos ainda, substituir pelo 
frete de outras mercadorias o desfalque da receita da Estrada rela-
tiva aos produtos de petróleo, somente continuando esta em gôzo 
da concessão que lhe foi outorgada poderá evitar venha a se tornar 
mais uma emprêsa deficitária, pesando aos cofres públicos, sem 
possibilidade de levar avante os melhoramentos de que precisa, a 
não ser mediante auxílio direto do Tesouro. 

Além das razões acima, não se pode deixar de considerar que o 
Oleoduto Santos-São Paulo, com apenas 48 km de extensão, só 
tem interêsse sob o aspecto de meio de transporte entre o pôrto de 
Santos e o planalto paulista, em nada podendo influenciar a polí-
tica nacional do petróleo. 

Sala das Comissões, em 23 de fevereiro de 1953. - Euclides 
Vieira. 

EMENDA N.o 33 

A Nota 2.ª da Tabela a que se refere o Art. 15 do Projeto n.º 
265de1952. 

Acrescente-se, entre as palavras "aplicam-se" e "aos" a expres-
são: "camionetas e veículos assemelhados". 

Justificação 

As camionetas são veículos de uso comum, de preferência na 
movimentação e transporte de produtos e mrecadorias e portanto 
necessários à produção nacional, razão pela qual devem ser incluí-
das na Nota 2.ª. 

Sala das Comissões, em 4 de março de 1953. - Alencastro Gui-
marães. 



PARECER N.0 269, DE 1953 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara n.O 
265, de 1952, que dispõe sôbre a política nacional do Petróleo e institui 
a sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. 

Relator: Sr. ALBERTO PASQUALINI. 

O desenvolvimento d:e um país pode avaliar-se hodierna-
mente, pelo grau de consumo de energia mecânica. Aliás, o progres-
so material se caracteriza precisamente pela substituição progres-
siva da energia muscula~, humana ou animal, pelas fôrças da na-
tureza, cada vez mais aproveitadas pela ciência e pela técnica em 
benefício do homem. Por outro lado, se a quantidade de energia 
utilizada e consumida poide indicar o grau de desenvolvimento eco-
nômico de um país, a forma de distribuição dêsse consumo pode 
ser um índice do padrão de vida e de bem-estar social. 

Para se ter uma idéia aproximada das relações existentes entre 
o consumo de energia rp.ecânica (expresso em kWh) e o desen-
volvimento econômico, bastará observar o quadro dêsse consumo 
em relação a diferentes países. Poderíamos colocar num dos extre-
mos os EE. UU., com urr~ consumo superior a 15.000 kWh por ha-
bitante e por ano, e no outro extremo, o Brasil com um consumo 
possivelmente não super:ior a 400 kWh, per capita e por ano. Se 
considerarmos grandes consumidores os países cujo consumo ul-
trapasse de 5 . 000 KWH :por ano e per capita, consumidores médios 
os compreendidos entre 5. 000 e 2. 000 e pequenos consumidores os 
que estão entre 2. 000 e 1. 000, o Brasil se colocará ainda abaixo 
dêstes últimos, isto é, ep.tre os países de estrutura econômica ti-
picamente semicolonial. 

O desenvolvimento µe um país, está, pois, essencialmente, em 
função do seu sistema energético. Em nosso balanço energético, a 
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lenha, segundo a palavra oficial, ainda contribui com 80% da ener-
gia mecânica produzida. 

Mas, há indícios de que êsse panorama tende a modificar-se. 
Um dêles, são as grandes inversões que se estão fazendo no setor 
na energia hidrelétrica; o outro, é a taxa de aumento de consumo 
de combustíveis líquidos e que, segundo os dados estatísticos, está 
na ordem aproximada de 20 % ao ano, sendo das maiores em todo o 
mundo. 

Mas, como observa a mensagem presidencial, se por um lado 
êsse rítmo é auspicioso, porque indica que o país progride, por outro 
lado é alarmante, porque não produzimos nem 3% dos derivados do 
petróleo que consumimos. 

Se pudéssemos riscar do orçamento 50% das despesas milita-
res e aplicar os recursos correspondentes na exploração do petróleo, 
teríamos criado para a defesa militar do país condições muito su-
periores às que pode oferecer a máquina bélica que possuímos e 
que não teria sequer os meios de funcionar na hipótes - quod 
di omen avertant - de um conflito. 

Como os derivados produzem cêrca de 50% da energia mecâ-
nica consumida, bem se pode avaliar como é precária, nesse parti-
cular, a situação do país que tem de importá-los em quase sua 
totalidade. 

Essa dependência do exterior cria dois problemas: um é o das 
divisas e o outro é o da possibilidade de redução ou interrupção dos 
suprimentos no caso de conflitos internacionais. 

No que respeita às nossas possibilidades de pagamento, as pers-
pectivas não são as mais lisonjeiras e animadoras. Enquanto as 
necessidades de importação crescem, restringe-se a lista das expor-
tações, limitadas pràticamente ao café, como fonte substancial de 
divisas ao câmbio oficial. 

No entanto, o equipamento do país e a sua crescente indus-
trialização estão a exigir importações cada vez em maior escala, 
muito embora os respectivos pagamentos por vêzes, no caso de in-
vestimentos públicos, possam ser feitos com moeda obtida atra-
vés de empréstimos, o que equivale a pagamentos fracionados e a 
longo prazo. Tudo isso, sem falar nos fatores de ordem interna rela-
cionados com a inflação, contribuirá para agravar o desajuste cam-
bial e o desequilíbrio no sistema de nossas trocas com outros países. 
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Produzir os combustíveis líquidos de que necessitamos ou, pelo 
menos, uma grande parte dêles, para suprimir ou reduzir êsse item 
na lista de nossas importações, constitui, portanto, uma questão 
de vital importância para o país. Sem isso não poderemos ter ne-
nhuma certeza quanto ao nosso futuro e à nossa segurança. 

2. Se a produção de combustíveis líquidos é um imperativo de 
nossa economia, de nosso progresso e de nossa segurança, três ques-
tões, desde logo, se apresentam ao nosso exame e à nossa reflexão; 

PRIMEIRA: existe petróleo no Brasil em condições de explo-
ração econômica? 

SEGUNDA: em caso afirmativo, quais os recursos necessários 
para a organização da indústria petrolífera e onde e como devem 
ser êles buscados? 

TERCEIRA: se temos o óleo e dispomos dos recursos, em que 
condições deve ser feita essa exportação? 

A exi~tência de Petróleo 

3. E' de supôr que il primeira pergunta possa ser legitima-
mente formulada na Comissão de Finanças do Senado, desde que 
lhe incumbe aconselhar ou desaconselhar o sacrifício financeiro 
que a Nação é chamada i:.L fazer e lhe cumpre dizer se êsse sacri-
fício estará ou não plenamente justificado em face das perspectivas 
de existência e descoberta do óleo. 

Estamos, em verdade, diante de um problema de geologia. As-
seguram os geólogos que possuímos mais de 3 milhões de quilô-
metros quadrados de árei:i.s sedimentares onde há a probabilidade 
geológica da existência de petróleo. Na Bahia, a pesquisa já loca-
lizou uma área caracterizadamente petrolífera, existindo 180 poços 
produtores (gás e óleo) distribuídos nos campos de D. João, Can-
deias, Itaparica, Agua Gri3-nde, Aratu, Paramirim, Pedras e outras 
com uma capacidade de :produção diária de 7. 000 barris. Para se 
avaliar a extensão dessa área, bastará observar que o campo de Pe-
dras se encontra a 120 quilômetros do campo de Candeias. 

Por outro lado, as recentes descobertas de poços de alta pro-
dutividade na região de .Agua Grande e Mata de São João (corn 
teste de 600 barris diário& e produção final de 200 barris), a exten-
são .e a regularidade da estrutura, geolàgicamente comprovadas, 
abrem novas e animadoras esperanças quanto às possibilidades de 
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produção naquela província petrolífera. Os estudos geológicos e 
geofísicos realizados pelo CNP, conjugados com os resultados 
das perfurações já feitas, deixam antever, para um futuro próximo, 
uma produção de 15 mil barris diários nessa região. 

Temos, portanto, na Bahia, uma área em plena produção, pe-
quena atualmente, (2. 500 barris), mas que poderá ser sextuplicada 
num tempo relativamente curto. 

Quanto às demais áreas possivelmente petrolíferas, deverão 
mencionar-se: 

a) a bacia do Paraná, que se extende do Estado de São Paulo 
para o sul do Brasil, onde são freqüentes as ocorrências de arenito 
betuminoso e óleo morto, impregnando amostras de rocha; 

b) as áreas paleozóicas que cobrem grande parte da bacia 
amazônica, em território nacional, em que têm sido registrados 
sinais de existência de petróleo, havendo um poço produtor de gás 
no Rio Tapajós; 

e) a bacia da Ilha de Marajó, onde há uma espessura consi-
derável de sedimentos terciários, em grande parte de origem mari-
nha e portadores de fósseis, podendo-se assemelhar essas formações 
às estruturas altamente produtivas da Venezuela; 

d) a bacia cretácica, que se estende ao longo da costa dos Es-
tados de Sergipe e Alagoas; ali as sondagens feitas já revelaram 
a presença de óleo, cumprindo agora descobrir acumulações de 
importância comercial; 

e) a bacia cretâcica, existente nas proximidades de São Luís 
do Maranhão, onde há estruturas delineadas e a bacia paleozóica 
que se estende desde o norte de Goiás até o Atlântico, cobrindo a 
maior parte das áreas dos Estados do Piauí e Maranhão. Nesta úl-
tima, o CNP, teve a pouca sorte de prefurar um poço negativo 
em Carolina, mas possui esperanças em um novo teste, que está 
sendo realizado em uma ampla estrutura, indicada pela geologia 
superficial e confirmada pela geofísica, em Riachão; 

f) deve-se ainda referir a área sedimentar existente na região 
limítrofe Ceará-Rio Grande do Norte, com espessura de cêrca de 2 
mil metros e outra área que se estende ao longo da costa dos Esta-
dos de Espírito Santo e Bahia, a partir de Vitória até às proximi-
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dades de Canavieiras, não havendo ainda informações sôbre a sua 
espessura; 

g) por fim, cumpre mencionar o Território do Acre, a bacia do 
Alto Araguaia onde existem áreas sedimentares, muito embora 
suas possibilidades não estejam ainda suficientemente esclarecidas. 

Todos os estudos geológicos e as verificações geofísicas feitas 
até êste momento estão a atestar, de modo eloqüente, a forte pro-
babilidade da existência de petróleo no Brasil em condições de ex-
ploração econômica. 

A província petrolífera da Bahia é uma prova concreta de sua 
existência. Calcula-se que, nos Estados Unidos, as áreas possivel-
mente petrolíferas cubram Rma extensão de 3. 900 mil quilômetros 
quadrados. Possuindo o Brasil áreas potencialmente petrolíferas 
pràticamente de tôdas as idades, numa extensão de mais de 3 mi-
lhões de quilômetros quadrados, não é provável que a natureza te-
nha aberto uma exceção contra nosso país, privando-o dêsse precio-
so elemento, objeto, no mlmdo, de tantas disputas e de tantas ri-
validades. 

Admitida, pois, a hipqtese mais que provável da existência do 
petróleo no subsolo brasileiro, o problema será descobrí-lo e explorá-
lo. A solução dêsse problema está exclusivamente em função dos 
recursos de que possamos dispôr e que estejamos decididos a em-
pregar para êsse fim. 

Os r~cursos necessários 

4. Para que se posssi, ter uma idéia aproximada da dimensão 
dos recursos necessários, cumpre tomar um ponto de referência e 
que só poderá ser dado :r;ielo custo dos investimentos petrolíferos 
em outros países. 

Segundo os dados correntes, que nem são muito precisos nem 
muito claros, o custo do& investimentos para a pesquisa e lavra 
tem sido o seguinte, por barril-dia de produção: 

dólares 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 800 
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 500 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 500 
Oriente Médio, meno~: de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 
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Levando em consideração o conjunto das atividades que inte-
gram a indústria petrolífera, o custo dos investimentos nos Estados 
Unidos se distribui, aproximadamente, pela forma seguinte: 

Pesquisa e produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 
Refinação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 % 
Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 
Distribuição . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . 14 % 
Itens diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 

5. Examinando-se a mensagem presidencial, verifica-se que 
a base tomada para cálculo dos investimentos necessários foi, no 
que concerne à pesquisa e lavra, de 2. 500 dólares por barril-dia, 
que se supõe a dos investimentos americanos. 

6. Walter Leason, num trablho denominado "A Five Dimen-
sional Study Companhies in the Petroleum Industry" calcula que 
as inversões, em 1952, nas diferentes divisões da indústria do pe-
tróleo, foram, nos Estados Unidos, aproximadamente as seguintes: 

milhões de 
dólares 

Produção (perfuração) 2.200 
Refinação ....................................... . 800 
Transporte ....................................... . 660 
Distribuição, etc. . ................................ . 240 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 900 

Observa, entretanto, que a pesquisa e produção têm-se tornado 
mais dispendiosas em razão de uma série de circunstâncias. 

Estima-se que a inversão global, nos Estados Unidos, na indús-
tria petrolífera, desde a produção à distribuição, esteja na ordem 
de 35 bilhões de dólares. Como a produção diária está também na 
ordem de 7 milhões de barris, poder-se-ia, grosso modo, afirmar que 
o custo dos investimentos está na razão de 5 mil dólares por barril-
dia. 

Informações e dados mais recentes autorizam supôr que o cus-
to dos investimentos para produção seja superior a 3. 000 dólares 
por barril-dia (Cfr. The Oil and Gas Journal, october 20, pág. 76). 
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7. No caso do Brasil, há fatores que influem na elevação dos 
custos e outros que podem contribuir para a sua redução. Entre 
os primeiros se podem enumerar: 

a) o custo dos trabalhos técnicos é muito mais elevado em 
nosso país pela necessidade em que nos encontramos de contratar 
técnicos estrangeiros, aos quais se devem pagar salários altos. Nos 
trabalhos que reclamam grande especialização, como os de geolo-
gia, geofísica, perfuração, etc., a percentagem de técnicos estran-
geiros será inicialmente muito elevada; 

b) ter-se-á de importar uma grande percentagem do material 
especializado necessário, sendo portanto, o custo dêsse material 
acrescido da despêsa de transporte; 

e) enorme extensão territorial do país, as grandes distâncias 
entre as áreas possivelmente petrolíferas, as dificuldades de acesso 
e de transporte constituirão outras tantas causas de encarecimento. 

Como fatores que podem influir na redução do custo poder-se-ão 
computar: 

a) a mão-de-obra n8fcional mais barata, embora menos efi-
ciente; 

b) a circustância de não pertencer o subsolo ao proprietário 
do solo, o que reduz os gastos de pesquisa e de exploração no que 
concerne a aluguéis, regalJas e outras obrigações para com o dono 
da superfície; 

e) o regime de monopólio, que permite escolher livremente as 
estruturas mais favoráveis. A ausência de cláusulas contratuais, 
comuns nos Estados Unidos, que obrigam a confirmação de contra-
tos ou a rescisão de opção, em prazo determinado, obriga o emprêgo 
imediato de métodos geofísicos mais caros, ao passo que, no Brasil, 
será sempre possível, iniçialmente, operar com processos menos 
dispendiosos, permitindo \:t seleção das áreas para o emprêgo pos-
terior de processos mais precisos e mais caros, que serão aplicados 
na determinação do local a ser perfurado. 

Tomando como base a média conj ectural do custo das inver-
sões americanas para a :pesquisa e produção, estimada em 2.500 
dólares por barril-dia, acredita a mensagem que, para atingir a 
uma produção de 100 mil parris em 1957, será necesário um investi-
mento correspondente a 250 milhões de dólares ou 5 milhões de 
cruzeiros. Supõe-se que ~ relação entre cruzeiros e dólares, para 



-111-

pesquisa e produção, seja 50% x 50%, podendo tender para mais 
no início e para menos subseqüentemente. 

Se é possível, aproximativamente, estabelecer qual o custo do 
investimento para a refinação de um barril-dia ou para o trans-
porte de um barril-quilômetro-dia, mais difícil será estimá-lo para 
a produção, pois dependerá, evidentemente, da percentagem de po-
ços sêcos em relação aos poços produtores e da produtividade dêstes 
últimos, o que constitui um fator fundamental. 

8. Havendo o relator dêste parecer solicitado, por intermédio 
do ilustre engenheiro geólogo, Dr. Neiva de Figueiredo, aos consul-
tores técnicos do Conselho Nacional do Petróleo, De Golyer and 
Mac Naughton Inc. um orçamento analítico, em dólares e cruzei-
ros, para um programa qüinqüenal, estimaram os referidos téc-
nicos o custo, nas duas moedas, de um programa de trabalhos geo-
físicos, geológicos, de perfuração, transporte e armazenagem, etc., 
na previsão de serem perfurados 948 novos poços em cinco anos, 
com um equipamento de 60 sondas no final do período. '.a:sse orça-
mento perfaz um total de Cr$ 7.182.240.000,00, correspondente a 
US$ 172. 209. 500,00 e Cr$ 3. 638. 050. 000,00. 

Se admitirmos que, no conjunto dos poços pioneiros e de explo-
ração, haja 40 % de poços secos, poderíamos conjeturar que o nú-
mero de poços produtores, dentro dessas estimativas, será, no fim 
da execução do programa, de 570 aproximadamente para o total 
previsto de 948. 

Para que a produção possa alcançar o nível objetivado (100 mil 
barris), será portanto, necessário que a produção média, por poço, 
alcance cêrca de 175 barris. O custo do investimento, nêsse caso, se-
ria de mais 70 mil cruzeiros por barril-dia, o equivalente a 3 mil e 
500 dólares, isto é, 40% mais do que o previsto na mensagem. Para 
que o custo de inversão se contivesse no limite de 50 mil cruzeiros 
(2. 500 dólares), seria necessário que a média de produção por poço 
fôsse de cêrca de 250 barris diários. 

Mas, estamos agora aqui no puro domínio das hipóteses, pois 
não poderemos prever qual será a produtividade dos campos petro-
líferos a serem futuramente descobertos nas diversas regiões do 
país. Um poço, em fase inicial, produz mais do que em período pos-
terior, em razão do progressivo esgotamento. A média, hoje, de pro-
dução por poço-dia, nos Estados Unidos, é de cêrca de 15 barris. Exis-
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tiam lá, em 1951 cêrca de 470. 000 poços produtores com uma pro.. 
dução diária de cêrca de 7 .000.000 de barris. Mas, é preciso consi-
derar que há, nos Estados Unidos, poços muitos velhos, em fase 
final de exaustão, com uma produção mínima. 

Em contraposição, na Arábia Saudita, a produção diária média 
por poço era, em 1951, de 6.454; no Kuwait 5.932; no Iraque 
5 .180 e na Venezuela 219. 

A média diária da produção de nossos poços, tomando como 
base a experiência do campo de D. João, é de pouco mais de 45 
barris diários. Se nossa média se fixasse em 50 barris, precisaríamos 
de 2 . 000 poços produtores para atingirmos os 100 mil. 

Por outro lado, computados os poços sêcos pioneiros e os sêcos 
de desenvolvimento (num total de 40 % no conjunto), seria necessá-
rio perfurar 3. 300 poços para chegarmos aos 2 mil poços produtores. 

Ora, segundo os técnicos, uma sonda pode perfurar, em média, 
4 poços por ano, levados em conta os poços pioneiros e os de pro-
dução. Para perfurar 3. 300 poços, em 5 anos, numa média apro-
ximada de 660 furos por :mo, seriam necessárias 165 sondas. 

Custando uma sondaf com uma capacidade para 2. 500 metros, 
cêrca de 10 milhões, segµe-se que somente em sondas deveria ser 
gasta a soma de 1 bilhão e 650 milhões. 

O custo médio de caÇla poço é estimado em 1 milhão e 800 mU 
cruzeiros. O custo de 3 . 800 poços seria, pois, de ............... . 
Cr$ 5. 940. 000. 000,00. 

Só em sondas e trabalhos de sondagens seria, conseqüentemen-
te, necessária uma inversão de mais de 7 bilhões. A isso se deveriam 
acrescentar todos os gastos em trabalhos preliminares de pesquisas 
geológicas, geofísicas, etc. 11:sses cálculos são meramente teóricos, 
pois, para que se pudessem realizar mais de 3. 300 furos em 5 anos, 
seria necessário que existisse a possibilidade de completar os traba-
lhos técnicos preliminaries de prospeção a que nos referimos e que 
houvesse equipes em núr,nero suficiente para operar com 165 sondas. 

Na hipótese em que a produtividade dos novos poços se man-
tivesse na média atual, :teríamos alcançado, no fim do qüinqüênio, 
uma produção provável de 28.000 barris. Mantendo o mesmo ritmo 
de trabalho, isto é, continuando a operar com 60 sondas, levaríamos, 
pois, cêrca de 15 anos para atingir a produção de 100 mil barris 
diários. 
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Isso significa, em última análise, que o ritmo do trabalho e o 
montante das inversões, para que possamos alcançar a produção 
colimada em 5 anos, ( 100. 000 barris-diários) , deverá ser, de um 
modo geral, inversamente proporcional à produtividade dos campos 
descobertos e poços perfurados. Um rendimento médio inferior a 
250 barris diários exigirá uma inversão maior que a prevista; uma 
média superior, exigirá uma inversão menor. Em qualquer hipó-
tese, parece-nos que deveríamos nos preparar e aparelhar para po-
der trabalhar com maior número de sondas. 

9. No Recôncavo baiano foram gastos em pesquisas e pro-
dução cêrca de 700 milhões de cruzeiros. A capacidade dos poços 
produtores, é atualmente, de 7 mil barris diários. Isto signífica que 
o custo de inversão foi, de um modo geral, de 100 mil cruzeiros por 
barril-dia, isto é, o dôbro da alegada média norte-americana, ao 
câmbio de 20 cruzeiros p/d. Se tomarmos o conjunto das inversões 
até agora feitas em pesquisas e lavra, num montante de 1 bilhão e 
200 milhões aproximadamente, o custo médio seria de 170 mil cru-
zeiros por barril-dia. 

:ê:sse cálculo, entretanto, envolveria um raciocínio evidentemen-
te errado. 

Grande parte das somas até agora gastas (mais de 500 milhões 
fora do Recôncavo) representam o custo de informações e dados 
técnicos obtidos através de pesquisas geológicas e reconhecimentos 
geofísicos em áreas agora aptas para os testes de sondagem. Essas 
despesas deverão ser imputadas à produção futura esperada nas 
regiões estudadas. Somente na hipótese em que as sondagens dêem 
resultados negativos em tôda a extensão, é que os gastos represen-
tarão um prejuízo que deverá ser debitado ao conjunto da explo-
ração. 

10. O número de poços até agora perfurados fora da área do 
Recôncavo é insignificante: 6 na bacia de Sergipe-Alagoas, 2 na 
Ilha de Marajó, 2 ao norte da Bahia e 1 em Carolina. Não há pois, 
uma base estatística para a estimativa de um custo médio de pro-
dução. Mas, a não ser que sejamos muito favorecidos pela fortuna, 
será muito otimismo estimá-lo, relativamente à pesquisa e lavra, 
em têrmos de 50 mil cruzeiros por barril-dia. 

8-22502 
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De qualquer forma, os dados até agora tomados como base de 
cálculo e previsões, devem ser considerados como simples hipóteses 
de estudo e, portanto, como dados e hipóteses de mera orientação. 

O PROGRAMA DE INVERSÕES DA PETROBRÁS 

11. O programa da Petrobrás prevê a inversão de 10 bilhões 
de cruzeiros em 5 anos, distribuída sua aplicação da seguinte forma: 

Pesquisa e lavra .................... . 5 bilhões .................... 50 % 
Refinarias .......................... . 2 bilhões . ................. 20 % 
Petroleiros .......................... . 1 bilhão ..................... 10 % 
Industrialização do xisto betuminoso .. 1 bilhão .................. 10 % 
Outras inversões correlacionadas com 

a indústria petrolífera .......... . 1 bilhão ....... ' .......... 10 % 

Pesquisa e Lavra 

Como observamos, p programa em relação à pesquisa e lavra 
foi feito para atingir uma produção de 10. 000 barris no fim do 
período, em 1957, quanqo, segundo as previsões, o consumo deverá 
ser de 288. 000 barris, o que significa que não será suficiente para 
cobrir o aumento, considerando que, para 1953, o consumo é es-
timado em 169. 000 b1:1.rris. Além disso, como também observa-
mos, é pouco provável 11ue o custo de investimento, salvo que te-
nhamos a ventura de ~escobrir grandes acumulações de óleo, se 
contenha na ordem de 50 mil cruzeiros por barris-dia. 

Refinarias 

12. Com relação às refinarias, foram até agora gastos mais 
de 200 milhões em Mataripe e mais 600 milhões em Cubatão. A 
refinaria de Mataripe foi construída para uma capacidade inicial 
de 2. 500 barris, tendo custado 120 milhões (só a refinaria), na 
base, portanto, de 48 mil cruzeiros por barril-dia. Sua ampliação 
deverá custar US$ 1. 500. 000,00 e mais Cr$ 70. 000. 000,00 estando 
para ser concluída com os recursos do Conselho Nacional do Pe-
tróleo. 

Deverá ainda ser construída em Mataripe uma refinaria para 
lubrificantes, com o objetivo de dar melhor aproveitamento ao 
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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 dólares por barril. 

Essa refinaria está orçada em US$ 15. 000. 000,00, e mais .... 
Cr$ 180. 000. 000,00, o que dá um total de Cr$ 480. 000. 000,00. 

A refinaria de Cubatão, com capacidade de 45. 000 b/d, está, 
por sua vez, orçada em Cr$ 1.100. 000. 000,00.Teremos, portanto, 
as seguintes inversões em refinarias: 

Cr$ 
Mataripe, refinaria de lubrificantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480. 000. 000,00 
Cubatão (inversão adicional para completar a cons- .... 

trução da refinaria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000.000,00 
Outras refinarias a serem instaladas posteriormente . . . . 1. 020. 000. 000,00 

O custo das refinarias é geralmente feito na base de 1. 000 
dólares por b/d, mas os fatos demonstram que é demasiadamente 
otimista. Supondo que o custo venha a ser de 25 mil cruzeiros 
p/b/d/ poderiam ser construídas mais refinarias com uma capaci-
dade de 40 .000 barris diários. 

Teríamos então: 

Mataripe ampliada . . . . . . . . . . . .. . .. . . 5. 000 b 
Mataripe lubrificantes . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 b 
Cubatão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 000 b 
Outras a serem instaladas . . . . . . . . . . . 40 .000 b 

Total . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . 105. 000 b 

Frota de Petroleiros 

13. A frota atual de petroleiros dispõe de uma tonelagem de 
222. 000 TDwt, tendo custado cêrca de 600 milhões, na base média, 
portanto de Cr$ 2. 700,00 por tonelada. O custo atual é mais ele-
vado, sendo de prever, entretanto, que a verba destinada à aqui-
sição de novas unidades permita a elevação de capacidade para 
500 mil toneladas, isto é, o necessário para o transporte de 100 mil 
barris diários, nas distâncias médias em que o tráfego se vem pro-
cessando atualmente. Na hipótese em que se verifique a descoberta 
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de grandes óleo-acumulações, haverâ o encurtamento das distân-
cias e é possível que, conforme a localização das jazidas, essa tone-
lagem atenda às necessidades de transporte. Se formos mal su-
cedidos e tivermos que continuar a importar totalmente o óleo do 
exterior, a frota de petroleiros terâ capacidade, em 1957, para o 
transporte de 35% das nossas necessidades de consumo, na base 
das inversões previstas. 

Exportação do esquisto 

14. Com relação ao esquisto betuminoso, para cuja explora- 
ção estâ prevista a inversão de 1 bilhão de cruzeiros, não possuímos  
ainda uma base técnica segura para previsão de resultados.  

Investimentos adicionais 
15. Os investimentos adicionais, no total de um bilhão, se-

rão feitos: 
1 

a) em indústrias que utilizam subprodutos das refinarias, 
como a de fertilizantes; 

b) em indústrias que produzem equipamentos e materiais 
necessârios à indústria petrolífera; 

e) em refôrço dos i;nvestimentos na pesquisa, lavra e refina-
ção, conforme o aconsel:p.arem as circunstâncias. 

O programa de investimentos descrito não pode, evidentemen-
te, ter uma rigidez absoiuta. E' apenas um orçamento de orien-
tação para a determinação dos recursos mínimos necessários em 
uma primeira etapa. Só o comportamento dos fatos é que poderá 
indicar quais as verbas que poderão ser aliviadas e quais deverão 
ser reforçadas. 

BALANÇO CAMBIAL DA PETROBRAS 

16. Admitido, para o próximo qüinqüênio, um programa mí-
nimo de inversões no montante de 10 bilhões com a discrimina-
ção indicada, será interessante examinar qual a parcela em dóla-
res que sua execução e~dgirá e quais as economias, também em 
dólares, que nos poderá proporcionar. 

As inversões em pe~:quisa e produção e em refinarias podem, 
em conjunto, ser calcula.das 50 % em dólares e 50% em cruzeiros, 
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tendendo a ser maior, no início, a percentagem em dólares. As in-
versões em petroleiros serão 100% em dólares ou outra moeda es-
trangeira. Teremos, portanto, para êsses três itens: 

milhões de dólares 
Pesquisa e lavra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,00 
Refinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 
Ampliação da frota de petroleiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,00 

Para o cálculo da economia em dólares, no período 1953-1957, 
tomar-se-ão em consideração apenas três itens: a produção baiana 
de cru e refinados, a produção das novas refinarias e a economia 
nos transportes proporcionada pela frota de petroleiros. Não se 
levará em conta a possibilidade da descoberta de novos campos de 
óleo nas outras regiões que serão pesquisadas. 

O desenvolvimento dos trabalhos do Recôncavo permite pre-
ver para breve uma produção de cru de 15 mil barris diários. A 
nova refinaria, com capacidade de 15 mil barris diários, devida-
mente adaptada a êsse tipo de óleo, deverá suprir nossas necessi-
dades de lubrificantes e dará uma produção anual com uma eco-
nomia no valor de 40 milhões de dólares. Devendo começar a fun-
cionar em princípios de 1955, a economia em dólares, nos três anos 
subseqüentes, será de 120 milhões. 

Estima-se que a frota de petroleiros proporcione atualmente 
uma economia anual de 10 milhões de dólares. Uma vez duplicada 
a tonelagem, teremos, a partir de 1956, (época que deverão ficar 
prontos os novos petroleiros) mais uma economia anual de 10 
milhões, perfazendo 20 milhões nos dois últimos anos do qüin-
qüênio, 1956 e 1957. 

A refinaria de Cubatão, a partir de 1955, deverá estar em 
funcionamento, proporcionando uma economia em dólares de 10 
milhões anuais. Como, entretanto 50% do seu valor já foi finan-
ciado com recursos estranhos à Petrobrás, a economia imputável 
às inversões desta deverá ser calculada pela metade e será, portan-
to, de 15 milhões, no triênio. Para as novas refinarias, poder-se-á 
estimar uma economia, no biênio 1956-1957, de 15 milhões. 
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r, Resumindo, teremos o seguinte quadro: 

ECONOMIA EM DÓLARES NO QüINQ~NIO 1953-1957 
(Milhões de dólares) 

DISCRIMINAÇÕES 1953 1954 1955 1956 1!)57 Total 

Produção do Recôncavo ..... - - 40 40 40 120  
Petroleiros................... - - - 10 19 10  
Refinaria de Cubatão ........ - - 5 5 5 15  
Outras refinarias ............ - - - 5 10 15  

TOTAL................ - - 45 60 65 170  

17. '.msse quadro revela que, dentro do qüinqüênio, em que 
se deverá verificar a inversão de 250 milhões de dólares, na hipótese 
de serem intensificados o~ trabalhos, poderá haver já uma econo-
mia em divisas de 165 mi+hões de dólares, no equivalente de 60 % 
das dividas consumidas. E isso na pior das hipóteses, isto é, admi-
tindo que a pesquisa, fora da área do Recôncavo, tenha sido com-
pletamente negativa e que não haja, portanto, produção. É preciso 
considerar que as inversêíes começarão a reproduzir somente do 
terceiro ano em diante e que a economia de 170 milhões abrange 
'·a.penas um triênio, podendo ser, subseqüentemente, calculada 
na base anual de 65 milhões, sempre pressupondo que tenham sido 
gastos, sem nenhum res1:1.Itado, os 125 milhões de dólares empre-
gados em trabalhos de pE~squisa, perfuração, etc. o que é eviden-
temente inadmissível. Na hipótese em que os 948 poços perfurados, 
a que acima aludimos, dessem apenas a produção de 30. 000 barris 
diários (na base da média atual por b/d), teríamos uma produção 
adicional de mais 10 milhões de barris por ano, o que representaria 
uma economia anual de divisas de mais de 30 milhões de dólares. 

A situação para as duas hipóteses (produção nula fóra da área 
do Recôncavo ou produçãp adicional de 30 mil barris diários, a par-
tir de 1957) seria dada pelos dois quadros abaixo. Como hipótese 
de cálculo, poderemos admitir que, no caso de ser completamente 
abandonada a pesquisa depois das inversões previstas e ficarmos 
reduzidos à produção do Recôncavo, das refinarias e petroleiros, 
a inversão anual média em dólares seja de 15 milhões para a re-
novação do material. Poderemos igualmente admitir que, no caso 
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de chegarmos, em 1957, a produzir 30 mil barris adicionais, a in-
versão subseqüente em dólares se estabilize ao redor de 30 milhões 
para manter a mesma produção. 

Teríamos, então, o seguinte balanço: 

1.ª HIPÓTESE: 
(Milhões de dólares) 

DISCRIMINAÇÕES Inversão Poupança Saldo Deficit 

1953....................... . 30 30  
1954....................... . 30 50  
1955....................... . 70 45 35  
1956....................... . 60 60  
1957....................... . 40 65 50  
1958....................... . 40 65 25  
1959....................... . 15 65 50  
1960....................... . 15 65 50  
1961 ....................... .  
1962....................... .  

2.ª HIPÓTESE 
(Milhões de dólares) 

DISCRii\UNAÇÕES Inversão Poupança Saldo Deficit 

1953........................ 30 30  
1954........................ 50 50  
1955........................ 70 45 25  
1956........................ 60 60  
1957........ " ............ " 40 95 55  
1958........................ 30 95 65  
1959........................ 30 95 65  
1960........................ 30 95 6.5  
1961. ...................... .  
1962....................... .  

18. Êsses dois quadros que representam - o primeiro uma 
hipótese extremamente pessimista e o segundo uma hipótese muito 
desfavorável - demonstram que o balanço cambial da Petrobrás 
só acusará deficits nos três primeiros anos (supondo que se execute 
o programa nos têrmos projetados). :tl:sse deficit poderá ser per-
feitamente coberto, sem grandes sacrifícios, pelas nossas disponi-
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bilidades cambiais, eis que o seu máximo, de 50 milhões em 1954, 
não comprometerá, possivelmente, mais de 4% de nossa receita 
cambial. 

Isso significa que não teremos necessidade de recorrer a em-
préstimos externos para a execução do programa petrolífero, pois 
nossas exportações nos fornecerão, nos três primeiros anos críticos, 
a cobertura cambial necessária. A começar de 1957 em diante, já 
poderemos contar com saldos que poderão elevar-se a 50 milhões 
de dólares na primeira hipótese, a mais de 60 na segunda e, no caso 
de atingirmos a previsão de 100 mil barris p/d, a poupança de 
divisas será superior a 100 milhões de dólares anuais. 

Se fôsse possível, entretanto, obter, nos primeiros anos, a co-
bertura cambial necessária por meio de um empréstimo, o orça-
mento cambial do País não seria onerado com os dólares de que 
necessitará a Petrobrás, sobretudo se as amortizações, começassem 
a efetuar-se do quinto ano em diante. As economias em dólares co-
bririam as amortizações,' e juros, dando ainda saldos consideráveis 
e aliviando, por essa fornp, o balanço geral de pagamentos do País. 

A função do emprésiimo seria apenas não sobrecarregar o or-
çamento cambial nacion~l, atualmente deficitário. Cremos que essa 
seria uma das· f armas pelas quais nossos amigos americanos po-
deríam dar uma pequemt demonstração prática da sinceridade dos 
objetivos do Ponto IV. 

Já não se poderá aplicar rigorosamente ao Brasil aquela obser-
vação que encontramos num estudo feito pela Comissão Econômica 
para a América Latina, do Conselho Econômico e Social da ONU, 
no qual, depois de salientar que uma das características especiais 
da indústria do petrólep é o elevado montante de inversões em 
divisas necessárias para pô-la em funcionamento afirma que "na 
realidade, constitui isso um daqueles itens em que a economia de 
divisas por eliminação cf,e importações ou a sua obtenção por ex-
portações, exige uma inversão original, também em divisas, superior 
à soma que os países latino-americanos podem inverter". 

Mas, é exata esta o~.tra observação de que "embora na explora-
ção do petróleo exista"'1ri atividades destinadas a economizar di-
visas e imunes de qualq'µ,er risco, como são as refinarias, até agora 
(1950) a América Latina não tem conseguido em fontes interna-
cionais de crédito, salvo raras exceções, empréstimos destinados ao 
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desenvolvimento da indústria petrolífera nas suas diferentes eta-
pas". 

As divisas que o Brasil poupasse com a produção nacional de 
petróleo seriam aplicadas na aquisição de outras utilidades essen-
ciais e sobretudo necessárias ao aproveitamento de nossos recur-
sos naturais, à nossa industrialização, enfim, ao nosso desenvolvi-
mento econômico. Nosso benefício, pois, não prejudicará económi-
camente a Nação americana em seu conjunto. Agrilhoar-nos ao 
petróleo estrangeiro, é o mesmo que não querer ou procurar im-
pedir o progresso do País. Na "Primeira Convenção Técnica de Pe-
tróleo", realizada no México, em 1950, nosso País era exatamente 
citado como ilustração dessa tese: 

"O Brasil - observa Carlos Reynoso, da Petroleos Mexicanos 
- que, sem dúvida alguma, conta com enormes riquezas naturais, 
mas que tem falta de petróleo, é obrigado a fazer grandes despesas 
em divisas estrangeiras para adquirir as quantidades mais indis-
pensáveis, e que resultam a preços elevados; é seguramente uma 
decorrência dessa situação não haver alcançado um maior desen-
volvimento industrial, e, por conseqüência, não ter aproveitado, em 
tôda extensão, a riqueza natural que possui. Se o Brasil dispusesse 
de um abastecimento importante de petróleo, seria, indiscutivel-
mente, uma das primeiras nações do mundo por seu poderio eco-
nômico". 

19. Sem dispor de uma fonte substancial de combustíveis lí-
quidos, nosos país não poderá ter esperanças de progredir. Nossa 
agricultura continuará no regime da enxada e do arado puxado a 
boi, subempregando mais de 60% da população ativa do País, com 
os mais baixos coeficientes de produtividade, e o mais ínfimo nível 
de vida; a indústria permanecerá estacionária ou progredirá lenta-
mente e o sistema de transportes não se poderá desenvolver. 

O petróleo é tão essencial à vida da Nação como os hidratos de 
carbono à vida animal e à energia muscular. 

Eis porque se existe o sincero propósito de auxiliar nosso País, 
de auxiliá-lo dignamente, e não com espórtulas, de que não necessi-
tamos, a pedra de toque será o petróleo. E poderíamos dizer, paro-
diando a velha máxima latina: "amicus certus in petrole cer-
nitur" ... 
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De nossa parte temos dado provas de nossa cooperação e de 
quase nossa renúncia, como poderia servir de exemplo o manganês 
do Amapá. Poderíamos dizer aos nossos vizinhos: "Nós vos cedemos, 
quase de mão beijada, o manganês de que tanto necessitais, mas, 
em contraprestação, vos pedimos que não crieis embaraços à exe-
cução de nosso programa petrolífero, pois não teríeis o direito de 
fazê-lo; se quiserdes, além disso, dar-nos uma prova de vossa boa 
vontade e cooperação, poderíeis facilitar-nos alguns créditos que 
serão liquidados religiosamente com juros e utilizados para adqui-
rir equipamentos e contratar técnicos em vosso próprio país. Con-
trolais, pràticamente, o Banco Internacional e tendes o Eximbank 
que, ainda recentemente fêz um empréstimo de 67,5 milhões de 
dólares à !COMI e da qual a Bethlehem Steel Co. tem 49% das 
ações. Poderíeis, talvez nos observar que esta sugestão iria contra-
riar os interêsses de certas emprêsas petrolíferas americanas. Na 
realidade, o argumento :qão procederia, porque o que pretende o 
Brasil não é disputar ao~; ,trustes jazidas de petróleo existentes 
nalguma parte do mundp, mas tão-sómente explorar as que lhe 
pertencem, com base naq1~ele direito que vós tanto proclamais e que 
dizeis estar dispostos a d1Ffender com as armas mais terríveis que 
a imaginação humana poderia ter concebido". 

RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXPLORAÇÃO  
PETROLÍFERA  

20 . Os recursos financeiros fundamentais para execução do 
programa de exploração do petróleo, buscados, ex-auctoritate, são, 
segundo o projeto, originários de três fontes: 

a) da receita do impôsto único sôbre lubrificantes e combus-
tíveis líquidos e gasosos, 25 % da qual será destinada às inversões 
petrolíferas, nos têrmos do Art. 8.0 da Lei n.º 1.749, de 28 de no-
vembro de 1952; 

b) da receita dos impostos de importação e consumo inci-
dentes sôbre veículos automóveis e do impôsto sôbre a remessa de 
valores para o exterior correspondente à importação dêsses veí-
culos, suas peças e acessórios; 

e) da contribuição dos proprietários de veículos automóveis, 
terrestres, aquáticos e aéreos, nos têrmos do Art. 15 do projeto. 
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Para uma estimativa aproximada do montante dêsses recur-
sos, é necessário tomar em consideração os seguintes fatores: 

1) com relação ao impôsto único, o crescimento do consumo, 
produto por produto, deduzindo-se a parcela consumida com isen-
ção tributária. Considerou-se, também, a diferença de tributação 
resultante do funcionamento das refinarias, ano por ano, desde 
que o impôsto incide sôbre os refinados, havendo diferença de tri-
butação entre os refinados oriundos do exterior ou das refinarias do 
País, (o óleo cru paga impôsto de importação como matéria-prima 
e não como combustível); 

2) com relação aos tributos mencionados no item b, levou-se 
em conta a possibilidade de ser mantida a importação de veículos 
automóveis, peças e acessórios, no ritmo necessário à renovação do 
parque existente e a uma ampliação moderada do mesmo. Pre-
viu-se ainda que a carência de divisas force a criação da indústria 
de veículos automotores no país, reduzindo-se as importações a 
partir de 1957; 

3) com relação à contribuição dos proprietários de veículos, 
deve ser alterada a estimativa oficial que nos apontava uma receita 
superior a 2 bilhões, desde que se mantenham as modificações in-
troduzidas pela Câmara dos Deputados nas tabelas anexas ao pro-
jeto governamental, levando-se ainda em consideração o fato de 
que só poderá ser arrecadada, pràticamente, a partir do ano vin-
douro. 

Feitas essas correções, poderemos organizar o seguinte quadro: 

Impôsto único 

(Milhões de cruzeiros) 

DISCRIMINAÇÕES l!J53 1954 1!.155 UJ5G l!)ii7 Total 

----- -··--- ---

União................................ 370 460 530 5!)0 G60 2 GlO  

Estados e municípios .................. 550 G90 7110 8DO \J!JO 3 mo  
, ______--- --- ---- -- ··-- ---

TOTAL (números redon<loR) ...... (j 520 



------
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Recursos de outras fontes 

DISCRIMINAÇÕES 1953 1954 1955 1956 l957 Total 

Impôsto sôbre importação de automóveis 100 100 150 150 100 600 
lmpôsto de consumo sôbre automóveis .. 10 10 15 15 20 70 
Impôsto sôbre a remessa de fundos para o 

exterior ...........-............ -..... 120 140 160 180 150 750 
Contribuição dos proprietários de veículos 

automóveis ......................... - 300 350 400 450 1 500 

·------
TOTAL GERAL................. 9 440  

Temos, pois em resumo: 

União . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 030 
Estados e municípios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 910 
Proprietários d~ veículos .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 1. 500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 9.440 

É preciso observar lf).Ue a receita do impôsto de importação e 
consumo incidente sôbrE~ veículos e do impôsto sôbre a remessa de 
valores para o exterior, cprrespondente à importação dêsses veículos, 
peças e acessórios, não representam uma fonte nova de recursos. 
Trata-se de uma parce+a da receita orçamentária da União que 
será vinculada às inversões petrolíferas, o que significa, em última 
análi:se, que o orçamento geral da União terá de arcar com êsse 
ônus, consignando na despesa as verbas correspondentes. 

SISTEMA DE EXP~ORAÇÃO PETROLÍFERA NACIONAL 

21. Feito o levE1-ntamento dos recursos adicionais que se 
acrescentarão às inversôes até agora feitas pelo CNP, vejamos ago-
ra o instrumento jurídico e administrativo que terá como encargo 
a sua aplicação. 

:G:sse instrumento ~eria, necessàriamente, de ser moldado, de 
um lado, de acôrdo com as características econômicas e os postu-
lados políticos da exploração petrolífera, ajustando-se, de outro la-
do, a certas contingências de caráter constitucional derivantes da 
origem dos recursos fin;anceiros. 
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O projeto começa por excluir, de modo absoluto, a atividade pri-
vada da exploração do petróleo, tornando-a monopólio da União. As 
razões de ordem política, econômica e social, que recomendam essa 
solução, têm sido amplamente expostas e debatidas no Parlamento 
e fora dêle, e seria por demais fastidioso procurar, nesta altura, re-
editá-las. Poderiam ser resumidas nestas proposições: 

a) o petróleo, por ser uma das principais fontes de energia, 
constitui uma das riquezas básicas do país, um dos fatores de que 
dependem essencialmente o seu desenvolvimento e o seu progresso. 
Deve, portanto, ficar sob o contrôle dos Estados, não apenas no 
seu aspecto regulatório, mas também no seu aspecto patrimonial 
e de exploração; 

b) sendo as jazidas petrolíferas de propriedade da União, isto 
é, constituindo patrimônio nacional, devem ser exploradas com o 
objetivo exclusivo de assegurar o abastecimento de combustíveis 
líquidos, de beneficiar com essa exploração tôda a coletividade, e 
não com o fim de proporcionar lucros a grupos econômicos ou ao 
capital privado, que tem outros amplos setores de aplicação. ::G:sse 
postulado exclui, necessàriamente, o regime de concessões a emprê-
sas privadas e impõe à União o dever de assumir a exploração da 
indústria petrolífera. 

22. Há os que sustentam - e alguns com a melhor das inten-
ções - que a exploração do petróleo deveria ser entregue à inicia-
tiva privada e ser feita, apenas, sob o contrôle regulatório do Estado, 
em regime de livre concorrência, admitindo-se inclusive o capital 
alienígena. Julgam que seria essa a forma de obtê-lo mais ràpi-
damente e com menor sacrifício. 

Constitucionalmente, a solução seria possível, desde que, de-
pendendo a exploração em qualquer hipótese de concessão federal, 
poderia ser esta deferida a brasileiros ou a sociedades organizadas 
no Brasil. A legislação existente sôbre o petróleo é mais restritiva, 
pois somente permite que essas sociedades sejam constituídas por 
brasileiros e, em certos casos, por brasileiros natos. Essa legislação é 
nacionalista, muito embora não seja monopolista. 

As posições constitucionalmente possíveis, na exploração do 
petróleo, são as seguintes: 

a) permitir a exploração ao capital privado nacional e estran-
geiro, contanto que êste último opere através de sociedades brasi-
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leiras, isto é, organizadas no país, de acôrdo com as suas leis e ten-
do nêle a sua sede (art. 60 do Decreto-lei n.º 2. 627); 

b) permitir a exploração exclusivamente ao capital privado 
nacional, exigindo-se a nacionalidade brasileira para os componen-
tes ou acionistas das emprêsas; 

c) excluir a exploração do regime da livre concorrência, tor-
nando-a monopólio do Estado. Esta última solução admite algumas 
variantes na forma de sua execução, pois poderia o Estado exercer 
diretamente o monopólio ou delegar sua execução. Na hipótese de 
exercê-lo diretamente, seriam possíveis, algumas subvariantes, de 
acôrdo com a natureza jurídica dos órgãos técnicos-administrativos 
instituídos para êsse fim. 

23. O projeto institui o monopólio petrolífero. O exercício 
do monopólio não é delegado mediante contrato de concessão. E' 
êle exercido pela União, através de emprêsas onde se permite a par-
ticipação do capital privado. E' essa uma das singularidades do 
projeto. 

No México, por exemplo, a exploração do petróleo é feita direta-
mente pelo Estado, ou ppr entidades públicas, paraestatais, ou me-
diante contratos com emprêsas privadas, de que sejam sócios me-
xicanos, ou emprêsas de economia mista, de que o Estado tenha a 
maioria das ações. Estas últimas, porém, estão colocadas no mesmo 
pé de igualdade das emprêsas privadas, devendo, portanto, sujeitar-
se ao mesmo regime contratual. 

24. De acôrdo com a Constituição, não seria lícito deferir a 
emprêsas estrangeiras sr exploração petrolífera, mas o seria a em-
prêsas nominalmente brasileiras, com capital e acionistas estran-
geiros. Sabemos que ês1:1es acionistas seriam os trustes internacio-
nais. 

Quando se defende a tese da participação dêsse capital, invoca-
se o exemplo de outras nações citando-se países extremamente dé-
beis como certos países latino-americanos e os do Oriente Médio, e 
países extremamente fortes como o Canadá e os Estados Unidos. 

O Brasil não deve, justamente, aderir a essa tese, porque nem é 
tão forte para despreocupar-se das conseqüências dessa exploração, 
nem é tão débil para que dela necessite. 

Se tivéssemos de cqmparar-nos a algum país, deveríamos olhar 
para o México e talvez pudéssemos então lembrar as palavras do 
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Presidente Cardenas respondendo ao argumento de que as emprê-
sas estrangeiras haviam levado para aquêle país grandes capitais, 
contribuindo para seu desenvolvimento e prosperidade: 

"Riqueza potencial da Nação; trabalho nativo pago 
com exíguos salários; isenção de impostos, privilégios eco-
nômicos e tolerância governamental são os fatores do auge 
da indústria das emprêsas do petróleo no México. 

Examinemos a obra social das emprêsas. Em quantos 
povoados vizinhos às explorações petrolíferas há um hospi-
tal, ou uma escola, ou um centro social, ou um campo des-
portivo, ou uma usina de iluminação, ainda que fôsse com 
o emprêgo dos milhões de metros cúbicos de gás desper-
diçados pelas explorações? 

Em qual centro de atividade petrolífera, não existe, 
em contraposição, uma polícia privada destinada a sal-
vaguardar interêsses particulares, egoístas e, às vêzes, ile-
gais? Dessas organizações, autorizadas ou não pelo Govêr-
no, há muitas histórias de tropelias, de abusos e assassi-
natos, sempre em benefício das emprêsas. 

Quem não sabe e não conhece a diferença irritante 
que orienta a construção dos acampamentos das compa-
nhias? Confôrto para o pessoal estrangeiro; mediocridade, 
miséria e insalubridade para os nacionais. Refrigeração e 
proteção contra insetos para os primeiros; indiferença e 
abandono, médicos e remédios sempre regateados para os 
segundos; salários inferiores e trabalhos rudes e exausti-
vos para os nossos. 

Abuso de uma tolerância que se criou ao amparo da 
ignorância, da prevaricação e da fraqueza dos dirigentes do 
país, é certo, mas cuja urdidura foi posta em prática pelos 
inversionistas que não souberam encontrar suficientes re-
cursos morais para dar um troca das riquezas que têm 
desfrutado. 

Outra contigência forçosa da implantação da indústria 
petrolífera, fortemente caracterizada por suas tendências 
anti-sociais, e mais danosa que as enumeradas anterior-
mente, tem sido a persistente, ainda que indevida inter-
venção das emprêsas na política nacional". 

(Manifesto à Nação em 18 de Março de 1938, justifi-
cando o ato de expropriação). 

25. Os trustes internacionais, como o capital privado em ge-
ral, são guiados por intuito de lucro. ~sse é o objetivo a que tudo 
se deve submeter. A exploração dos recursos básicos da Nação não 
pode, porém, estar sujeita a êsse condicionamento. 
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Além disso, seria pouco provável que, no caso particular das 
emprêsas petrolíferas internacionais, tivessem elas interêsse ime-
diato em abrir novas fontes de produção em nosso país, quando 
existe próxima a Venezuela, onde as inversões têm diminuído de-
pois das descobertas das grandes jazidas do Oriente Médio, cuja 
produção poderá ser extraordinàriamente desenvolvida. Há, atual-
mente, excesso de petróleo no mercado internacional, donde o mo-
tivo da observação, senão advertência de Joseph Pogue: "Agora 
que o mundo está ficando mais amplamente dotado de óleo, o 
problema de manter os mercados se torna cada vez mais agudo e 
está ligado ao de promover o desenvolvimento econômico". "Now 
that the world has become more amply endowed with oil, the pro-
blem of maintaing markets becomes more acute and is commingled 
with that of promoting the economy". (Oil in Venezuela, página 
49). E acrescenta: "O progresso exige constante e perseverante es-
fôrço no duplo objetivo de "manter o consumidor e "semear" o óleo''. 
Por isso, o slogan: "Sembrar el petroleo y no perdamos el cliente". 

1 

26. As reservas mt,mdiais eram estimadas, em 1951, em ... . 
100.4777.MO.OOO barris c~om uma produção anual de ......... . 
4. 256. 345. 000. 

A distribuição das r1.~servas era calculada pela forma seguinte: 
América do Norte ....... . 28,95 % (EE. UU ................ 26,19 %) 
América do Sul ........ . 11,17 % (Venezuela . . . .. . . . . . . . . . . 9,25 % ) 
Europa ................. . 6,34 % (URSS . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,47%) 
Africa .................. . 0,17 % 
Asia ..................... . 53,37% (! r a n, 12,94%; Ir a que, 10,45 % ; 

Kuwait. 19,92%; Arábia 
Saudita, 10,95 % ) • 

A distribuição da produção era esta: 
América do Norte . . . . . . 55,66 % (EE. UU. . . . . . . . . • .. . . . . . 52,73 % ) 
América do Sul . . . . . . . . . . 17,10 % (Venezuela . . . . . . . . . ... . . . 14,62 %) 
Europa . . .. .. . .. .. .. .. . .. 8,05 % (URSS . .. . .. . . . . .. .. .. 6,4 % ) 
Asia . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 18,79 % (Kuwait. 4,79 % ; Arábia .. 

Saudita • • .. . .. .. . . • 6,91 %> 

Por êsses algarismos se poderá verificar o que representa o con-
trôle das reservas petrolíferas do Oriente Médio, que correspondem 
a mais de 50 % das reservas mundiais. Por outro lado, os EE. UU. 
com 26% das reservas, produzem e consomem além de 50% da 



-129-

produção mundial (produção em 1951: 2.368.893.000; consumo: 
2.375.057 .000). 

Se, pois, aos trustes, não poderiam interessar, rebus sic stanti-
bus, nossas reservas para uma exploração imediata, para nós e os 
interêsses gerais do hemisfério a situação é muito diversa. Na even-
tualidade em que o contrôle do Oriente Médio passasse a outras 
mãos, dificilmente os EE. UU. (que já são deficitários), o Canadá, 
cuja produção não alcança 2% do total, e a Venezuela, poderiam 
cobrir o desfalque de quase 20% da produção mundial fornecida 
pelo Oriente Médio. 

Talvez êsse fato nos explique a razão pela qual o bloco so-
viético está tão interessado em captar as simpatias do mundo árabe; 
um dos meios mais sutis será dar certas demonstrações concretas 
de "antipatia" pelos judeus, em cujo território, por ora, pelo me-
nos não se descobriu petróleo ... 

Há, pois, não apenas uma necessidade nacional, mas uma con-
veniência de ordem geral, a que não podem ser indiferentes os EE. 
UU., de que o petróleo brasileiro seja descoberto e aproveitado. Não 
se pode presumir que os interêsses da Nação Americana se confun-
dam com os das companhias petrolíferas. 

27. A alegação da insuficiência de recursos não seria tam-
bém procedente. Não poderíamos, certamente, esperar que o capi-
tal privado nacional se aventurasse à exploração petrolífera, (como, 
aliás, nunca o fêz, quando tinha essa possibilidade), já porque não 
existe em massa disponível para empreendimentos dessa natureza, 
já porque não iria correr tamanhos riscos quando é mais fácil, sim-
ples e cômodo, utilizá-lo em especulações imobiliárias, que consti-
tuem uma das características econômicas dos últimos anos, como 
conseqüência da inflação. O capital privado foge, no momento atual, 
dos riscos e dos lucros moderados, donde a necessidade de serem as 
inversões básicas feitas pelo Estado. 

O capital inicial da Petrobrás a colocará entre as grandes em-
prêsas petrolíferas do mundo. Seus recursos poderão ser aumenta-
dos indefinidamente. É pouco provável que, aberta a porta ao ca-
pital estrangeiro, se dispusesse êle a jogar no País, em 5 anos, 500 
milhões de dólares, mesmo porque seria uma tolice fazê-lo nas con-
dições atuais. 

9 - 22502 
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O problema é, pois, um problema nosso. Sua solução é do nosso 
interêsse, não do interêsse das companhias petrolíferas. 

E' certo que não poderemos, de início, agir com a mesma efi-
ciência das emprêsas que têm grande experiência na exploração 
do petróleo. Teremos que recorrer à técnica estrangeira, teremos 
que cometer êrros e desperdiçar recursos. Não devemos, porém, es-
quecer que os conhecimentos, a técnica e a experiência também 
representam um grande capital e que é necessário gastar algo para 
conseguí-los. Não deveremos também esquecer que, à medida que 
industrializamos, muitos equipamentos poderão ser produzidos no 
país. 

O único e verdadeiro risco que corremos é que não exista pe-
tróleo nas dobras dessas vastas bacias sedimentares, que abrangem 
mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Trata-se, porém, de 
um risco muito remoto e que não poderia desaconselhar a tentativa 
que estamos dispostos a fazer. Pelo menos, as gerações futuras nun-
ca nos perdoariam uma atitude tão insensata. 

1 

Col1-leúdo do monopólio 

28. O projeto define como monopólio da União: 
a) a pesguisa e layra das jazidas de petróleo e outros hidro-

carbonetos fluidos e gas~s raros, existentes em território nacional; 
b) a refinação de ~)etróleo nacional e estrangeiro; 
c) o transporte minítimo de petróleo bruto de origem nacio-

nal ou de derivados produzidos no país e o transporte, por meio 
de condutos, de petróleq bruto e de seus derivados, bem como o de 
gases raros de qualquer natureza. 

O monopólio abrange, pois, tôdas as atividades que integram 
a indústria petrolífera. J~ão está compreendida no monopólio a dis· 
tribuição direta ao con1mmidor, que continuará em regime de li· 
vre concorrência. 

Segundo ainda dispõe o projeto, a União exercerá o monopólic 
através de um órgão com funções normativas em relação a tôdai 
as medidas que se relacionam com o abastecimento de petróleo e e 
aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros 
í!:sse órgão será o Cons,elho Nacional de Petróleo. O monopólio in 
dustrial será exercido por uma sociedade anônima - a Petrobrá 
- que funcionará com as características de holding e outras socie 
dades anônimas subsidiárias. 
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Porque a forma societária 

29. Estabelecido o monopólio industrial, no setor da explora-
ção petrolífera, poderia ser êle, em princípio, executado por um ór-
gão administrativo do tipo do Conselho Nacional do Petróleo ou por 
uma entidade estatal do tipo autárquico. Várias proposições foram 
formuladas nesse sentido na Câmara dos Deputados, prevalecendo, 
porém, a idéia de um sistema de sociedades anônimas, tendo como 
centro uma sociedade controladora e coordenadora, de que a União 
terá sempre a maioria do capital. 

:B:sse tipo de emprêsa, além de oferecer, como entendem alguns, 
uma modelagem jurídico-administrativa, mais adequada a um em-
preendimento de caráter essencialmente industrial, virá contornar 
certas dificuldades de natureza constitucional no que respeita à 
conjugação e aplicação dos recursos financeiros, dadas as fontes de 
sua captação. 

Entendeu-se, não sem razão, que deveriam ser êles buscados 
precipuamente nos setores ligados ao consumo de combustíveis e lu-
brificantes oriundos do petróleo e, por essa razão, foi elevado o 
impôsto único sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos a fim de 
que uma parcela da respectiva receita se destinasse aos empreendi-
mentos petrolíferos. 

Mas, em virtude de disposição constitucional, 60 % pelo menos 
da receita do impôsto sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos 
devem ser entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos muni-
cípios. E' certo que pode a União, conforme autoriza o texto cons-
titucional, determinar, em lei, a finalidade e os objetivos de sua 
aplicação. Ora, se o impôsto foi aumentado com o fim precípuo e 
específico de proporcionar recursos para os investimentos petrolí-
feros, não poderiam os Estados furtar-se a êsse imperativo. Por ou-
tro lado, porém, não seria lícito à União apropriar-se dêsses re-
cursos para incorporá-los, direta ou indiretamente, ao seu patri-
mônio. Para que o dispositivo constitucional não sofra atropêlo é 
necessário que êsses recursos, não obstante oriundos de uma tribu-
tação adicional vinculada à exploração petrolífera, continuem de 
propriedade dos Estados, Distrito Federal e Municípios, muito em-
bora sob a forma patrimonial das inversões correspondentes. 

30. A sociedade anônima oferece uma solução relativamente 
simples, eis que a parcela do impôsto, pertencente aos Estados, Dis-
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trito Federal e municípios, é aplicada aos investimentos petrolíferos, 
poderá ser representada por parcelas de capital, isto é, por ações das 
emprêsas que forem organizadas para êsse fim. 

Por outro lado, devendo uma parte ponderável do capital da 
Petrobrás ser fornecido compulsoriamente pelos proprietários de 
veículos automotores, entendeu-se que isso somente seria possível 
tornando-se acionistas ou obrigacionistas da mesma sociedade. Essa 
introdução forçada do capital privado daria, só por êsse fato, ne-
cessàriamente, à Petrobrás um novo colorido: o de sociedade anô-
nima de economia mista, muito embora êsse caráter resulte tam-
bém da circunstância de permitir o projeto a subscrição de ações por 
pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado, não obstante 
as limitações constantes do Art. 18, incisos III, IV e V. 

O sistema de emprêsas, através do qual a União executará o 
monopólio industrial do petróleo, se apresentará, pois, nos têrmos 
do projeto, com a seguinte configuração: no vértice, a Petrobrás, 
como emprêsa controlad,ora e de que a União terá, no mínimo, 51 % 
do capital; na base, as ~;ociedades subsidiárias, de que a Petrobrás 
terá a maioria das açfü~s votantes. 

Composição do capital da Petrobrás 

31. Segundo disppe o projeto, o capital inicial da Petrobrás 
será de 4 bilhões, dividido em 20 milhões de ações ordinárias nomi-
nativas, subscrito integralmente pela União. Para integralização 
dêsse capital inicial, disporá a União dos seguintes bens, com os 
respectivos valores prováveis na data da constituição da sociedade: 

milhões de cruzeiros 
a) frota de petroleiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
b) refinaria de ;Mataripe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
e) refinaria de Cubatão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
d) reservas de óleo (50 milhões de barris a 

Cr$ 20/b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 000 
e) equipamentos empregados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
f) outros ou acréscimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 600 

Para completar o capital de 4 bilhões, poderá a União fazer 
adiantamentos sôbre i:i. receita de tributos e contribuições até o 
montante de um bilh~o e quinhentos milhões. 
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32. Estabelece o projeto que até o ano de 1957, o capital da 
Petrobrás deverá ser elevado a um mínimo de 10 bilhões. Para essa 
complementação, conta-se com os seguintes recursos: 

milhões de cruzeiros 
a) receita da União de tributos (menos a parcela de 

1. 400 milhões aplicada na integralização do ca-
pital inicial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 630 

b) contribuição dos proprietários de veículos . . . . 1.500 
e) Estados e Municípios ......................... 3.910 

8.040 
33. Os recursos em previsão cobrem o aumento do capital.  

Surge aqui agora a primeira dificuldade, que envolve questão de  
não somenos importância.  

O projeto é peremptório quando determina que o capital da 
Petrobrás, inicialmente de Cr$ 4. 000. 000. 000,00, será elevado a 
um mínimo, até 1957, de Cr$ 10.000.000.000,00 (Art. 9.0 § 1.º), 
como também é peremptório quando estabelece (Art. 12) que 
os aumentos periódicos se farão com a receita dos tributos vin-
culados aos empreendimentos petrolíferos (impôsto único e de-
mais tributos) e a contribuição dos proprietários de veículos. Ao 
mesmo tempo, porém, que o projeto indica êsses recursos específi-
cos para a composição do capital da Petrobrás até o limite mínimo 
prescrito, defere à União, aos Estados, ao Distrito Federal e muni-
cãpios, a dupla opção de, com os referidos recursos, subscreverem 
ações ou obrigações da Petrobrás, ou ainda, ações ou obrigações 
das subsidiárias. Com relação a êstes últimos - Estados, D. Federal 
e municípios - o texto não deixa dúvidas: os 60% (da receita 
do impôsto único ligada aos empreendimentos petrolíferos) a êles 
pertencentes serão aplicados, à sua opção, na tomada de ações e 
obrigações da Petrobrás ou de emprêsas dela Subsidiárias. 

Ora, se com os recursos financeiros oriundos da majoração do 
impôsto único e os oriundos de outras fontes, deverá ser coberto o 
aumento de capital da Petrobrás até o mínimo de 10 bilhões, e 
se a quase totalidade dêsses recursos estava comprometida para 
êsse fim, como se poderá deixar aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios a opção de subscreverem ações ou obrigações da 
Petrobrás, ações ou obrigações das subsidiárias? 

Se alguns Estados, por exemplo, reservassem as respectivas co-
tas para a subscrição de ações de subsidiárias ou para a tomada 
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de obrigações, o capital da Petrobrás poderia não alcançar os 10 
bilhões no prazo previsto. 

Além disso, não é indiferente a tomada de ações ou de obriga-
ções. A ação representa um capital diretamente invertido na em-
prêsa um capital de risco, ao passo que a obrigação representa um 
empréstimo, que vence juros e deve ser resgatado em determinado 
prazo. Valendo-se da opção, que impedia aos Estados e municípios 
de preferirem tomar obrigações da Petrobrás ou de suas subsi-
diárias? 

Seria totalmente contraindicado que, tanto aquela como estas 
f ôssem inicialmente sobrecarregadas com o ônus do pagamento de 
juros e amortizações de empréstimos. Somente depois que o capital 
a tingir certo volume em proporção com a dimensão das inversões 
básicas necessárias é que poderão as emprêsas petrolíferas proje-
tadas utilizar-se do capital de empréstimo, isto é, do capital cuja 
remuneração e reembôlso não estão condicionados ao êxito do em-

1preendimento. 

34. E' necessário, portanto, que os recursos financeiros previs-
tos sejam aplicados, com prioridade, na integralização do capital so-
cial da Petrobrás, podeilfdo ter outro emprêgo somente depois de 
assegurada essa integrafização, sob pena de desequilibrar todo o 
sistema. 

Poder-se-ia observar que essa determinação, um tanto rígida, 
importaria restringir a faculdade dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios relativamente à disponibilidade de uma parcela da re-
ceita do impôsto único, cuja propriedade a Constituição lhes asse-
gura. Essa restrição, entretanto, é a base de todo o sistema fi-
nanceiro da Petrobrás. i;Jma parte do aumento do impôsto é des-
tinada, especificamente, aos empreendimentos petrolíferos. Há, por-
tanto, em qualquer hipótese, um único caminho a seguir: obrigar 
os Estados, Distrito Federal e Municípios a empregar os recursos 
correspondentes nesse empreendimento, que são organizados pela 
União, mediante a tomada de ações ou obrigações das emprêsas 
projetadas. Pode a União obrigá-los a isso? A resposta, segundo os 
constitucionalistas, é afirmativa, pois esclarece o § 2.0 do Art. 15 
da Constituição que a percentagem que cabe a essas entidades lhes 
será entregue para os fins que a lei federal determinar. Ora, se é a 
lei federal que estabelece os objetivos da aplicação, segue-se que po-
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derá a lei prescrever que consistam êles na participação financeira 
nos empreendimentos petrolíferos. 

Mas, surge aqui outro problema jurídico, que preocupou, na 
Comissão de Justiça, o relator do projeto, nosso eminente colega 
Senador Ivo d' Aquino. Diz a Constituição que a lei federal discrimi-
nará os fins. Por outro lado, manda que a parcela de receita que 
cabe a essas entidades lhes seja entregue para o cumprimento dês-
ses fins. Interpretando literalmente o texto constitucional, será 
necessário que se opere a tradição, oral ou simbólicamente. No caso, 
as importâncias deveriam ser depositadas em conta especial no Ban-
co do Brasil a crédito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
para que, em momento oportuno, as utilizassem para a subscrição 
de ações e obrigações da Petrobrás e subsidiárias. 

Qual seria, porém a sanção para a hipótese em que não cum-
prissem a determinação legal quanto ao seu emprêgo? Essa sanção 
está prevista no parágrafo único do Art. 13, onde se diz que a cota 
de 60%, destinada ao petróleo, não lhes será distribuída enquanto 
não estiver assegurada sua imediata aplicação na forma prevista. 

· Não esclarece o texto por qual meio ou procedimento poderá 
assegurar essa aplicação. Mas, se a entrega está condicionada à 
garantia, lógicamente esta deverá preexistir à primeira. Seria ne-
cessário, pois, que o ato formal da subscrição das ações ou obriga-
ções precedesse à "entrega" ou à disponibilidade da cota. Primeiro, 
a entidade obrigar-se-ia pelo ato da subscrição, por tantas ou quan-
tas ações ou obrigações; depois, lhe seria liberada a cota para que 
as integralizassem. Ora, para que os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios possam assumir tais compromissos, será mister a au-
torização das respectivas assembléias ou câmaras legislativas. Como 
temos 20 Estados, uma grande complicação, que se deve procurar 
evitar desde que a questão está colocada nestes têrmos: a quota 
só pode ser entregue para ser aplicada para determinado fim. Mais 
simples será que o fim se realize automàticamente, por efeito da 
própria lei e que recebam os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios os títulos representativos dessa aplicação. 

O "ato de disposição" que se lhes pretende atribuir é meramen-
te simbólico, é uma ficção jurídica sem nenhuma finalidade obje-
tiva. E' pretender contornar um suposto obstáculo ou dificuldade 
constitucional por um procedimento sem nenhum sentido prático. 
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O que ocorreria, por exemplo, se as entidades interessadas não 
subscrevessem as ações correspondentes ao aumento? Ficariam, por-
ventura, as importâncias vinculadas a essa finalidade à espera de 
que o fizessem para poderem, depois de integralizadas as ações, 
ser transferidas para a caixa da Petrobrás? Não, porque determina 
o Art. 16 do projeto que os recursos destinados à Petrobrás pela 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e particulares, serão 
recolhidos, desde que não aplicados imediatamente na integraliza-
ção de ações ou tomada de obrigações, à conta ou contas especiais 
no Banco do Brasil, estabelecendo o parágrafo segundo do mesmo 
artigo que a Petrobrás poderá movimentar essas contas, ainda que 
não tenham sido distribuídas as ações. 

Ora, se a Sociedade pode movimentar essas contas quand même, 
isto é, se pode dispor das cotas antes mesmo que sejam emprega-
das na subscrição de ações (se fôsse apenas antes da emissão de 
ações ou distribuição, como se diz no texto, a disposição seria su-
pérflua, pois não é nece~sário que a ação seja distribuída para que 
a importância correspon.dente possa ser utilizada pela companhia) 
isso significa que se cor.tsideram integradas no patrimônio da So-
ciedade ex nunc, isto é, a partir do momento em que são recolhidas 
ao Banco pelo poder tributante e não ex tunc, isto é, a partir do 
ato da subscrição. 

Como se poderá falar de "entrega" das contribuições, se, antes 
mesmo de qualquer deUberação a respeito, a Sociedade as poderá 
movimentar ad libitum? 

Parece que o mais simples e racional será prescindir dêsses ar-
tüícios e ficções e encarar os fatos na sua realidade prática. 

35. Cumpre, em primeiro lugar, não esquecer que, pela Lei 
n.0 1. 749, de 28 de novE::mbro de 1952, o impôsto único sôbre com-
bustíveis e lubrificantes líquidos foi consideràvelmente majorado 
com o objetivo precípuo e específico de proporcionar recursos finan-
ceiros para a exploração petrolífera nacional. Não se trata agora 
de disciplinar a aplicação do Fundo Rodoviário, mas a massa de 
recursos que vai ser obtida por fôrça da elevação do impôsto único 
com aquela finalidade. Trata-se de uma receita adicional oriunda 
de uma tributação adicional com uma finalidade determinada. 
Imprescindível, portanto, é que a aplicação dessa receita se faça 
exclusivamente em função das necessidades e conveniências que 
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motivaram a sua criação, isto é, que seja empregada nos empreen-
dimentos petrolíferos da f arma que f ôr julgada mais oportuna, efi-
ciente e adequada ao êxito dêsses empreendimentos. 

Seria realmente inconcebível pudessem os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios valer-se eventualmente de uma interpre-
tação literal do § 2.º do Art. 15 da Constituição, para subtrair-se a 
êsse dever de cooperação e criar quaisquer obstâculos à execução 
do programa projetado, de importância vital para o desenvolvi-
mento, o progresso e o bem-estar da caletividade nacional. Deve-se, 
ainda, considerar que o produto do aumento do impôsto único não 
serâ totalmente empregado na exploração do petróleo e que parte 
substancial da receita correspondente a êsse aumento (mais de 
20 % ) serâ incorporada ao Fundo Rodoviârio, 60 % do qual é dis-
tribuído a essas entidades. 

A aplicação dos recursos oriundos do aumento do impôsto úni-
co na execução do programa petrolífero deve ser, repetimos, dei-
xada ao critério das necessidades e objetivos do empreendimento. 

O que é essencial, para que seja satisfeito o dispositivo constitu-
cional, é que, como observamos, o patrimônio e os valores criados 
com as inversões sejam repartidos, proporcionalmente, sob a for-
ma de ações das emprêsas petrolíferas ou, na hipótese de emprés-
timo, sejam representados pelas obrigações correspondentes. 

Para chegar a essa conclusão, não seria sequer necessârio vio-
lentar o texto constitucional, mas tão-sàmente interpretâ-lo cons-
trutivamente. Com efeito, não manda apenas o§ 2.0 do Art. 15 que 
a cota dos Estados, Distrito Federal e Municípios seja entregue para 
os fins estabelecidos na lei federal, mas declara expressamente que 
serâ entregue para os fins nos têrmos que a lei houver estipulado. 

O legislador federal pode, pois, não somente prescrever os 
objetivos da entrega mas também determinar a forma e as condi-
ções. Desde que o tributo foi aumentado para uma determinada 
aplicação e que está ela expressa nos investimentos petrolíferos, 
parece óbvio que, em se tratando de uma finalidade que não cabe 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios realizar, através do 
seu mecanismo administrativo, mas à União, em colaboração finan-
ceira com os mesmos, será lícito ao legislador federal estabelecer 
que quota do impôsto lhes seja entregue sob a forma de sua aplica-
ção, isto é, sob a forma de títulos representativos do valor das in-
versões efetuadas. 
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E agora poderemos acrescentar: se, entre os diversos empreen-
dimentos possíveis, ligados à exploração petrolífera, a Petrobrás 
representar a inversão de sacrifício, será necessário, nesse caso, que 
haja proporcionalidade no sacrifício. Se as Subsidiárias represen-
tarem inversões financeiramente mais interessantes, será igualmen-
te mister que seja assegurada a proporcionalidade nos benefícios. 

36. Há ainda outro ponto a considerar. Permite o projeto 
que os 40% pertencentes à União sejam aplicados na integraliza-
ção de ações ou obrigações da Petrobrás ou das Subsidiárias. O 
projeto governamental restringia seu emprêgo à tomada de ações 
e obrigações da Petrobrás. Parece que esta é a solução mais coeren-
te e mais lógica. 

A União controla a Petrobrás e esta as Subsidiárias. A União 
deve, pois, reservar para aquela os recursos oriundos da parte que 
lhe cabe na receita do adicional do impôsto único. Se a União não 
concentrar suas contril:;luições na Petrobrás, como poderá esta 
dispor dos recursos para controlar a maioria do capital das Subsi-
diárias? 

Há ainda outra par~icularidade. De acôrdo com o disposto no 
Art. 10, deverá a União subscrever 51 % de todo aumento de capital 
da Petrobrás. Ora, o aumento previsto deverá ser, até 1957 no mí-
nimo de 6 bilhões. A prevalecer o dispositivo, terá, portanto a União 
de contribuir, pelo menos, com 3.060 milhões para o aumento. Mas, 
como vimos, não disporá para isso de mais de 2. 630 milhões, de ori-
gem tributária específiça. Como poderia, pois, distrair recursos 
para subscrever ações de Subsidiárias? De qualquer forma, há 
conveniência de que a União se restrinja a subscrever ações da Pe-
trobrás, exercendo, através desta, o contrôle das Subsidiárias. Isso 
estará mais de acôrdo com a lógica do sistema, sem embargo de 
poder ser o Govêrno autorizado, eventualmente, a subscrever tam-
bém ações das Subsidiárias, se as circunstâncias o aconselharem. 

37. Acabamos de çhamar a atenção para o disposto no Art. 
10, que obriga a União a subscrever, em todos os aumentos de ca-
pital, pelo menos 51 % das ações, quer ordinárias, quer preferen-
ciais da Petrobrás. Parece haver certo exagêro nessa determinação. 
O que se pretende é que a União tenha o contrôle da Sociedade, de-
vendo, para isso, ser detentora da maioria do capital. Para que êsse 
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contrôle se torne efetivo, basta que a União tenha 51 % das ações 
votantes. Não será nem mais seguro, nem mais garantido pelo fato 
de dispor de uma percentagem maior. 

Não há, pois, nenhuma razão para que a União deva subscrever 
51 % de todos os aumentos de capital. Bastará que subscreva uma 
quota que lhe assegure o contrôle permanente da maioria das ações, 
inclusive das preferenciais, sem direito a voto, se assim se entender. 

Na hipótese em que prevaleça a disposição do projeto, terá a 
União, como observamos, de subscrever a cota de 3. 060 milhões 
quando o capital fôr elevado de 4 para 10 bilhões. Nessas condições, 
sua participação, no capital da Petrobrás, seria de 7. 060 milhões, 
no equivalente de 70,6 % , o que em nada viria reforçar sua posição 
de comando da emprêsa. Além disso, dispondo apenas de 2. 630 mi-
lhões para cobertura dessa subscrição, teria de buscar em outras 
fontes a diferença, no montante de 430 milhões, o que representa-
ria um ônus para o Tesouro, totalmente desnecessário. 

38. Se admitirmos que todos os bens e valores atuais relacio-
nados com o petróleo e recursos tributários específicos da União 
devam ser aplicados na composição do capital da Petrobrás, será 
a seguinte a estimativa da contribuição da União: 

milhões 
Bens e valores ...................... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 600 
Adiantamento para a constituição do capital inicial de 4 bilhões 1.400 
Saldo da receita do impôsto único e outras receitas vinculadas . . . . 2. 630 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 630 

Para alcançar o mínimo de 10 bilhões, há mais os seguintes recursos: 

Contribuição dos Estados e Municípios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 910 
Contribuição dos proprietários de veículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 500 

Como a contribuição dos proprietários de veículos se destina 
exclusivamente à Petrobrás, essa importância mais a cota da União 
perfarão a soma de 8.130 milhões. A contribuição mínima dos Es-
tados, Distrito Federal e Municípios deverá, pois, na base dêsses 
cálculos, ser de 1.870 milhões, o que poderá liberar um saldo de 
.2.04 milhões para serem aplicados na tomada de ações de Subsi-
diárias ou de obrigações. 
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39. Até agora nos referimos ao capital ou subscrição compul-
sória da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e particulares. 
Há, porém, a acrescentar a subscrição voluntária prevista no Art. 
18 e que poderá ser feita: 

a) pelas pessoas jurídicas de direito público interno, às quais 
será sempre reservada a preferência; 

b) pelas sociedades de economia mista que estejam sob o con-
trôle permanente do Poder Público federal, estadual ou municipal; 

e) pelos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 5 anos 
e residentes no Brasil, uns e outros solteiros ou casados com brasi-
leiros ou estrangeiros, quando não o sejam sob o regime de comu-
nhão de bens ou qualquer outro que permita a comunicação dos 
adquiridos na constância do casamento, limitada a aquisição de 
ações ordinárias a 20.000; 

d) pelas pessoas jurídicas de direito privado, desde que os res-
pectivos sócios ou acionistas sejam brasileiros natos, solteiros ou 
casados com brasileiros 11atos ou, se casados com estrangeiros, que 
o não sejam pelo regim1~ da comunhão, limitada a aquisição de 
ações ordinárias a 100.oop; 

e) pelas pessoas ju,rídicas de direito privado, brasileiras, de 
que somente façam parte as pessoas indicadas no item e limitada a 
aquisição de ações ordinárias a 20. 000. 

Vê-se, portanto, que o capital da Petrobrás será constituído de 
capital público (União, Ii]stados, Distrito Federal, Municípios e ou-
tras entidades públicas) 1.~ capital privado, compulsório e voluntário, 
êste com as limitações acima apontadas quanto à tomada de ações 
ordinárias. 

PROBLEMAS REFEHENTES AOS ACIONISTAS PRIVADOS, 
COMPULSÓRIOS E VOLUNTARIOS 

40. Com relação ao capital privado compulsório, cumpre fazer 
algumas observações. 

Estabelece o artigo 15 do projeto que "os proprietários de veí-
culos automóveis, terrestres, aquáticos e aéreos, contribuirão, anual-
mente, até o exercício tj.e 1957, com as quantias discriminadas na 
tabela anexa, recebendo, respeitado o dispoto no Art. 18, certifica-
dos que serão substituid,os por ações preferenciais ou obrigações da 
sociedade, os quais cont~rão a declaração expressa dêsse direito, as-
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segurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hi-
pótese, pelo valor nominal de tais títulos". 

Do texto citado se infere o seguinte: 
1) que a União impõe uma contribuição obrigatória aos pro-

prietários de veículos automotores, devolvendo-a, posteriormente, 
em ações preferenciais ou obrigações da Petrobrás. Não dizendo que 
fica à opção do contribuinte receber ações ou obrigações, segue-se 
que essa opção ficará ao critério da Sociedade, presumindo que 
possa entregar ações quando se trata de pessoas que satisfaçam às 
condições do Art. 18, e obrigações em caso contrário. 

2) que a União se responsabiliza pelo valor nominal dos tí-
tulos, quer se trate de ações ou obrigações. Não diz o projeto qual 
é o momento em que surge essa responsabilidade, mas é de presumir 
que seja no do resgate, se se trata de obrigação ou no reembôlso, se 
se trata de ação. Isso significa que a União garante ao último pos-
suidor do título a integridade do seu valor nominal. 

Devendo a contribuição dos proprietários de veículos ser subs-
tituída por ações ou obrigações de valor nominal equivalente, se-
gue-se que haverá, no primeiro caso, subscrição forçada de ações, 
e, no segundo, um empréstimo compulsório. 

41. A subscrição de ações ou empréstimos são atos jurídicos, 
por sua natureza, voluntários. Uma lei que obrigasse certa catego-
ria de cidadão a subscrever ações de determinada emprêsa, ainda 
que colimasse esta um interêsse público, seria de constitucionalida-
de duvidosa. A França, em 1948, visando combater a inflação, lan-
çou um empréstimo compulsório, mas valeu-se para isso de um 
artifício: instituiu determinado tributo, que deveria ser pago por 
cidadãos de determinada categoria econômica, isentando, porém, 
dessa obrigação fiscal aquêles que subscrevessem títulos do Estado 
em quantitativo equivalente. 

Segundo observa Gaston Jêze, um empréstimo forçado seria 
uma requisição de dinheiro, o que parece admissível sàmente em 
caso de guerra, quando se suspendem as garantias constitucionais, 
e quando as requisições podem ser autorizadas (Art. 5.0 , inciso 
XV, letra h.) 

Mas se é duvidoso possa a lei, em nosso sistema constitucional, 
obrigar alguém a tomar ações ou subscrever títulos da dívida pú-
blica, dúvida alguma existe de que possa instituir uma contribui-
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ção tributária no equivalente da ação ou da obrigação, substituindo-
a, posteriormente, pelo título correspondente. Nesse caso, a obriga-
ção criada pela lei não seria propriamente de subscrever ações ou 
obrigações, mas de pagar um tributo, que é, depois, restituído sob 
a forma de um título representativo do investimento ou da obriga-
ção. Nesse caso, não criaria a lei uma obrigação de fazer (subscrever 
ações ou títulos) mas uma obrigação de pagar, decorrente de uma 
imposição fiscal. 

Se uma pessoa de direito público tem competência para criar 
ou aumentar determinado tributo, a fortiori a terá para instituí-lo 
ou majorá-lo com o compromisso de devolvê-lo em moeda ou outros 
valores non debet cui plus licet quod minus non licere. Mas, a res-
tituição não será de natureza contratual e poderá até ser eliminada 
pelo legislador, a qualquer tempo, convertendo-se a contribuição 
num tributo puro e simples. 

Na realidade não se caracteriza aqui, juridicamente, a figura 
do empréstimo compulsó~io. O que há é simplesmente a imposição 
de um tributo que o Podier Público se compromete a restituir, ou 
como muito bem a definiu o Prof. Aliomar Baleeiro, trata-se de um 
impôsto com promessa de devolução (Limitações ao Poder de Tri-
butar, pág. 56). 

42. Uma conseqüênç:ia decorrre, làgicamente, das considera-
ções precedentes: é que sàmente dentro da esfera da respectiva 
competência tributária podem a União, os Estados e Municípios ins-
tituir tributações para serem, posteriormente, devolvidas, sob a for-
ma de outros valores. 

Apenas econômicam1mte se poderá dizer que uma imposição 
dessa natureza constitua subscrição ou empréstimo compulsórios, 
desde que há, total ou parcialmente, a restituição do respectivo va-
lor. Na realidade, o contribuinte não realiza um ato de subscrição 
nem concede um mútuo. Paga, sim, um tributo. 

Eis por que os autores denominam o empréstimo dessa natureza 
de "empréstimo tributário" (Eheberg, Hacienda Publica, § 216 ou) 
consideram como um impósto extraordinário, temporário e reem-
bolsá1Jel (Flora, Scienza delle Finanze, pág. 384) ou simplesmente 
uma modalidade de imposição (Wagner, Science des Finances, III 
pág. 79, trad. de Paul Halier) ou irmão gêmeo do impôsto (H. Lau-
fender, Finances Comparées, pág. 37). É que, sendo, inicialmente, 
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uma contribuição obrigatória com as características fiscais de um 
impôsto quanto à forma de imposição, lançamento e arrecadação, 
com êle se confunde. A obrigação do contribuinte, perante a entidade 
pública que institui a imposição, é de natureza fiscal. O não paga-
mento dá lugar ao executivo fiscal, ao passo que se a lei houvesse 
simplesmente determinado a obrigação de subscrever, o seu não 
cumprimento poderia dar lugar a outra sanção. 

A regra, parece ser esta: para que determinada entidade pública 
tenha competência constitucional para instituir um empréstimo 
compulsório sob a forma tributária, é necessário que possua essa 
competência para impôr a contribuição como tributo. 

43. Ao impor o Art. 15 do projeto aos proprietários de veículos 
automóveis a obrigação de contribuir até 1957 com as quantias dis-
criminadas na tabela anexa ao projeto, está se valendo o legislador 
federal da f arma ou procedimento tributários para obter o capital 
que será, posteriormente, substituído por ações ou obrigações da Pe-
trobrás. Estabelece o projeto a obrigação de pagar a contribuição (e 
não de subscrever ações ou obrigações), o que caracteriza a imposi-
ção tributária. :msse caráter ainda mais se evidencia nas discrimina-
ções da tabela onde se estabelecem reduções e isenções. 

Se se admitir que falece à União competência constitucional 
para lançar impostos sôbre veículos (ou proprietários de veículos, o 
que é a mesma coisa) por ser da alçada municipal, a conseqüência 
necessária será que lhe falta também a mesma competência para 
valer-se do seu poder fiscal a fim de obter compulsoriamente dos 
proprietários de veículos as contribuições específicas e que serão, 
ulteriormente, restituídas sob a forma de ações ou obrigações da Pe-
trobrás. 

44. O Art. 15 do projeto é, portanto, de constitucionalidade 
discutível, desde que se admita que a União não tenha competência 
para lançar impostos sôbre veículos. 

Poderá parecer inoportuno e impertinente que se levante pe-
rante esta Comissão uma questão cujo exame é da alçada especí-
fica da Comissão de Constituição e Justiça. Se o fazemos é porque 
as conseqüências de sua solução poderão afetar o sistema finan-
ceiro da Petrobrás e eventualmente, indicar outras fórmulas mais 
harmônicas com os princípios constitucionais. A questão, aqui, tem 
grande interêsse e não poderá deixar de ser apreciada com certo 
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cuidado, pois, estando também em causa interêsses privados, não 
poderemos exigir dêles a mesma compreensão e cooperação que é 
licito esperar das entidades públicas. 

45. A razão que induziu o Govêrno - autor da iniciativa 
- a obrigar os proprietários de veículos automóveis a subscrever 
ações da Petrobrás, isto é, a contribuir para a realização dos em-
preendimentos petrolíferos, foi a consideração de terem interêsse 
direto no problema. Isso significa que sua solução virá proporcio-
nar-lhes uma vantagem específica. 

Em verdade, assim realmente é. Os investimentos que serão rea-
lizados pela Petrobrás têm por escôpo fundamental assegurar o 
abastecimento nacional de combustíveis líquidos e lubrificantes. Se 
não extrairmos das entranhas da terra nosso petróleo, êsse abas-
tecimento estará seriamente ameaçado, porque chegará um mo-
mento em que não disporemos de divisas para importá-lo. 

No dia em que o consumo tiver de sofrer restrições - e talvez 
não estejamos muito lon~e dessa eventualidade - as conseqüências 
imediatas se refletirão spbre os que usam os veículos automotores, 
ou como meio de transporte e recreio pessoal, ou como meio de negó-
cio. Quanto maiores forem essas restrições, maiores serão os prejuí-
zos para os seus proprietários, desde que importarão numa limita-
ção ao uso dos veículos, qualquer que seja a sua finalidade. 

Eis por que têm êstes um interêsse especial em que o problema 
do petróleo seja resolvido e aos por que sua solução, isto é, a garan-
tia do abastecimento ou a maior limitação possível das restrições 
lhes proporocionará vantagem diferencial, isto é, uma vantagem 
peculiar e específica do que se beneficiarão não apenas ut universi, 
isto é, como membros da coletividade nacional, mas ut singuli, isto 
é, corno proprietários de veículos e consumidores de combustíveis. 

Poder-se-ia argumentar que êsse benefício diferencial encontra 
sua retribuição ou contra-prestação no prêço do combustível. Na 
realidade assim não é :porque o benefício específico reside preci-
puamente na maior garantia do abastecimento que a organização 
industrial incorporada pela União visa assegurar. 

Se, portanto, o monopólio industrial, que será instituído pela 
União, e as grandes inversões de capitais públicos têm por objetivo 
assegurar o abastecimep.to de combustíveis líquidos, libertando gra-
dativamente o País da pecessidade de importá-los; se para essas in-

http:abastecimep.to
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versões concorrem, direta ou indiretamente, todos os brasileiros 
através da transladação do impôsto sôbre combustíveis líquidos, ou 
de verbas orçamentárias, parece lógico, racional e jurídico que se 
possa exigir uma contraprestação específica daqueles que vão ou 
irão auferir dos empreendimentos petrolíferos um benefício parti-
cular e que são os proprietários de veículos automotores. 

Essa vantagem ou benefício particular legitima a instituição 
de uma taxa, eis que esta nada mais é, em sua conceituação moder-
na, do que a contraprestação de um benefício diferencial propor-
cionado ao indivíduo ou categoria de indivíduos pelo poder público, 
em qualquer das formas de sua manifestação e de suas atividades. 

46. Seria desnecessário repetir aqui tudo o que já se disse e se 
escreveu sôbre os caracteres e traços diferenciativos do impôsto e 
da taxa. O que há de comum em ambos é que são formas tributárias, 
isto é, impositivas e que só podem ser instituídas em virtude de um 
interêsse e para um fim público, que estão sempre nos pressupostos 
da atividade do Estado. 

A diferença, no caso da taxa, está em que, embora a atividade 
do Estado para cujo custeio ela contribui, tenha, em tese, uma fi-
nalidade de interêsse geral, em hipótese, beneficia, de modo espe-
cial, determinadas pessoas ou grupos de pessoas. Essa a razão 
pela qual são convocadas, também de um modo particular, para o 
financiamento dessa atividade. 

47. O Estado é um sistema de serviços públicos, organizados 
segundo esta ou aquela técnica, tendo por objetivo promover o 
bem-estar social. Há serviços ou atividades que o Estado presta em 
proveito de todos indistintamente. O benefício para o indivíduo re-
sulta do simples fato de pertencer a uma coletividade politicamente 
organizada. Dessa circunstância decorre sua obrigação de contri-
buir, e a contribuição que lhe é exigida, segundo a capacidade eco-
nômica, para o custeio dêsses serviços de interêsse geral e, por assim 
dizer, impessoais, tem o nome de impôsto. Mas, se o indivíduo soli-
citar à administração determinada atividade em seu favor, ou se 
o serviço é pôsto à sua disposição pelo Poder Público, ou se é insti-
tuído em seu benefício ou ainda se a criação e organização do serviço 
lhe traz uma vantagem particular, além do proveito que pode dêle 
auferir simplesmente como membro da coletividade, então tem lu-
gar a instituição da taxa, cuja função é precisamente remunerar 

10 - 22 502 
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êsse benefício adicional. A base do impôsto, observa Seligman, é a 
capacidade do contribuinte; a base da taxa é o benefício especial de 
que se aproveita o indivíduo (Essais sur L'Impôt, 11, 137). 

A evolução do conceito de taxa acompanha pràticamente a evo-
lução das funções do Estado moderno. No regime do puro liberalis-
mo, a idéia de serviço público, por exemplo, era restrito à categoria 
de atividades estatais que são, por assim dizer, uma emanação da 
própria soberania; abrangia, como observa Bernard Geny, os ser-
viços indispensáveis à manutenção da ordem na sociedade. A cres-
cente intervenção do Poder Público, porém, reclamada pela com-
plexidade da vida moderna e ditada pelo influxo das novas necessi-
dades, das novas idéias, transfere continuamente para os setores 
da administração pública e para o campo estatal muitas atividades 
que se exercem no regime da iniciativa privada e da livre concorrên-
cia. Essa é também a razão pela qual citado autor, procurando 
caracterizar a idéia de serviço público, escreve: 

"Com efeitciJ, se procurarmos a noção fundamental sô-
bre que repousa a idéia de serviço público e onde decorre 
a sua maior oµ menor extensão, perceberemos que é a 
utilidade públic,~a. Pode-se dar ao serviço público a seguin-
te definição: é o conjunto das necessidades cuja satisfação. 
por meio de empreendimento do poder público, é consi-
derada, num dE.~terminado momento, conforme à utilidade 
pública. (La Cqllaboration des Particuliers avec l'Adminis-
tration, pág. 49). 

A crescente intervenção do Estado na vida econômica tem como 
fundamento o interêsse público e como fim o bem-estar social. Mas, 
ao lado dos benefícios de ordem geral, que está nos seus objetivos, 
pode haver sempre um~ vantagem peculiar e específica para de-
terminadas pessoas. 

Ora, a intervenção do Estado nos domínios da economia, inter-
venção não apenas regljllatória e disciplinar mas também empreen-
dedora e executiva, exige grandes inversões, que são custeadas, em 
grande parte, pelos impostos, isto é, pelas contribuições de todos os 
cidadãos. Deve-se presumir que, na medida em que são financia-
das por essa categoria de tributos, correspondem a um interêsse 
de ordem geral. Na medida, porém, em que êsses empreendimentos 
tragam vantagens adicionais para determinada categoria de cida-
dãos, poderão ou devedio ser custeados por meio de taxas. 
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As taxas guardam, ainda, essencialmente, um caráter contra-
prestacional. Mas, ninguém sustentaria hoje seja a taxa a "contri-
buição exigida em virtude de um serviço especial, divisível, provo-
cada e cobrada como remuneração ou retribuição de um fato a 
posteriori, e um ato judiciário, à expedição de um telegrama" 
(Veiga Filho, Manual de Ciência das Finanças, pág. 76, nota 2, 4.ª 
edição). Muito menos, se poderia caracterizá-Ja como Amaro Ca-
valcanti, quando diz que o "pagamento das taxas é facultativo". 
por ser o preço do serviço obtido e na medida em que cada um o 
exige e tira proveito, como as taxas do Correio, as taxas do Telé-
grafo, as matrículas em estabelecimentos de ensino e as adminis-
trativas (emolumentos por certidões, registros, etc.). E coloca a 
diferença entre a taxa e impôsto na circunstância de ser aquela 
voluntária e êste obrigatório, pela razão - segundo afirma - de 
que, enquanto pelas taxas o indivíduo procura obter um serviço 
que lhe é útil, pessoal, individualmente, o Estado, ao contrário, 
procura, pelo impôsto, os meios de satisfazer as despesas neces-
sárias da administração ou indispensáveis ao bem comum, como 
a manutenção da ordem, as garantias do direito, etc. por ser dever 
essencial da sua própria instituição" (Elementos de Finanças, 
pág. 170). 

48. O que cumpre é caracterizar as diferentes categorias de 
taxas, pois pode haver tantas quantas forem as diferentes formas 
de intervenção ou atividades do Estado e de que possa resultar a 
prestação de um serviço ou de um benefício diferencial ao indiví-
duo ou grupos de indivíduos. Muitas vêzes, o serviço ou atividade 
estatal ou dos agentes da autoridade pública são provocados ou 
solicitados pelo indivíduo e, nesse caso, se poderá dizer que a taxa 
é ocasional; outras vêzes, o serviço é organizado pelo Estado com o 
objetivo de proporcionar, precipuamente, vantagens e benefícios a 
determinada categoria ou grupos de pessoas. Essas vantagens e 
benefícios, nesse caso, se presumem e se consideram decorrentes 
da proteção e defesa tomadas pelo Estado em relação, por exemplo, 
a determinados setores da vida econômica podem dar lugar à insti-
tuição de taxas cobradas aos interessados. É possível que na reali-
dade, os resultados sejam até negativos, mas essa razão não poderia 
ser invocada pelos taxados para subtrair-se ao pagamento do tri-
buto. Tôdas as taxas de defesa cobradas pelos Institutos de natureza 
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econômica têm êsse fundamento. Ainda recentemente, aprovou o 
Congresso Nacional o projeto convertido em lei, que cria o Instituto 
Brasileiro do Café, com o objetivo de realizar a defesa dêsse ramo 
da produção nacional. Para o custeio dos seus serviços foi criada 
a taxa de 10 cruzeiros por saca de café. O benefício para o contri-
buinte é aqui meramente presuntivo e não poderia êle fugir ao pa-
gamento da taxa sob a alegação, por exemplo, de dispensã-lo ou 
de ser inexistente. 

Os pressupostos da taxa, nas formas atuais de intervenção do  
Estado, nem sempre residem num serviço ou beneficio mensurável  
e individualizável. E' que a segurança, a garantia e o beneficio in- 
dividuais residem na estrutura do conjunto e do sistema.  

Para que se caracterize a taxa basta que o seu objetivo seja 
custear um serviço ou uma atividade especial do Estado, ou como 
dizem certos autores, um serviço divisível em relação ao conjunto 
das atividades, o que dessa intervenção resulta, efetiva ou presumi-
damente, um benefício' diferencial para determinados grupos de 
pessoas. 

E necessário acentuar que, nesses casos, o benefício se presume 
contínuo e decorre da própria existência do serviço organizado pelo 
Estado. No caso de uma taxa administrativa, o serviço remunerado 
é descontínuo e individ'iWlizável, isto é, só hoverã taxa a pagar em 
cada caso particular em que a atividade da administração fôr solici-
tada ou provocada, ou tôda vez que houver um ato do poder público 
praticado no interêsse de determinada pessoa. 

49. Foi certamente nesses princípios gerais que se inspirou 
o próprio legislador para nos dar a conceituação legal da taxa e do 
impôsto, pondo têrmo a. uma longa controvérsia doutrinária. Assim, 
o Decreto-lei n.0 1.804, de 24-11-1939, aprovando as resoluções vo-
tadas por uma Conferência de Técnicos em Contabilidade Pública e 
assuntos Fazendários, manteve para o impôsto o seu conceito tra-
dicional: é um tributo destinado a atender indistintamente às ne-
cessidades de ordem geral da Administração Pública. Caracteri-
zando os diferentes tipos de taxas, declara que são tributos exigidos: 

a) como remuneração de serviços especificas prestados aos 
contribuintes; 

b) ou como remuneração de serviço postos à disposição da 
contribuinte; 
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c) ou como contribuição para custear atividades especiais 
provocadas: 

1) por conveniência de caráter geral 
2) por conveniência de determinados grupos. 
O conceito hodierno de taxa, justamente, como acentuamos, 

em razão da crescente intervenção do Estado em todos os setores 
da vida nacionai, não se pode mais conter nos limites de sua formu-
lação clássica. A idéia de que as taxas sejam a remuneração de um 
serviço prestado pelo Estado ao indivíduo e por êste solicitado, ou 
de que sejam a contraprestação de uma vantagem mensurável, já 
está superada, pois não poderia abranger tôdas as formas possíveis 
de intervenção especial e de que pode sempre resultar, real ou pre-
sumidamente, uma vantagem marginal para o contribuinte. Não é 
necessário que êste solicite o serviço ou a intervenção do Estado, 
que se podem operar à sua revelia. O benefício é, por vêzes, compul-
sório, porque corresponde a uma necesidade de ordem geral, nem 
sempre claramente percebida pelo indivíduo. Todo o sistema da pre-
vidência social se baseia, em última análise, sôbre êsses princípios. 

50. O abastecimento nacional de petróleo foi declarado de 
utilidade pública pelo Decreto-lei número 395, de 29 de abril de 
1938, especificando o referido Decreto-lei que, por abastecimento 
nacional, se deveria entender a produção, a importação, a exporta-
ção, o transporte, inclusive a construção de oleodutos, a distribuição 
e comércio de petróleo bruto e derivados, a refinação de petróleo 
importado ou de produção nacional, qualquer que fôsse a fonte de 
extração. 

Todo o sistema regulatório do abastecimento ficou a cargo do 
Conselho Nacional do Petróleo, criado pelo referido Decreto-lei e 
organizado pelo Decreto-lei número 538, de 7 de julho de 1938, 
tendo sido instituída a taxa de 3 cruzeiros por tonelada de petróleo 
bruto, gasolina, querosene, óleos combustíveis e lubrificantes mi-
nerais, importados ou produzidos no país para atender às despesas 
decorrentes do funcionamento do Conselho. Essa taxa foi, poste-
riormente, suprimida pelo Decreto-lei n.0 2.615, de 21 de setem-
bro de 1940 que criou o impôsto sôbre combustíveis e lubrificantes 
líquidos. 

O projeto ora em causa institui, como monopólio da União, a 
exploração petrolífera no território nacional:, compreendendo a 
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pesquisa e lavra, refinação e transporte marítimo de petróleo bruto 
nacional. 

A intervenção do Estado vai, pois, além do contrôle regulatório 
para assumir e realizar, com exclusividade, todos os empreendi-
mentos relacionados com a indústria petrolífera. Isso significa que 
essa indústria ou gênero de exploração passará a ser um serviço do 
Estado que êle executará através do sistema de emprêsas previstas 
no projeto. 

As razões que induzem o Estado a assim proceder decorrem, 
como observamos, do fato de ser o petróleo uma das principais fon-
tes de energia para o transporte, especialmente o rodoviário e aéreo, 
interessando, portanto, diretamente à economia nacional. A fun-
ção e o objetivo precípuo da intervenção do Estado, como também 
acentuamos, será assegurar o abastecimento, mediante a explora-
ção das jazidas petrolíferas existentes em território nacional, me-
diante a instalação de refinarias e um sistema de transportes que 
permita, com relação ao petróleo importado, a poupança crescente 
de divisas, sem o que pod~rá, em determinado momento, estar com-
prometido o abastecimer~to por dificuldade ou falta de cobertura 
cambial. 

51. Na sua parte puramente disciplinar, o serviço está em ple-
no funcionamento através do Conselho Nacional do Petróleo. Mas, 
já penetrou o Estado no setor propriamente industrial, com ostra-
balhos de pesquisa e exploração realizados até esta data pelo Con-
selo Nacional do Petróleo, e que custaram mais de um bilhão de 
cruzeiros, com a aquisiç;ã.o da frota de petroleiros, com a instala-
ção das refinarias de MSitaripe e Cubatão onde já estão invertidos 
cêrca de 800 milhões. 

:t!:sses gastos e essas inversões foram feitas com verbas orçamen-
tárias, isto é, foram custeadas com as contribuições de todos os 
cidadãos. 

Todos êsses empreepdimentos e os que estão projetados atra-
vés da Petrobrás e Subsidiárias pertencem ao que poderíamos de-
nominar "sistema de sei7urança do petróleo". 

Monopolizando a i:q.dústria do petróleo, o Estado não tem em 
vista objetivos de caráter fiscal, isto é, não visa aumentar suas ren-
das através dos lucros pessa indústria, como poderia fazê-lo com 
monopólios de outra natureza. A finalidade é exercer o contrôle 
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sôbre uma riqueza básica e assegurar sua exploração de fundamen-
tal interêsse para o País e de particular interêsse para os que dire-
tamente consomem combustíveis e lubrificantes líquidos. 

A ação do Estado não se limita a explorar êste ou aquêle ramo 
da indústria, mas envolve todo o conjunto, tôdas as suas atividades, 
tudo, enfim o que está compreendido no sistema de garantia do su-
primento de combustíveis líquidos. 

A taxa com que os proprietários de veículos automotores po-
dem ser obrigados a contribuir deve justamente destinar-se a con-
correr para o custeio das inversões que o Estado será obrigado a 
fazer a fim de organizar e manter todo êsse sistema. 

52. Não se deveria, no caso, confundir a taxa com o preço de 
utilidade, isto é, do combustível produzido pelo Estado através de 
suas emprêsas industriais. O preço é a contraprestação do forne-
cimento de combustível, que será fixado em função do custo de 
produção de outros fatôres de interêsse geral e de ordem interna-
cional. O preço será diretamente pago às emprêsas produtoras. A 
taxa é a contribuição para o custeio das inversões e outras medidas 
que constituem todo o sistema, sua organização e possibilidade de 
funcionamento e que está a cargo direto do Estado. 

Poder-se-ia alegar que os proprietários de veículos automotores 
já pagam uma contribuição para o fim previsto através do impôsto 
único, que é acrescido ao preço do combustível. Na realidade, salvo 
o caso dos veículos de passeio, essa sobrecarga se adiciona ao custo 
dos transportes, e portanto, das mercadorias, transferindo-se para 
o público. Mas, seja como fôr, o tributo é cobrado a título de impôsto 
e não de taxa, sendo portanto, diversos seus fundamentos jurídicos. 

Em resumo poderíamos dizer que, na bomba de gasolina, o pro-
prietário de veículo paga o preço comercial do combustível, pro-
duzido ou não pelas emprêsas do Estado; ao Tesouro, pagará a taxa 
que o Estado lhe exige como contribuição pela garantia do forneci-
mento e pela manutenção de todo o sistema. 

Tomando como base as tabelas do projeto e o período de cinco 
anos, essa contribuição representará menos de 13% sôbre o total 
das inversões previstas e que exprimem o sacrifício da coletividade. 

Observamos que, no caso dos veículos de passeio, não se opera 
a transladação do impôsto. Mas, é justo que a contribuição seja, 
nêsse caso, maior, pois, enquanto um veículo de transporte de carga 
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ou passageiros presta serviços coletivos, o veículo de passeio tem 
uma finalidade mais individualista e egoista, pois serve apenas ao 
respectivo proprietário. 

53. A ampliação do sistema das taxas corresponde mais fiel-
mente aos princípios da justiça social contributiva, pois, segundo já 
nos advertia Wagner, há mais de 70 anos, menos taxas significam 
mais impostos e certo liberalismo, moderação ou pouca "fiscalidade" 
no sistema das taxas pode caracterizar uma espécie de comunismo 
às avessas, praticado em benefício das classes mais favorecidas 
(Science des Finances, trad, de Ronjat, 11, pág. 103). 

Porque, segundo ainda observa o mesmo autor, um dos obstá-
culos à criação de um sistema racional de taxas decorre das falsas 
concepções e teorias sôbre a política, a economia pública e a civi-
lização e, sobretudo, do fato de interêsses de classes e, especial-
mente das classes favorecidas, das classes possuidoras, se mascara-
rem sob o disfarce de interêsses gerais e públicos, sabendo compor-
tar-se e fazer-se reconhi;icer como tais. 

54. A exclusão do acionista privado compulsório viria elimi-
nar uma série de problE!mas e questões que poderão oferecer não 
pequenas dificuldades qe ordem prática . 

Sabemos que existem atualmente no Brasil, mais de 500 mil 
automóveis, caminhões, aeronaves, veículos aquáticos, número que, 
certamente, tenderá a aumentar. 

Poderemos admitir que o número médio de proprietários de 
veículos seja de 400 mil, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. 
Desde que deve ser re~peitado o artigo 18, as ações deverão ser 
nominativas, pois só pofierão ser acionistas as pessoas físicas e ju-
rídicas que reunam as condições alí especificada. 

Se o proprietário d\a veículo fôr pessoa física, para poder rece-
ber a ação preferencial, correspondente à contribuição imposta, 
terá de provar: 

a) que é brasileiro nato ou naturalizado há mais de cinco anos 
e residente no Brasil; 

b) se casado, deverá ainda provar que o é com brasileiro ou 
com estrangeiro pelo regime da separação. 

Se o proprietário fôr pessoa jurídica, deverá fazer prova: 
a) que os acionistas são brasileiros natos solteiros ou casados 

com brasileiros natos ou, se casado com etrangeiro, de que o são 
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pelo regime de separação e incomunicabilidade de bens ( art. 18, III) ; 
b) nos casos do inciso V do artigo 18, a prova, quanto aos 

acionistas, das condições do inciso III. 
Admitindo que, dos 400 mil proprietários de veículos, 300. 000 

sejam pessoas físicas, seria necessário examinar a documentação 
relativamente a cada uma para verificar se satisfaz os requisitos 
legais para ser acionista e ser inscrito, como tal, no livro de Registro 
de Ações Nominativas. Supondo que os papéis relativos a cada uma 
pudessem ser examinados em 15 minutos, o que seria um recorde 
fantástico da eficiência burocrática nacional, um funcionário le-
varia, matemàticamente, 6 milhões de minutos ou 100 mil horas 
para fazer êsse serviço. Imaginando um trabalho médio de 6 horas, 
diárias, teríamos mais de 16 mil dias, ou 50 anos aproximadamente. 
Em outras palavras, isso significa que seriam necessários 50 funcio-
nários trabalhando o ano todo exclusivamente nessa tarefa. 

O caso das pessoas jurídicas, por hipótese 100 mil, seria muito 
mais complicado, pois se deveria examinar a nacionalidade dos só-
cios ou acionistas. Supondo que tenham, em média, 10 sócios, fôra 
mister perquirir a nacionalidade de 1 milhão de pessoas, número 
que, entretanto, ficaria reduzido, desde que seriam excluídas, a 
priori, as sociedades anônimas de ações ao portador. 

Mas, haveria mais. A Sociedade não poderia deixar de ter o 
livro de Registro das Ações Nominativas, onde deveriam ser inscritos 
os acionistas para os fins previstos no artigo 56, inciso 1, do Decreto-
lei n.º 2.627. Deveria também possuir o Livro de Transferência de 
Ações Nominativas para lançamento dos têrmos de transferência. 
Tôda vez que se operasse uma transferência, seria necessário pro-
ceder a uma investigação em tôrno da pessoa do adquirente, cessio-
nário ou sucessor, a fim de verificar se satisfaz os requisitos do 
artigo 18. 

O livro de "Registro de Ações Nominativas" na base da hipótese 
formulacra, teria 400 mil inscrições. Como seria necessário reservar 
uma página a cada acionista, para as devidas a.notações e averbações 
legais, se cada livro tivesse 500 páginas, seriam preciso 800 volumes. 
Supondo que o movimento de transferência correspondesse a 10 % 
dos acionistas, teríamos, por ano, 40. 000 têrmos ou mais de 100 
por dia, o que exigiria, feitos os cálculos, pelo menos 10 funcionários. 
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55. A emprêsa, pois, se veria na contingência de organizar 
um grande e dispendioso departamento burocrático só para tratar 
da nacionalidade dos acionistas compulsórios e questões correla-
tas. Se imaginarmos que centenas de milhares de pessoas teriam de 
andar às voltas com toda essa burocracia para obter os seus títulos, 
bem poderemos imaginar o efeito psicológico e ação desmoralizante 
do sistema em relação à Petrobrás. É necessário que a outras causas 
de descrédito que, eventualmente possam sobrevir, não se acres-
centem, desde já, algumas que podem ser fàcilmente evitadas. 

Poder-se-ia, talvez, resolver o problema eliminando as ações e 
distribuindo apenas obrigações ou deixando à opção do contribuinte. 
Essa solução, porém, seria, como já observamos, absolutamente de-
sinteressante para a Petrobrás, pois, nesse caso, estaria, desde o iní-
cio sobrecarregada com os ônus de juros e amortização do emprés-
timo compulsório, o que representaria uma perda de substância. 
Os empréstimos poderãq vir posteriormente, quando os empreen-
dimentos tiverem sua r~~produtividade assegurada. 

Por outro lado, na hipótese em que as contribuições dos pro-
prietários de veículos deivessem representar um empréstimo com-
pulsório, cumpriria que ~. lei, desde logo, estabelecesse as respectivas 
condições, quanto ao juro e prazo de resgate, pois seria inadmissível 
que fôsse deixadas ao arl.Jítrio do devedor, isto é, da Petrobrás. 

56. A eliminação do acionista privado compulsório deveria 
conduzir também à eliminação o acionista privado voluntário, dei-
xando, assim, a sociedade de ser de economia mista. 

Na realidade, numa emprêsa em que o capital público ascende-
rá a 10 ou mais bilhões, a acionista privado teria uma função apenas 
simbólica. Sua admissão não passaria de uma concessão ao espírito 
capitalista, com o reconhecimento da tese de que, até nos empreen-
dimentos industriais do Estado, empreendimentos que êle monopo-
liza, deve existir a poss~bilidade de acesso para o capital privado. 
Seria a última seta tímida é verdade, jogada contra a intervenção 
do Estado. 

A presença do acionista privado na Petrobrás, exceto essa ho-
menagem póstuma ao princípio da livre emprêsa na exploração do 
petróleo, não teria sentido algum. E não teria sentido pelas razões 
seguintes: 



-155-

a) os empreendimentos que o Estado visa realizar não podem 
ter objetivos lucrativos. Essa circunstância, por si só, excluiria o 
interêsse do inversionista privado, que é sempre atraído pela pers-
pectiva e esperança de dividendos. Ninguém terá a ingenuidade de 
supor que o capital nacional privado possa ser atraído ante a pers-
pectiva de obter 6 ou 8% de dividendos, quando, hoje em dia, o ne-
gócio que rende menos de 20% é considerado desinteressante. Na 
hipótese em que a sorte favorecesse a Petrobrás que os lucros pudes-
sem ser maiores, seria injusto distribuí-los como remuneração ao 
capital privado, quando o empreendimento custa tantos sacrifícios 
à coletividade. Nêsse caso, ou deveriam ser reinvertidos, aliviando 
os impostos que custeiam as inversões que produzem, ou deveriam 
ser aplicados em outros empreendimentos, ou socorrer o Tesouro, 
ou então, se desnecessários e sem aplicação, dever-se-ia baixar o 
preço das utilidades produzidas, o que seria uma forma de beneficiar 
a coletividade. 

b) as emprêsas de economia mista, salvo casos especiais, en-
volvem sempre uma contradição, contradição entre os objetivos da 
inversão pública, que é garantir a produção de um bem ou serviço 
necessário à coletividade, os objetivos da inversão privada, que abs-
trai de considerações dessa ordem, para visar exclusivamente o in-
terêsse individual, que é o lucro. A experiência em todos os países 
tem demonstrado que, sempre que o Estado controle a emprêsa e 
ponha de parte o escopo lucrativo, o acionista privado se desin-
teressa por completo da marcha e condução dos seus negócios. A 
opinião de que a presença do acionista privado é um meio de fisca-
lizar a administração não passa de uma suposição que não encontra 
fundamento na realidade. 

e) o inversionista privado, sobretudo no Brasil, país de capital 
escasso, se desinteressa de participar de emprêsas onde possa não 
haver dividendos ou possa haver a limitação dêles. O grande in-
versionista, por seu lado, não participa de emprêsas de que não pos-
sa ter o contrôle ou não influa na sua administração; 

d) seria igualmente suposição ingênua imaginar que o in-
versionista privado venha a ser atraído por motivos de caráter pa-
triótico. Individualmente, todo cidadão se presume um patriota, 
mas o capital, em si mesmo, não se deixa comover e induzir por 
motivos dessa índole; 
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e) há quem sustente a tese de que, verificando-se atualmente 
na indústria a grande concentração da propriedade, a distribuição 
das ações por um grande número de acionistas seria um meio de 
subdividir essa propriedade ... Na realidade, entre nós, as camadas 
populares não são tentadas a subscrever ações, em primeiro lugar 
porque desconfiam das sociedades anônimas e, em segundo lugar, 
porque não disporiam de economias para êsse fim. Tratando-se de 
emprêsas organizadas pelo Estado, a subscrição, em razão da ausên-
cia de finalidades especulativas, será uma contribuição de sacrifício. 
E não seria justo reclamá-la ou exigí-la do povo. 

Não se poderia argumentar com o exemplo de outros povos, 
econômicamente evoluídos, como os EE. UU. em que há excedentes, 
inclusive nas camadas populares, para aplicações dessa natureza, 
onde há um poderoso e bem organizado mercado de títulos e onde 
a população é esclarecida. 

57. Desde que o Estado, no regime capitalista, intervém no 
campo econômico, o faz, 'necessàriamente, ou para suprir a ausência 
da iniciativa privada ou. para substituir os seus objetivos. O que o 
impulsiona é sempre um interêsse social e não se poderíam, pois, 
combinar e harmonizar nessa ação recursos financeiros que se mo-
vimentam com objetivos diferentes e antagônicos. Nem seria ad-
missível que os fins coli;mados pelo Estado pudessem ser prejudica-
dos pela presença do capital privado, nem seria razoável impor a 
êste um regime de abstinência contrário à sua natureza. O que 
cumpre, pois, é demilita,r os dois setores de ação, evitar êsses hibri-
dismos que redundam em formações teratológicas e em que o fim 
público é desvirtuado, sem que se aproveite a eficiência da livre 
emprêsa. 

A circunstância de existirem alguns acionistas privados numa 
emprêsa estatal não terá a virtude de corrigir certos defeitos e 
certos vícios que se verificam com freqüência no serviço público. 
Que influência, por exemplo, poderíam ter os acionistas particulares 
da Petrobrás quando sti.a Diretoria Executiva, composta de um pre-
sidente e três diretores, é tôda nomeada pelo Presidente da Repúbli-
ca? Quando, no Conselho de Administração, composto pelos mem-
bros da Diretoria Executiva, mais 3 conselheiros eleitos pelas pes-
soas jurídicas de direito público, exceto a União, poderão as pessoas 
de direito privado eleger, no máximo, dois representantes e isto na 
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base de 1 por 7,5% do capital subscrito, excetuado o dos acionistas 
compulsórios que não têm direito a voto? Para que os acionistas pri-
vados votantes pudessem ter um membro do Conselho, seria ne-
cessário que as respectivas ações atingissem o valor de 750 milhões, 
quando o capital da Petrobrás fôsse de 10 bilhões. Quem terá a in-
genuidade de supor que êsse capital será voluntáriamente subs-
crito? 

Mas, ainda que isso pudesse acontecer, o voto dêsse conselheiro 
pesaria 1/8, sem aludir ao direito do presidente do Conselho de vetar 
as deliberações dêste ... 

58. A eliminação do capital privado voluntário é uma solução 
que se impõe, em primeiro lugar, porque não terá nenhum interêsse 
em vir para a Petrobrás e, se vier, será em doses tão homeopáticas 
que causará mais incômodos que vantagens; em segundo lugar, 
porque é desnecessário e inconveniente; em terceiro lugar, porque 
as condições impostas aos acionistas, quanto à nacionalidade, são 
de um jacobinismo agressivo e irritante. 

A eliminação pura e simples do capital privado será, em relação 
aos estrangeiros, uma atitude muito mais compreensiva e mais sim-
pática do que a discriminação nacionalista do artigo 18. 

Em nenhum País estrangeiro poderiam surgir melindres nem 
restrições pelo fato de que nossa política, em relação ao petróleo, 
seja a do monopólio estatal. Trata-se de uma riqueza que nos per-
tence e que poderemos explorar nas condições que julgarmos mais 
convenientes aos interêsses da comunidade nacional. Impedir, po-
rém, que até um brasileiro casado com estrangeira possa ser acio-
nista da Petrobrás é levar a exageros quase supersticiosos a vigi-
lância contra o capital estrangeiro e os trustes internacionais. 

Aliás, quando o capital privado é explorador, tanto faz que 
seja estrangeiro ou nacional. Para a classe proletária, principal-
mente, o consôlo não será maior pelo fato de ser eventualmente es-
poliada pelo capital nacional. 

A ação dos trustes quando nociva e anti-social, não o é menos, 
nos próprios países de origem, do que em outras partes do mundo. 
Se as preocupações do artigo 18 têm por objetivo resguardar-nos 
da influência dos trustes, sejamos então coerentes e eliminemos de 
vez o capital privado, pois, não raro, os agentes do capitalismo in-
ternacional ostentam nomes bem nacionais. 
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59. A solução, portanto, que sugerimos, em relação aos acio· 
nistas privados da Petrobrás, é a seguinte: 

1 - Quanto aos acionistas compulsórios: 

a) substituir a subscrição compulsória pela instituição de uma 
taxa, nos têrmos da emenda que oferecemos e que a União aplicará 
na subscrição do capital da Petrobrás e, de um modo geral, no cus-
teio das atividades relacionadas com o petróleo; 

b) na hipótese em que haja escrúpulos jurídicos e constitu-
cionais quanto à taxação pura e simples criar um tipo especial da 
ação, a que se poderia dar o nome de "ação de contribuição", com 
as seguintes características: 

1) a ação não teria, em qualquer hipótese, direito a voto, não 
podendo ser convertida em qualquer outro tipo de ação; 

2) a ação não teri~ preferência na distribuição de dividendos, 
sendo êstes limitados a (1%. As duas restrições poderíam justificar-
se sob o fundamento de que se considera essa participação compul-
sória como decorrente do dever de contribuir para o custeio das 
inversões e atividades dp Estado relacionadas com o petróleo. Por 
essa mesma razão deixaria de existir o motivo da garantia solidá-
ria da União pelo valor integral da ação; 

3) a ação poderia ser ao portador. 

Para afastar qualquer dúvida quanto à competência da União 
de impor essa subscriçãp sob a forma tributária, a redação do dis-
positivo legal seria convenientemente modificada, dando às contri-
buições o caráter de taxas. O fato de que houvesse a devolução sob a 
forma de ações, não vil:ia contrariar o fundamento contrapresta-
cional da taxa, que poderia julgar-se em contradição com a resti-
tuição, mas significaria simplesmente que a contraprestação exigi-
da, no caso, pelo Poder Público, teria um caráter mais suave e 
mais benigno, limitandq-se a exigir dos proprietários de veículos au-
tomóveis o consumo financeiro nos têrmos específicos, em vez de 
instituir uma taxação pura e simples. Essa "ação de contribuição" 
admitiria ainda outras variantes; poderia ter o dividendo das ações 
comuns, sem ser preferencial e sem voto. 
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II - Quanto aos acionistas voluntários, pessoas de direito 
privado: 

a) propomos sua eliminação, com exceção das sociedades 
anônimas de esconomia mista, que estejam sob o contrôle perma-
nente do Poder Público; 

b) caso não seja aceito êsse alvitre, sugerimos que se faculte 
ao acionista privado voluntário subscrever ações preferenciais, que 
não terão, em qualquer hipótese, direito a voto nem poderão ser 
convertidas em ações ordinárias. 

Isso permitiria a tôdas as pessoas prestarem seu concurso fi-
nanceiro à Petrobrás, satisfazendo, assim, as inspirações do patrio--
tismo, se fôssem nacionais, ou os impulsos da amizade, da gratidão 
ou da solidariedade, se fôssem estrangeiros. 

Cumpre considerar que, se por um lado, nos devemos prevenir 
contra a possibilidade de infiltrações de influências perniciosas, 
através das frestas que uma sociedade de economia mista poderia 
oferecer desde que se permitisse a subscrição livre do capital vo-
tante, por outro lado, é necessário não esquecer que o Brasil é um 
país de imigração e que não pode tomar atitudes de hostilidade ou 
de desconfiança indiscriminada contra os estrangeiros. 

A regra deverá ser esta: o capital privado, se admitido, poderá 
concorrer e colaborar financeiramente; não poderá, porém, deliberar 
nem influir nas deliberações, que constituirão prerrogativas das en-
tidades públicas. 

60. O argumento de que seria proveitoso a presença do acio-
nista privado nos corpos deliberativos, para exercer certa ação fis-
calizadora, seria de todo inconsistente no caso da Petrobrás. Terá 
esta como acionistas votantes a União, 20 Estados, o Distrito Fe-
deral e cêrca de 2.000 municípios. A Sociedade não fracassará, pois, 
por ausência ou falta de ação fiscalizadora ... 

Desde que a ação preferencial seja permanentemente privada 
do direito de voto e não possa ser convertida, em qualquer hipótese, 
em ação comum, parece que não haveria inconveniente em que pu-
desse ser ao portador, pois que representaria uma simples contri-
buição financeira, com esperanças de um dividendo. 

Se se ponderar que a ação preferencial tem, na legislação vi-
gente, um regime definido e cuja principal característica é a prio-
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ridade na distribuição de dividendos, fixos ou cumulativos, ou ore-
embôlso do capital ou nessas vantagens acumuladas; se, por outro 
lado, se entender que a participação do capital privado voluntário, 
sem embargo de não ser votante, não deveria gozar dessas vanta-
gens, mas deveria limitar-se a ser um capital de cooperação, sujei-
tando-se no que se refere à remuneração, ao regime das ações co-
muns, poder-se-ia, nesse caso, criar um novo tipo de ação, a que 
se poderia dar o nome de "ação de cooperação", sem direito a voto 
e sem outras preferências. 

Mesmo na hipótese em que se entenda que as preferenciais de- 
vem ser mantidas, talvez fôsse conveniente mudar o tipo e a deno- 
minação da ação, para que se conjure eventualidade, temida por  
alguns, de que se possa, por alguma modificação sutil sub-reptícia  
da lei, restituir às ações preferenciais a plenitude dos direitos que  
o Decreto-lei n.º 2. 627 lhes confere, entre êles o de adquirir o di-
reito de voto, no caso do Art. 81, parágrafo único, do mesmo De-
creto-lei. 

1 

Se, porém, há um terceiro tipo de ação, todos êsses direitos de-
veríam ser expressame11te concedidos e o fato tomaria logo um as-
pecto mais visível e escandaloso. Não devemos esquecer que, se 
isso também puder acontecer, não menos possível será então a mo-
dificação de todo o sisfoma, inclusive a eliminação do monopólio es-
tatal. Nosso complexo de superstição, porém, não deve chegar a êsse 
ponto, mesmo porque a involução é sempre um processo muito 
difícil. .. 

PROCESSO DE AUMENTO DO CAPITAL DA PETROBRAS 

61. O capital dfl, Petrobrás será, inicialmente, de 4 bilhões, 
subscrito pela União, qevendo ser elevado, até 1957, para 10 bilhões. 
Desde que é a própria. lei que não só autoriza, mas determina o 
aumento e que indica quais os recursos destinados a cobrí-los, êsse 
aumento poderá ser automático e independer de quaisquer outras 
formalidades. 

Nesse particular, há as seguintes observações a fazer: 
a) a União subscreve, inicialmente, a totalidade do capital da 

Petrobrás. Naturalmente, a subscrição pressupõe o cumprimento dos 
atos preliminares enuµi.erados no art. 7.0 § 1.º e os atos constitutivos 
especificados no§ 2.º do mesmo artigo. 
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No inciso IV do§ 1.0 se enumera, como ato preliminar, a inscri-
ção de propostas para a compra de ações? Compra de ações de quem 
e por quem? A União não pode vender suas ações, a não ser com 
autorização legislativa. Em qualquer hipótese, só poderia fazê-lo de-
pois de havê-las subscrito e possuí-las. Se se admitir que não se trata 
da "compra" mas de "tomada" de ações, por que motivo deverão ser 
preliminarmente inscritas propostas nesse sentido, se cabe à União 
subscrever inicialmente a totalidade do capital? As propostas só po-
deriam ter cabimento, dentro do sistema do próprio projeto, para 
os aumentos periódicos do capital até alcançar o limite mínimo de 
10 bilhões até 57. 

Por essa razão, em emenda, sugerimos a supressão do referido 
inciso. 

b) estabelece o projeto CArt. 12) que os aumentos periódicos 
de capital se farão com os recursos previstos nos Arts. 13, 14 e 
15 (contribuições tributárias e contribuições dos proprietários de 
veículos). 

Na realidade, os recursos destinados ao aumento e integraliza-
ção são recolhidos, em contas vinculadas, ao Banco do Brasil. Assim, 
a parte receita do impôsto único é, segundo estatui o Art. 8.0 da 
Lei n.0 1. 749, recolhida ao referido estabelecimento diàriamente 
à disposição dos empreendimentos ligados à indústria do petróleo e 
para ser aplicada conforme a lei determinar. 

Ora, se o aumento do capital já está previsto e prescrito pela 
própria lei (§ 1.º do Art. 9.º), se os recursos para êsse aumento tam-
bém já estão prédeterminados e coletados, os aumentos periódicos 
de capital poderão fazer-se automàticamente pela simples emissão 
de ações da Sociedade, de acôrdo com o plano de distribuição orga-
nizado pelo Conselho Nacional do Petróleo, não havendo necessi-
dade de que sejam cumpridas outras formalidades. 

Isso simplificará extraordinàriamente o processo dos aumentos 
sucessivos, tornando-se desnecessária a convocação de assembléias, 
que, pràticamente, nada teriam de resolver. 

Na hipótese em que alguma das entidades tenha interêsse em 
uma participação maior na Petrobrás, do que a que estaria obriga-
da pela respectiva cota, poderá obtê-la por uma simples comuni-
cação nesse sentido. 

11 - 22502 
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FAVORES CONCEDIDOS A PETROBRAS 

62 . A Petrobrás gozará de uma série de imunidades oficiais, 
o que constituirá mais um argumento contra a presença do capital 
privado, que se viria beneficiar, indiretamente, dêsses favores. 

Assim, estão isentos de tributos federais: 
a) os atos de constituição da sociedade e de integralização 

do seu capital; 
b) os instrumentos de mandato para o exercício do direito 

de voto nas assembléias gerais; 
e) importação para consumo, inclusive isenção de adicionais 

em relação aos maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, apa-
relhos, ferramentas, instrumentos e materiais destinados à constru-
ção, instalação, ampliação, melhoramento, funcionamento, explora-
ção, conservação e manutenção de suas instalações. 

A essas isenções fiscais, poder-se-ia ainda acrescentar, em emen-
da, a isenção de impôs~o para as transferências de ações entre as 
entidades de direito púiplico (na hipótese em que o capital privado 
fôsse excluído ou ficas~~e representado por ações ao portador, nos 
têrmos sugeridos, seria desnecessária a referência às entidades de 
direito público). 

63. Declara o projeto (Art. 22) que serão solicitadas isenções 
fiscais aos Estados e municípios, na esfera da respectiva competên-
cia tributária. 

Entretanto, parece que essas isenções já decorrem do Art. 31, 
V, a da Constituição, pois que a Petrobrás é a forma institucional 
pela qual a União exerce um serviço público. Seria inútil obser-
var que a exploração petrolífera não é, por natureza, serviço público. 
Tôdas as atividades econômicas não o são até o momento em que o 
Estado resolve monopolizá-las por uma razão de interêsse público 
e que lhes assume o exercício. Ora, a indústria nacional de petróleo, 
tal como está definida no Art. 1.0 , passará a ser monopólio da União. 
Logo, passará a ser um serviço público, embora de caráter indus-
trial. :@:sse serviço não será delegado, não será explorado em regime 
de concessão. A Petrobrás e suas subsidiárias não serão concessio-
nárias de um serviço público, mas os rgãos instituídos pela União 
para a sua execução. É o que declara expressamente o Art. 2.º do 
projeto. A objeção de que a Petrobrás e Subsidiárias são sociedades 
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de direito privado não teria procedência. A forma jurídica é a do 
direito privado, mas as finalidades e os recursos são públicos. A 
sociedade anônima, no caso, foi o meio mais prático encontrado 
para conjugar êsses recursos de origem federal, estadual e muni-
cipal. Além disso, a Petrobrás e subsidiárias são reguladas pelo 
direito comum apenas na parte em que não o são pela lei especial 
que as institui. 

É certo que o projeto prevê a presença do capital privado. Mas, 
isso não passa de uma anomalia, que deve ser eliminada. Em qual-
quer hipótese, êsse capital estaria ao serviço de um fim público. 

Na realidade, o entendimento que deveria haver com os Es-
tados e Municípios seria no sentido de que a Petrobrás e Subsidiá-
rias não ficassem isentas de certos tributos, como, por exemplo, 
do impôsto de vendas e consignações. 

64. A sociedade gozará da prerrogativa de promover desapro-
priação e poderá ter a garantia do Tesouro para empéstimos con-
traídos no exterior até om ontante de 25% do capital integralizado. 
Isso significa que o Tesouro poderá, depois de integralizados os 
10 bilhões, garantir empréstimos até 125 milhões de dólares. 

Todos êsses favores deferidos à Petrobrás estão mais do que 
justificados desde que nada mais é do que um instrumento técnico-
administrativo instituído para a execução do monopólio federal 
da exploração petrolífera. 

ENCARGOS DA PETROBRAS 

65. Uma das obrigações impostas à Petrobrás, como às Sub-
sidiárias, é a constante do Art. 27 do projeto, que está assim redi-
gido: 

"Art. 27. A Sociedade e suas Subsidiárias ficam obri-
gadas a pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a 
lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, 
indenização correspondente a 5% sôbre o valor do óleo 
extraído ou do xisto ou do gás. 

§ 1.º Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão 
fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 2.0 Será efetuado trimestralmente o pagamento de 
que trata êste artigo. 

§ 3.º ... 
§ 4.º ..• 
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Por essa forma se institui um verdadeiro "royalty" em beneficio 
dos Estados e Territórios onde a Petrobrás ou Subsidiárias vierem 
a extrair óleo de poço ou de xisto ou extrair gás. 

Essa indenização não tem, em realidade, maior fundamento. 
Em primeiro lugar, não teria como espécie, regalia pela simples ra-
zão de que as jazidas de petróleo e gases naturais constituem pa-
trimônio da União. O simples fato de se encontrarem nesta ou na-
quela região do país, constitui mero acidente geológico que não 
poderia dar lugar a nenhum direito inerente ou adjeto à sua lo-
calização. 

Por outro lado, sua exploração só pode ser do interêsse do Es-
tado ou Território onde sejam descobertos. Que prejuízos lhes po-
deria isso ocasionar para fazerem jus a uma indenização? Qual-
quer prejuízo evidente só poderá ser do dono do solo, mas êste será 
indenizado. 

E' necessário que q.os empreendimentos petrolíferos se eliminem 
tôdas as preocupações de caráter regionalista, que não têm sentido 
algum. Se se mantive+ a instituição dessa taxa, poderão, eventual-
mente, a Petrobrás e Subsidiárias ser pressionadas politicamente 
no sentido de realizarem ou intensificarem a pesquisa nesta ou 
naquela região, quando deve ela obedecer a critérios exclusivamente 
técnicos e econômicos. 

A mesma observ~ção se poderia fazer com relação ao § 3.0 do 
Art. 10 que obriga a União a ceder gratuitamente aos Estados e 
Municípios em cujos territórios existam ou venham a ser descober-
tas jazidas e minas de petróleo de rochas betuminosas e pirobetumi-
nosas e de gases naturais, respectivamente, 8% e 2% das ações 
relativas ao valor atribuído a essas jazidas e pelo qual sejam incor-
poradas ao capital da Petrobrás no ato de sua constituição ou pos-
teriormente. 

Na realidade, não haverá posteriormente à constituição da Pe-
trobrás a incorporação de jazidas dessa natureza como capital, 
pois que os respectivos aumentos se farão pela forma prevista no 
art. 12 e seguintes. Descobertas novas jazidas serão elas explora-
das pela Petrobrás, mas não se incorporarão ao seu capital como 
capital da União. Se a União vai incluir as jazidas atuais como seu 
capital, é necessário não esquecer que gastou 700 milhões para des-
cobrí-las. Poderá, eventualmente, o 1Jalor econômico de exploração 
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ou o direito respectivo ser incorporado ao capital das Subsidiárias, 
como participação da Petrobrás (Art. 29). 

Pràticamente, pois o § 3.º do Art. 4.0 abrange as jazidas com 
cujo valor a União contribuirá para constituir o capital inicial da 
Petrobrás. 

Essas jazidas, por ora, são apenas as da Bahia, cujo valor pro-
vável é 1 bilhão, dado o atual processo de refinação. Na realidade, o 
óleo baiano, de natureza parafínica, tem um valor intrínseco maior. 

Admitido o valor base de 1 bilhão, deverá a União transferir ao 
Estado da Bahia ações no valor de 80 milhões (sem falar no valor 
das jazidas de gás) e mais 20 milhões aos municípios por cujo ter-
ritório estão as jazidas distribuídas. 

Embora não haja um argumento sólido de ordem jurídica ou 
econômica para justificação dêsse prêmio, podemos admití-lo como 
homenagem à Bahia, por se haver ali descoberto inicialmente a 
existência de petróleo no Brasil. O dispositivo, porém, como norma 
geral, não deverá ser aceito. Muito mais razoável é a preferência 
atribuída aos Estados e Municípios no Art. 40 do projeto. 

DAS SUBSIDIARIAS 

66. Como acentuamos no curso dêste parecer, a União exerce 
o monopólio da exploração petrolífera por intermédio da Petrobrás 
e das Subsidiárias. Não há, pois, uma delimitação do campo de 
ação para as Subsidiárias. Nessas condições, poderão ser criadas pa-
ra a per->quisa e exploração, para a refinação, para o transporte, 
ou para tôdas essas atividades ao mesmo tempo. Nada impediria, 
por exemplo, que, descoberto petróleo na bacia amazônica ou no 
sul do país, se organizem Subsidiárias para o desenvolvimento da 
pesquisa, sua exploração, refinação e transporte. 

A determinação do setor de operação de cada Subsidiária será, 
pois, uma questão de conveniência técnico-administrativa. 

Mas, por isso mesmo que as Subsidiárias podem atuar em todo 
o campo da exploração petrolífera e, eventualmente, tornarem-se 
emprêsas poderosas operando nos setores mais remunerativos dessa 
exploração, é de estranhar não houvesse o projeto mantido o mesmo 
critério aplicado à Petrobrás, quanto à limitação do número de 
ações para as pessoas de direito privado, muito embora haja dado 
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ao Conselho Nacional do Petróleo a faculdade de estabelecer essas 
limitações, por ocasião da incorporação da Subsidiária. 

As características das Subsidiárias, que irão operar no setor da 
exploração petrolífera, serão as seguintes, relativamente à compo-
sição do capital: 

a) a Petrobrás terá sempre a maioria das ações; 
b) as pessoas jurídicas de direito público interno terão pre-

ferência para subscrição ou aquisição de ações; 
e) haverá para os Estados preferência especial do Art. 40, 

que adiante analisaremos; 
d) poderão ser admitidos, como acionistas, sem as limitações 

do Art. 13 quanto ao número de ações, pessoas de direito privado, 
nos têrmos da legislação em vigor. 

67. Com relação ao critério da nacionalidade, a "legislação em 
vigor", a que se refere o § 1.º do projeto está expressa nos seguintes 
diplomas legislativos: 

a) Decreto-lei n.º 
1 

395, de 29 de abril de 1938, que nacionalizou 
a indústria de refinação do petróleo importado ou de produção na-
cional, prescrevendo (A.rt. 3.0 ) que o capital das emprêsas seja cons-
tituído exclusivamente por brasileiros natos, em ações nominativas; 

b) Decreto n.0 4.071, que regulamentou o Decreto-lei n.º 395, 
exigindo (Art. 9.0 , letra b) para a instalação de refinarias de pe-
tróleo bruto e seus derivados e de distilarias de rochas betuminosas, 
que os interessados (31cionistas) sejam brasileiros natos, solteiros 
ou casados com brasilieiros natos, ou, se casados com estrangeiro, 
que não o sejam sob o regime da comunhão de bens; 

e) Decreto-lei n.<> 3.236, de 7 de maio de 1941, que exige <Art. 
4.º) a nacionalidade b~·asileira para sócios ou acionistas de socieda-
des de mineração de petróleo e gases naturais; 

d) Decreto-lei n.º 1. 985, 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. 

§ 2.0 Poderão ser sócios das emprêsas de mineração e 
das indústrias de transformação e industrialização de mi-
nérios, exclusive o petróleo, os brasileiros casados com 
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estrangeiras ou brasileiras casadas com estrangeiros, ainda 
que no regime de comunhão de bens; no caso, porém, de 
transmissão inter-vivos ou causa mortis somente a bra-
sileiros natos é permitida a sucessão". 

68. O transporte do petróleo e a distribuição dos derivados 
não estão compreendidos na legislação citada. Donde o motivo da 
disposição do parágrafo 2.0 do Art. 39: 

"As Subsidiárias que tenham por objeto o transporte 
e o abastecimento do mercado interno só poderão ter como 
acionistas privados as pessoas físicas e jurídicas que aten-
dam aos requisitos do Art. 3.0 do Decreto-lei n.º 395, de 29 
de abril de 1938". 

Há aqui uma observação a fazer. Na técnica do projeto, o têr-
mo "abastecimento" compreende a produção, a importação, a ex-
portação, a refinação, o transporte, a distribuição e o comércio do 
petróleo bruto, de poço ou de xisto, assim como os derivados (Art. 
3.º, § l.º). 

Adotando-se como critério de hermenêutica o princípio inclu-
sio unius exclusio alterius, poder-se-ia chegar à conclusão, forçando 
a interpretação do texto, que as Subsidiárias, eventualmente orga-
nizadas para o abastecimento externo (produção, refinação para co-
mércio exterior) poderiam estar libertas das condições citadas. 

Eis, por que, na hipótese em que permaneça a disposição, seria 
conveniente modificar a redação substituindo a palavra "abasteci-
mento", que tem um sentido definido, pela palavra "comércio" ou 
"distribuição". Da mesma forma, não será demais completar o vago 
das expressões "nos têrmos da legislação em vigor" do Art. 39, com 
o complemento "referente ao petróleo". 

69. As Subsidiárias, destinadas à exploração do petróleo, per-
tencem à mesma substância da Petrobrás. São emanações desta, 
instrumentos administrativos da execução do monopólio que o pro-
jeto instituiu. As mesmas razões que aconselham a eliminação do 
capital privado da Petrobrás, recomendam a sua supressão nas 
Subsidiárias. 

Se admitirmos que caiba à Petrobrás a função pioneira de pes-
quisa, recaindo, portanto, sôbre ela os maiores ônus da exploração, 
isto é, as inversões de risco, ficarão reservadas para as Subsidiárias 
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as operações de caráter lucrativo e altamente lucrativo, conforme 
as circunstâncias. 

As diferentes formas de intervenção econômica do Estado não 
devem, em geral, visar lucros, mas realizar um fim de utilidade 
pública e social. Na eventualidade em que se descobrissem grandes 
jazidas petrolíferas, e nos tornássemos auto-suficientes, cumpriria 
então baixar o preço do combustível, único meio de promover a 
mecanização em grande escala e aumentar a produtividade do tra-
balho e, portanto, a redução do custo das utilidades, sobretudo no 
setor da produção agrícola. 

As emprêsas do Estado devem funcionar em regime de eficiên-
cia, não, porém, com espírito mercantilista, pois que isto represen-
taria um desvirtuamento da missão do Estado. Na hipótese em que 
tivéssemos sobras de combustível e pudéssemos exportá-lo, nesse 
caso não haveria razão alguma para que os lucros da venda de 
uma riqueza, que pertence à Nação, fôssem beneficiar algumas 
pessoas ou grupos. Devem ser canalizados para os cofres públicos 
a fim de serem empre;gados em benefício da coletividade. 

Tôdas as objeções feitas à presença do capital privado na Pe-
trobrás poderiam ser reproduzidas no caso das Subsidiárias. 

A intervenção do Estado no campo econômico, tem, repetimos, 
uma finalidade de interêsse coletivo. O capital privado visa o di-
videndo. Serão, entretanto, objetivos contraditórios. Por isso, não 
poderemos nunca fug;ir a êste dilema: ou o empreendimento es-
tatal não dá lucro e, nesse caso, não interessa ao capital privado; 
ou o empreendimento pode dar lucros e, nesse caso, devem ir para 
o Tesouro, se não houver lugar para reinversões. 

Coerente com êsses princípios, propomos a eliminação do acio-
nista privado nas Subsidiárias. 

70. Já vimos qlJl.e a contribuição dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, isto é, a parte que lhes cabe da receita do impôsto 
único a ser aplicada na exploração petrolífera, pode ser estimada 
até 1957 em 3.910 milhões. 

Não é de crer que até 1956 sejam organizadas Subsidiárias, 
porque até lá o programa será a intensificação da pesquisa, o de-
senvolvimento da ex+:>loração do Recôncavo, a construção da nova 
refinaria de Mataripe, a conclusão da refinaria de Cubatão e a 
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ampliação da frota de petroleiros. A organização de Subsidiárias 
pressupõe sistemas de exploração, que, provàvelmente, ainda não 
poderão ser integrados até 1956. Não se irá, naturalmente, criar 
Subsidiárias para a pequena produção da Bahia, para administra-
ção da frota atual de petroleiros, para a refinaria de Cubatão, etc. 
E' necessário que a execução tome maior expansão para que se pen-
se em incorporar Subsidiárias, sob pena de encarecer a administra-
ção. É possível que, no futuro, lhes seja cometida tôda a operação, 
ficando a Petrobrás na exata posição de holding, controlando e 
dirigindo as suas comandadas, sem dedicar-se à exploração direta 
de qualquer das atividades. 

Ora, fixado o capital da Petrobrás em 10 bilhões até 1957, po-
deriam ser liberadas as quotas dos Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, relativas aos anos de 1956 e 1957, para o efeito de poderem 
ser aplicadas na subscrição de ações de Subsidiárias. (Partimos 
sempre do pressuposto que não se mantenha a opção a que alude 
o Art. 13, inciso 11, do projeto). 

Teríamos o seguinte esquema, grosso modo, de integralização 
do aumento de capital da Petrobrás: 

União E.E. e M.M. Prop.de Veiculas Total 
Inicial 4.000 4.000  

1953 550 550  
1954 690 300 990  
1955 765 790 350 1.905  
1956 935 liberadas 400 1.335  
1957 930 liberadas 450 1.380  

Total 6.630 2.030 1.500 10.160 

71. l!:sse quadro parte da consideração de que os valores pa-
trimoniais incorporados inicialmente pela União à Petrobrás pos-
sam ser avaliados em 2. 600 milhões, acrescentando, para completar 
o capital de 4. 000 milhões, mais 1. 400 milhões como antecipação 
das contribuições futuras ficarão absorvidas as quotas de 1953, 1954 
e 90 milhões da de 1955. 

Vê-se, pois, que o capital da Petrobrás poderá ser integralizado, 
mantendo livres as quotas dos Estados Distrito Federal e Muni-
cípios, relativas aos anos de 1956 e 1957, num total, respectivamente, 
de 890 e 990 milhões, podendo essas importâncias ser aplicadas 
na incorporação de Subsidiárias. 
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Devemos, entretanto, considerar pouco provável que essa soma 
de 1.880 milhões possa ser, já no biênio 1956-1957, empregada em 
Subsidiárias, e que exigiria da Petrobrás a distração de uma quan-
tia maior, salvo, naturalmente, a hipótese de descoberta de novas 
jazidas de cer.ta importância, pois, nesse caso, poderiam ser in-
corporadas pelo seu valor econômico de exploração. 

Possivelmente, só depois de 1957 o programa petrolífero na-
cional tomará um desenvolvimento que exija a divisão do trabalho 
sua criação de emprêsas auxiliares. Mas, ainda que conveniente 
sua criação antecipada, nada impederia fôsse reservada anualmen-
te para êsse fim, uma percentagem das contribuições dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, desde que assegurada a integrali-
zação do capital da Petrobrás. 

De todo o exposto, se poderá tirar a conclusão de que não ha-
verá necessidade de apêlo ao capital privado voluntário para a exe-
cução do programa petrolífero, sobretudo na parte que caberá às 
Subsidiárias. 

Cumpre ainda observar que, de acôrdo com o Art. 41 do pro-
jeto, as Subsidiárias ~ozarão dos mesmos privilégios fiscais da Pe-
trobrás, inclusive o direito de promover a desapropriação, o que 
constitui mais um argumento em favor da tese da exclusão do 
capital particular. 

72. O Art. 41 do projeto prevê a hipótese de que a Petrobrás 
se associe a entidades destinadas à exploração do petrleo fora do 
território nacional, desde que essa participação do Brasil esteja 
consignada em tratado on convênio. 

Temos, nêsse sentido um tratado com a Bolívia. Nêle se prevê 
(Art. VI) que a exploração do petróleo na zona subandina boli-
viana se faça por intermédio de sociedades mistas brasileiro-boli-
vianas. 

A tese nacionalista da Petrobrás está em evidente contradição 
com a hipótese do tratado e poderia ser logicamente invocada pela 
Bolívia em seu benefício ou na defesa dos seus interêsses. Se jul-
gamos perniciosa a participação do capital estrangeiro em nosso 
País, por que deveremos considerá-la proveitosa quando se trata 
de outra nação e o capital é brasileiro? 

Se, porém, partimos de outros princípios, se nossa posição não 
fôr propriamente contra a participação do capital estrangeiro, mas 
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contra a participação do capital privado, o caso mudará completa-
mente, de feição. O capital privado, em tôda parte, interna ou ex-
ternamente, visa exclusivamente o lucro, sem outras considerações. 
O capital público se, internamente, deve visar o bem geral, externa-
mente, deverá ter por escopo a cooperação entre os povos na solução 
dos seus problemas econômicos e sociais. 

Eis por que, se a Petrobrás fôr uma sociedade "desprivatizada", 
não poderá jamais ser taxada de emprêsa que vise a exploração ca-
pitalista de outros povos. Será ela, sim, o instrumento de realização 
da cooperação a que acima nos referimos. No mesmo tratado, tal-
vez inspirado nesses princípios, nosso país assumiu o compromisso 
de "instituir oportunamente uma entidade autárquica para a insta-
lação e exploração de refinarias e seus anexos, estabelecimento de 
meios de transporte, distribuição e venda no mercado brasileiro do 
petróleo bruto importado e seus derivados, dando sempre preferên-
cia, em igualdade de condições, ao petróleo boliviano". 

A Petrobrás, sem capital privado, não será, juridicamente, uma 
entidade autárquica, mas será uma entidade puramente estatal, o 
que é, essencialmente, a mesma coisa; admitindo o capital privado, 
será uma entidade mista, onde haverá interêsses nem sempre coin-
cidentes com os da coletividade nacional, e os da cooperação inter-
nacional. 

FISCALIZAÇÃO DA PETROBRAS E SUBSIDIARIAS 

73 . A Petrobrás e Subsidiárias serão, na sua forma jurídica, 
entidades de direito privado. O seu capital, porém, será constituído 
totalmente ou numa grande percentagem por dinheiro público. Sua 
função é executar um monopólio de Estado, onde está, portanto, 
comprometido o interêsse público. Pouco importa que a descentra-
lização administrativa se haja operado, no caso, mediante a utili-
zação das estruturas jurídicas de direito privado. Em sua essência, 
a Petrobrás e as Subsidiárias são entidades que perseguem um fim 
.público. 

Ora, compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos res-
ponsáveis por dinheiros públicos e outros bens públicos, e a dos ad-
ministradores das entidades antárquicas. Se a União subscrevesse 
simplesmente ações de uma sociedade anônima, é evidente que não 
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poderia submetê-la à fiscalização do Tribunal de Contas. No caso, 
porém, a sociedade é instituída pela União, para a execução de um 
serviço de utilidade pública, o que muda completamente a face da 
questão. 

Determina o projeto que a Petrobrás envie ao Tribunal de 
Contas, até 31 de março de cada ano, as contas gerais da Sociedade, 
relativas ao exercício anterior, sôbre as quais emitirá parecer para 
ser, posteriormente, remetido ao Congresso Nacional. Em face do 
parecer do Tribunal e do exame das contas, o Congresso, por qual-
quer das suas Casas, tomará as medidas que sua ação fiscalizadora 
julgar oportunas (Art. 32) . 

Como se vê, o Congresso exercerá, com a cooperação do Tribunal 
de Contas, um contrôle politico sôbre a Petrobrás. A êsse regime 
não estão sujeitas, entretanto, as Subsidiárias, muito embora lhes 
incumba a mesma obrigação da Petrobrás de prestar as informações 
que forem solicitadas1 pelo Congresso Nacional. Nada impediria, en-
tretanto, que se lhe~ impusessem os mesmos deveres, tanto mais 
se houver a eliminação do capital privado. As Subsidiárias nada 
mais são do que despobramentos da Petrobrás, partes, repetimos, 
da mesma substância. 

74. Em matér~a de fiscalização, o projeto apresenta ainda 
duas novidades em relação à Petrobrás. A fiscalização, dentro das 
Sociedades Anônimas é exercida pelo Conselho Fiscal, nos têrmos 
do Art. 127 do Decreto-lei n.0 2.627. Uma lei posterior, porém, (De-
creto-lei n.º 2.928, de 31 de dezembro de 1940) excluiu da aplica-
ção obrigatória das normas do referido dispositivo as sociedades 
anônimas nas quais o Govêrno Federal interferisse diretamente na 
constituição dos órgãos de sua administração ou f ôsse subscri-
tor de parte do seu capital. O Art. 21 do projeto determina que o 
Decreto-lei n.º 2.928, não se aplica à Petrobrás. 

Segundo a lei de sociedades anônimas, o acionista tem o direito 
de fiscalizar através do Conselho Fiscal, a gestão dos negócios sociais 
(Art. 78, letra e). Há no projeto <Art. 34), um dispositivo deter-
minando que, quando o acionista fôr pessoa jurídica de direito 
público, ser-lhe-á facultado o exame dos papéis e documentos da 
Sociedade para o fil:p. da fiscalização das contas. 
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Temos, pois, com relação à Petrobrás, o seguinte sistema de fis-
calização: 

a) fiscalização do Conselho Fiscal; 
b) fiscalização pelo acionista, quando entidade de direito pú-

blico; 
e) fiscalização pelo Tribunal de Contas; 
d) fiscalização pelo Congresso. 
Com relação às Subsidiárias, a prevalecer o projeto, não se 

aplicará o Art. 34 e se a União subscrever ações, se aplicará o dis-
posto no Decreto-lei n.º 2. 928, pois só nos corpos de direção é que 
se deverão adotar critérios análogos à Petrobrás (§ 5.0 do Art. 39). 

CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DA PARTE DA  
RECEITA DO IMPOSTO úNICO ATRIBUíDA  

AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  

75. O Art. 53 do projeto estabelece o critério de distribuição, 
entre os Estados e o Distrito Federal da receita que lhes cabe do 
impôsto único sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos ou ga-
sosos, de que trata o Art. 15 § 2.º da Constituição e a Lei n.0 302, 
de 13 de julho de 1948. 

Declara a Constituição que, da renda resultante do impôsto 
único, 

"sessenta por cento, no mínimo, serão entregues aos 
Estados, ao Distrito Federal e Municípios, proporcional-
mente à sua superfície, população, consumo e produção, 
nos têrmos e para os fins estabelecidos em lei federal". 

A Lei n.º 302, disciplinando a execução do preceito constitucio-
nal, determina que, dos 60% a que o mesmo se refere, 48% sejam 
entregues aos Estados e Distrito Federal e 12% aos municípios. 

A distribuição da parte pertencente ao Estados e Distrito Fe-
deral é feita da seguinte forma: 

20% proporcionalmente às superfícies. 
20% proporcionalmente às populações. 
60 % proporcionalmente aos consumos de lubrificação e com-

bustíveis líquidos. 
A parte reservada aos municípios (12%) é entregue aos Esta-

dos, aos Teritórios e Distrito Federal para que a distribuam aos 



- 174 -

municípios segundo o mesmo critério, estabelecendo que, enquanto 
não fôr conhecido o montante exato de consumo em cada município, 
se tome como base do mesmo o número de veículos rodoviários mo-
torizados e licenciados. 

76. O retrospecto histórico da legislação vigente, nos leva, 
inicialmente, à Emenda Constitucional n.º 4, de 20 de setembro de 
1940, que reservou à exclusiva competência da União tributar a 
produção, o comércio, a distribuição e o consumo, inclusive a im-
portação e exportação de carvão mineral e dos combustíveis e lu-
brificantes líquidos de qualquer origem, acrescentando a referida 
Emenda Constitucional: 

"O tributo sôbre combustíveis e lubrificantes líquidos 
terá a forma de impôsto único, incidindo sôbre cada es-
pécie de produto. De sua arrecadação caberá aos Estados e 
Municípios uma quota parte proporcional ao consumo nos 
respectivos territórios, a qual será aplicada na conserva-
ção e desenvolvimento das rêdes rodoviárias". 

1 

A seguir, o Decreto-lei n.º 2. 615, de 21de setembro de 1940, ins-
tituiu o impôsto único sôbre combustíveis e lubrificantes líquidos, 
sob a forma de direitos de importação para o consumo, quando de 
origem estrangeira e sob a forma de impôsto de consumo, quando 
produzidos no país, determinando os Arts. 4.0 e S.º a parte dêsses 
impostos que deveria constituir o "Fundo Rodoviário dos Estados e 
dos Municípios". As quantias dêsse Fundo seriam rateadas entre 
os Estados, Distrito Federal e Território do Acre proporcionalmen-
te ao consumo de cafi,a espécie de produto (scilicet, gasolina, quero-
sene,diesel, fuel-oil, etc) devendo ser aplicadas nos respectivos ter-
ritórios, exclusivamep.te no desenvolvimento e conservação da rêde 
rodoviária. Por seu lado, os Estados e Território do Acre deveriam 
também destinar aos respectivos municípios uma quota proporcio-
nal ao consumo de cada espécie de produto. 

O Decreto-lei n.0 8. 463, de 27 de dezembro de 1945, aquinhoou 
melhor os Estados, atribuindo-lhes 60 % da receita do impôsto único 
e introduzindo dois novos elementos para o rateio: a superfície e 
população. Determi:q.ou que a distribuição da quota dos Estados se 
fizesse na seguinte base: 

Proporcionalmente ao consumo - 60 % . 
Proporcionalme~1te à população - 20 % . 

http:Determi:q.ou
http:exclusivamep.te
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Proporcionalmente à superfície - 20%. 
Dessa evolução legislativa, verifica-se o seguinte: 
a) a Lei Constitucional n.0 4 e o Decreto-lei n.º 2. 615 esta-

beleceram que a base de distribuição da parte da receita do impôsto 
único reservada aos Estados fôsse o consumo de cada espécie de 
combustível e lubrificante líquido, pois são tributados separada-
mente; 

b) o Decreto-lei n.0 8.463, de 27 de dezembro de 1945, estabe-
leceu como base o consumo, a população e a superfície, atribuindo 
a cada um dêsses elementos pesos diferentes; 

e) a Constituição vigente acrescentou mais um elemento, 
prescrevendo que a distribuição fôsse feita proporcionalmente à su-
perfície, população, consumo e produção. 

Com relação à norma constitucional vigente, é preciso conside-
rar dois dispositivos: o que estabelece a competência para tributar, 
e que é o Art. 15, inciso III, e o que estabelece o critério de distri-
buição da receita do impôsto, e que é o§ 2.º do mesmo artigo. 

A primeira disposição confere à União a competência para de-
cretar impostos sôbre "produção, comércio, distribuição e consumo, 
e bem assim importação e exportação de lubrificantes e de com-
bustíveis líquidos e gasosos de qualquer origem ou natureza, es-
tendendo-se êsse regime, no que fôr aplicável, aos minerais do país 
e energia elétrica". 

Como se depreende da redação do texto constitucional, a tribu-
tação de combustíveis e lubrificantes líquidos é aqui a matéria prin-
cipal; o mais entra quase per acidens, pois manda estender-lhe o 
regime no que fôr aplicável, deixando, pois, margem ampla para a 
legislação ordinária., 

A prova de que a tributação dos combustíveis e lubrificantes 
líquidos é o pensamento predominante, têmo-la, a seguir no § 2.0, 
em que se determina a modalidade do impôsto (impôsto único) e 
forma de sua incidência (sôbre cada espécie de produto), pois, nesse 
particular, o texto constitucional nada mais faz que reproduzir os 
têrmos da Emenda Constitucional n.º 4, que, relativamente à mo-
dalidade e incidência, se referia apenas aos combustíveis líquidos e 
lubrificantes. 

Eis porque o regime do § 2.º dificilmente se poderia aplicar a 
muitos minerais e à energia elétrica. Cumpre não esquecer que 
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"cada espécie de produto" a que se refere o mesmo parágrafo, sem-
pre significou na legislação anterior "cada espécie de combustível e 
lubrificante líquido", como se depreende dos têrmos da Emenda 
Constitucional citada: 

"O tributo sôbre combustíveis e lubrificantes líquidos 
terá a forma de impôsto único, incidindo sôbre cada espé-
cie de produto." 

77. Nos têrmos do Decreto-lei n.0 2.615, como observamos, 
as receitas de cada espécie de produto deveriam ser rateadas pro-
porcionalmente ao consumo. E ainda hoje o rateio é feito separa-
damente para cada espécie, pois estão sujeitas a tributações dife-
rentes. A ampliação do campo tributário "aos minerais do país e 
à energia elétrica", a que, alude o inciso III do Art. 15, e a disposi-
ção do § 2.0 , reproduzindo uma norma que tinha apenas aplicação 
aos combustíveis e lubrificantes, motivou não pequenas confusões 
por ocasião da elabpração e dos debates constitucionais, sobretudo 
porque, não raro, QS têrmos não eram tomados e interpretados 
univocamente. 

Quando algum~ constituintes levantaram a dúvida sôbre a pos-
sibilidade de ser feita a distribuição proporcionalmente às quatro 
grandezas, respondiam os defensores da tese, que isso dependeria 
da natureza do produto. Outras vêzes aludia-se à espécie de produto. 

Observava, por exemplo, o deputado Paulo Sarazate: 

" . . . ~ distribuição se fará conforme a natureza do 
produto. Nem pode deixar de ser assim. Está expresso no 
dispositivo que o impôsto único incidirá sôbre cada espé-
cie de prQduto, e será à vista de cada espécie de produto 
que poderji o legislador analisar os diversos elementos pre-
vistos; área, população, consumo e produção". 

Por sua vez, o deputado Aliomar Baleeiro confirmava essa in-
terpretação ao declarar que "a lei federal, de acôrdo com o produto 
e as circunstâncias do momento, indicaria o critério mais adequado 
da partüha". E acrescentava: 

"Admitimos, além do consumo, da população e da su-
perfície, o critério da produção, visando atender à situação 
do Estado de Santa Catarina, quase único produtor de 
carvão mineral no Brasil. No caso de Minas Gerais, Bahia e 
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Goiás, interessados na produção de minérios, evidentemen-
te não seria o critério da população, consumo e superfície 
que indicaria a maneira de dividir os impostos por acaso 
coletados sôbre exportação de minérios. A população, a su-
perfície e consumo não influem, absolutamente, na parti-
lha dos impostos sôbre minérios. Ter-se-á que atender, em 
relação a êsse produto, ao critério da produção; em referên-
cia à gasolina, o critério da superfície e da população; e 
assim por diante". 

Como se depreende dessas passagens dos debates, a distribuição 
da quota do impôsto proporcionalmente às diversas grandezas 
dependeria da natureza do produto tributado. Poderia sê-lo a uma, 
a duas, a três ou a quatro, conforme as circunstâncias e segundo a 
lei determinasse, tendo em vista a natureza do produto. 

Verifica-se aqui que à disposição do § 2.0 do Art. 15 trans-
plantada do texto da Emenda Constitucional n.º 4, que se referia 
exclusivamente a combustíveis e lubrificantes líquidos quando men-
cionava "cada espécie de produto", se procurou dar uma interpre-
tação mais elástica, para designar os vários produtos minerais pas-
síveis de taxação. Na realidade, é uma interpretação um pouco for-
çada para fugir dos embargos da proporcionalidade às quatro gran-
dezas, pois seria completamente desnecessário que, autorizada a 
União a lançar tributos sôbre as diferentes espécies de minerais se 
acrescentasse que a taxação incidiria sôbre cada uma delas. Tra-
tar-se-ia de uma declaração absolutamente redundante e desne-
cessária, pela simples razão de que não poderia ser de outra forma. 

A disposição constante do primeiro período do§ 2.0 só tem sen-
tido referindo-se a derivados de um produto básico. 

Mas, na realidade, a disposição teve sempre em mente as dife-
rentes espécies de combustíveis e lubrificantes liquidos. :S: êsse o 
tema fundamental. Incidência do impôsto sôbre cada espécie de 
produto significa, precipuamente, incidência sôbre cada espéc!e 
de combustível e lubrificante líquido. Tôda a dificuldade surge do 
fato de haver o inciso III do art. 15, em sua parte final, mandado 
estender, no que fôsse aplicável o regime tributário instituído para 
os combustíveis e lubrificantes líquidos, aos minerais e à energia 
elétrica. ::S:sse o motivo da torsão a que é por vêzes sujeito o § 2.0 

para poder ajustar-se integralmente ao referido inciso. 

12 - 22502 
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78. Como acabamos de observar, na interpretação de alguns 
constituintes, a determinação de elementos ou grandezas a que a 
distribuição da quota dos Estados e Distrito Federal deveria ser 
proporcional, dependeria da natureza do produto tributado. Seja, 
porém, a uma, a algumas ou a tôdas, o rateio, nos têrmos do§ 2.º, 
deve ser proporcional a essas grandezas. 

Como parecesse düícil a conciliação de quatro elementos dife-
rentes e heterogêneos, esclareceu o deputado Paulo Sarazate, autor 
de uma das emendas ao projeto de Constituição: 

"i!:sses fatôres serão levados em conta sàmente pela 
lei ordinária, que poderá balancear, em cada caso, apre-
ponderância dos vários elementos". 

"Para maior elucidação da Casa e daqueles que não 
conhecem a fundo a questão, devo dizer que a lei ordiná-
ria regulará a matéria, de conformidade com os pesos, 
como no caso do ensino secundário". 

Ao que acresceu o Sr. Aliomar Baleeiro:  
- "É a média ponderada".  

Tem-se, pois, a impressão de que os constituintes, sobretudo 
os que defendiam a base tripla ou quádrupla, admitiam a "ponde-
ração", isto é, admitiam que a lei ordinária fixasse os pesos dos 
diversos elemento&, conforme os casos e as circunstâncias. 

Mas, se assim realmente é, cumpre também concordar em que 
o § 2.º do Art. 15 foi mal redigido. Deveria, nesse caso, ter dito que 
os 60 % pertencentes aos Estados e Distrito Federal seriam entre-
gues com base ou considerando a superfície, a população, o consu-
mo e a produção. Declarando que seriam entregues proporcional-
mente a essas grandezas, a Constituição estabeleceu uma relação 
matemática definida, insucetível de ser modificada, por haver pre-
estabelecido um critério: a proporcionalidade a quatro grandezas 
determinadas ou determináveis. 

Nem se poderia contra-argumentar com o complemento modal 
"nos têrmos estabelecidos em lei federal", porque o complemento 
só poderia modificar o verbo "serão entregues" e não o advérbio 
"proporcionalme:p.te", eis que uma grandeza nunca pode ser pro-
porcional a outras grandezas definidas em outros têrmos que não 
sejam os que decorrem das relações imutáveis de proporcionalidade. 

http:proporcionalme:p.te
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Se dermos, por exemplo, o pêso 20 à superfície, como faz a 
Lei n.0 302, e o pêso 60 ao consumo e se considerarmos que com 
referência ao Estado do Amazonas, a relação entre superfície e con-
sumo é 20,53 para 0,34, isto é, o índice de superfície é 60 vêzes maior 
que o do consumo, não poderíamos dizer que a divisão seja pro-
porcional à superfície, distribuindo proporcionalmente a esta só-
mente a têrça parte da cota adjudicada ao consumo. 

79. Antes de entrar na análise do Art. 53 do projeto, que vem 
alterar o critério da Lei n.º 302, há outra questão preliminar a resol-
ver, que se relaciona com o sentido que se deve atribuir à palavra 
"produção", elemento introduzido no texto constitucional por uma 
emenda do deputado Nestor Duarte. No caso do petróleo, o têrmo 
exprime a produção de cru ou refinado. 

Se entendermos que, quando o § 2.0 menciona "cada espécie 
de produto" se refere a refinados, ad instar da Lei Constitucional 
n.º 4, que foi o seu figurino, devemos então concluir que a palavra 
"produção", que se segue no mesmo dispositivo, se reporta também 
a refinados, pois não seria aceitável tivessem sido empregadas as 
mesmas palavras com sentidos diferentes no mesmo texto. 

Se admitirmos que a palavra "produto" foi usada em sentido 
genérico para designar qualquer espécie mineral, nesse caso o têr-
mo correlato "produção", deverá ser entendido no sentido técnico 
de cada indústria. 

Na terminologia da indústria petrolífera, a palavra "produ-
ção", tomada isoladamente, sem nenhuma outra qualificação ou 
restrição, significa a produção de óleo crú. tsse é o sentido que lhe 
dão as estatísticas e a literatura petroleira e é o que também encon-
tramos nos dicionários relativos ao petróleo como se pode ver no 
'"The Petroleum Dictionary" de Boone (Ed. University of Oklaho-
ma, 1952),pág. 237: 

Production 

"1. The yield or output of an oil or gas well ora group 
of wells. 2 The branch of the oil industry that brings the 
oil to the surface of earth and loads it for shipment to 
the refinery". 

Na justificação da emenda, argumentava o Deputado Nestor 
Duarte não ser justo que "os Estados produtores de combustíveis lí-
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qutdos e gasosos, como o de carvão nacional, venham a receber a 
parte cota do impôsto referido no artigo na proporção apenas de 
seu consumo, que pode ser pequeno, enquanto considerável a sua 
produção". 

Como se vê, a questão se complica e se torna mais confusa, no 
caso do petróleo. Existe a produção do óleo e a produção de refi-
nados, isto é, de combustíveis e lubrificantes. Poderá, eventualmen-
te, haver produção de óleo num Estado sem haver refinação e vice-
versa. Em São Paulo, depois de pronta Cubatão, se produzirão re-
finados, sem haver, por exemplo, produção de crú. O mesmo ocorre 
no Rio Grande do Sul. 

Que se distribua uma parte da cota do impôsto único propor-
cionalmente à produção in natura, pelo fato de existir no território 
do Estado essa riqueza, ainda se compreende; levar, porém, em 
conta a produção industrial das refinarias não teria sentido algum, 
eis que estas serão, no futuro, construídas e localizadas pela Pe-
trobrás e Subsidiá11ias de acôrdo com as conveniências econômicas, 
geográficas e técnicas da distribuição. No primeiro caso, poderia 
o Estado alegar um "donum ou beneficium naturae"; no segundo 
caso, porém, nada haveria para invocar. 

Não· obstante, é preciso não esquecer que a tributação incide 
sôbre os refinados e não sôbre o crú; "cada espécie de produto", a 
que alude o § 2.0 , é cada espécie de refinado, no caso do petróleo. 
Assim sendo, como dar à palavra "produção" outro significado? 

Vê-se, pois, qu,e o inciso III e o§ 2.0 do Art. 15 da Constituição 
criam alguns prot,lemas que cumpre solucionar de forma mais ra-
zoável possível. 

O exposto pode ser resumido no seguinte: 
a) o impôsto único sôbre combustíveis e lubrificantes líquidos 

foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 4, determinando que 
deveria incidir sôbre cada espécie de produto, isto é, sôbre espécie 
de combustível e lubrificante líquido; 

b) o § 2.0 dp Art. 15 da Constituição reproduziu, no seu pri-
meiro período, ipsis literis, essa disposição, como se pode ver dos 
respectivos text~: 

Emenda constitucional 

"0 tributo sôbre combustíveis terá a forma de impôsto único, 
incidindo sôbre c~da espécie de produto". 
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§ 2.0 do Art. da Const. 

"A tributação de que trata o n.0 III terá a forma de impôsto 
único, que incidirá sôbre cada espécie de produto". 

e) como, porém, o inciso III do Art. 15 ampliou o campo tri-
butário de competência da União, incluindo os minerais em geral 
e a energia elétrica, procurou-se dar à expressão "espécie de pro-
duto" não mais o sentido restrito de espécie de combustíveis e lu-
brificantes líquidos, mas o sentido geral de espécie mineral; 

d) essa interpretação é um meio de ajustar o sentido dos tex-
tos legais que a nova Constituição aproveitou aos novos objetivos 
ou casos que não estavam compreendidos nos referidos textos . 

e) sustentou-se igualmente na Constituinte que a considera-
ção das diferentes grandezas (superfície, população, consumo e pro-
dução) para o efeito de distribuição da quota dos Estados depende-
ria da natureza ou da espécie do produto tributado; 

f) interpretou-se também o§ 2.0 no sentido de que caberia à 
lei ordinária levar em consideração, em cada caso, as grandezas 
nêle especificadas e dar a uma ou a outra, maior prepoderância, em 
contradição com o critério da proporcionalidade, que é taxativo 
no texto; 

g) a palavra "produção" empregada no§ 2.0 , no que se pode 
referir ao petróleo, tem um sentido dúbio e depende do significado 
que se atribuir à expressão "espécie de produto". Se "produto" ex-
primir qualquer espécie mineral, "produção" significará a produção 
de óleo cru; se quiser dizer espécie de combustível e lubrificante, 
designará a produção de refinados, isto é, a produção industrial; 

h) dividir o impôsto único sôbre combustível tomando em 
consideração a refinação seria irracional e não teria sentido al-
gum. Só pelo fato de ser localizada uma refinaria em um Estado, 
já representa isso um benefício de ordem econômica. Por que motivo 
a produção dessa refinaria, cuja instalação seria, no futuro, custea-
da pela Petrobrás ou Subsidiárias, haveria de constituir um título 
para que o Estado participasse com uma percentagem a mais no 
rateio do's 48% da receita do impôsto único? A tudo isso se poderia 
acrescentar um grave inconveniente: a eventual pressão política 
e disputa entre os Estados para obter da Petrobrás ou subsidiárias 
localização de refinaria nos respectivos territórios. 
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80. Passemos agora à análise do Art. 53 do projeto. 
Vem êle alterar substancialmente o critério instituído pela 

Lei n.0 302 relativo à distribuição da parte do impôsto único reser-
vado aos Estados e Distrito Federal. As inovações são as seguites: 

a) a distribuição da parte da receita que cabe aos Estados, 
resultante dos produtos de óleo crú extraído no país e os de óleo 
importado será feita separadamente; 

b) a primeira será dividida em quatro partes iguais, sendo 
cada uma delas distribuída aos Estados e Distrito Federal propor-
cionalmente a quatro grandezas; superfície, população, consumo 
de lubrificantes combustíveis e produção de óleo crú; 

e) a segunda será dividida em três partes iguais e cada uma 
delas será distribuída em proporção a três grandezas: população, 
superfície e consumo de lubrificantes e combustíveis. 

Esse novo critério foi taxado de inconstitucional, por três ra-
zões: 

Primeira: por não encontrar fundamento na Constituição a 
separação das duas receitas, para subseqüente distribuição. 

Segunda: por determinar, no primeiro caso (§ l.º), que um 
dos elementos de :proporcionalidade seja a produção de óleo crú, 
quando se entende que a Constituição se refere, à produção de re-
finados (o que seria uma das interpretações do dispositivo consti-
tucional). 

Terceira: por ~xcluir, no segundo caso (§ 2.º), o fator "produ-
ção", contrariando o texto constitucional que o estabelece expres-
samente. 

As considerações que precederam podem servir de contribuição 
para esclarecimento do tema. 

O Art. 53 do projeto se originou de uma emenda da culta e 
combativa bancada baiana, sendo o seu primeiro signatário, o emi-
nente Deputado Aliomar Baleeiro, um dos expoentes do Parlamento 
Nacional. 

Foi a emenda justificada sob o fundamento de que a Lei n.º 
302 omitiu o elemento "produção", porque ao tempo de sua feitura 
(1948) não havia ~inda no Brasil produção comercialmente apreciá-
vel de óleo crú. 
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Afirma ainda a justificação que, constitucionalmente, caberiam 
duas soluções: 

a) divisão em partes proporcionais compostas, segundo a co-
nhecida fórmula matemática; 

b) divisão segundo o critério da emenda. A inconstituciona-
lidade da Lei n.º 302, prossegue a justificação, é flagrante, quando, 
não só elide o fator produção mas também estabelece pesos dife-
rentes para os quatro elementos (60% para o consumo, 20% para 
a superfície, 20% para a população e zero para a produção). E 
acrescenta: 

"Como está na Lei n.º 302, os Estados sub-desenvol-
vidos e cujos enormes territórios necessitam de estradas 
para o seu povoamento, como Amazonas, Mato Grosso, Pa· 
rá, Goiás, Maranhão e Piauí, permanecerão eternos deser-
tos; Estados povoados, mas de fraco nível econômico como 
Minas, Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco, permanece-
rão sem esperanças de melhoria, enquanto a riqueza se 
concentra cada vez mais onde já está atestada pelo con-
sumo alto de combustíveis. Em vários dispositivos da Carta 
observa-se, entretanto, preocupação de transformar o 
país num sistema de vasos comunicantes, de sorte que a 
prosperidade de umas regiões se derrama beneficamente 
sôbre as demais, no interêsse da solidariedade nacional". 

81. Como expusemos atrás, não é admissível a tese de que, nos 
estritos têrmos em que a divisão da parte pertencente aos Estados 
e Distrito Federal foi estatuída pela Constiuição, possa haver, em 
rigor, mais de urna solução, como se diz da justificação da emenda 
que se converteu no Art. 53 do projeto. 

Prescrevendo a distribuição da quota proporcionalmente a qua-
tro grandezas determinadas ou determináveis, a Constituição, co-
mo acentuamos, estabeleceu urna relação matemática definida, isto 
é, formulou um problema que só tem uma solução. 

Se denominarmos q a quota que deve caber a um Estado e s, p, 
e, m, os índices respectivamente correspondentes à superfície, po-
pulação, consumo e produção, para que a quota de outro Estado 
<q1) atenda rigorosamente ao dispositivo constitucional, deverá 
guardar com a do primeiro a seguinte relação: 

q s. p. c. m. -==------
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Em outras palavras, quando uma grandeza varia proporcional-
mente a outras grandezas, essa variação é proporcional ao produto 
das mesmas. 

Se considerarmos 

s S1 S2 Sa •••• .. . . . ...... S21 
p Pi P• p•....... . . ....... P21 
e C1 C2 e•......... .... ... C21 

m m, m. m..... . . ..... m21 

os índices relativos à superfície, população, consumo e produção 
de cada Estado, o fator (f) de proporcionalidade referente, por exem-
plo, ao Estado e será dado pela fórmula: 

f = s . p. e. m (A) 
s.p.c.m + S1p1.c1m1 + ...... + s21.p21.<'21.m21 

Dentro da precisão matemática dessa fórmula, ao Estado que 
não fôsse produtor, não caberia cota alguma. A razão é clara 
estabelecido que ai cota deve ser proporcional a quatro grandezas, 
a inexistência de uµia eliminaria uma das condições da distribuição. 
Portanto, esta não se poderia realizar, ou, em têrmos matemáticos, 
o resultado seria r,mlo. 

82. · A solução do art. 53 (emenda Baleeiro) parte do presu-
posto de que se possa obedecer à proporcionalidade prescrita na 
Constituição desde que a cota de cada Estado seja proporcional à 
média aritimética das razões entre cada uma das grandezas e a 
soma das grandezp,s do mesmo gênero. 

Denominando, para facilitar, S a soma dos índices de superfí-
cie, P de populaç~o, C de Consumo e M de produção, o art. 53 do 
projeto nos dá o seguinte fator de proporcionalidade: 

s p e ms-+-p+c+M
f = (B)

4 

A fórmula é, sem dúvida engenhosa, mas, se a questão é de 
constitucionalidaqe, também não seria ela constitucional pela sim-
ples razão de que não exprimiria a proporcionalidade prescrita na 
Constituição. 

A idéia de dtvidir separadamente a renda do impôsto único, 
quando se trata de produtos importados ou nacionais, é racional. 
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Com efeito, não seria lógico que o elemento produção pudesse influir 
no rateio de uma receita para a qual não contribuiu. Por isso, na 
fórmula (A), o elemento produção não poderia ser considerado em 
relação aos produtos importados. Ou então, dentro de um maior 
rigor matemático, poderíamos dizer que, com relação à produção 
importada, m é uma constante, isto é, todos os Estados podem ser 
considerados produtores na mesma proporção e que a produção é, 
para todos, igual à unidade. 

Nessas condições, na igualdade (A), poderíamos fazer ..... . 
m = m1 = .... = m21· Conseqüentemente, m seria eliminado e fi-
caríamos só com as três grandezas: superfície, população e con-
sumo. 

Desde, porém, que é preciso considerar também a produção 
nacional, pois que os Estados deverão se beneficiar onde ela se ve-
rificar, a fórmula (A) deverá ser corrigida, a fim de permitir a in-
trodução dêsse novo elemento. 

Se admitirmos, para efeito da relação de proporcionalidade que, 
com referência à produção importada, m seja uma constante para 
o caso do Estado produtor, deveria ser acrescido do quantitativo 
de sua produção (por hipótese, k). 

Teríamos então, o seguinte fator de proporcionalidade (fb): 

Sb·Pb,Cb. (m + k) (C) 
s.p.c.p. + B1.p1.C1.m + Sb Pb Cb (m + k) + ... + 821 P21 C21 m 

Da análise dessa igualdade verifica-se que, à medida que k 
aumentar e m diminuir, tenderá a aumentar a cota dos Estados 
produtores e a diminuir a dos não produtores, ficando reduzida a 
zero quando só houver produção nacional. 

Essa é, em verdade a solução a que conduz o texto constitucio-
nal, na exatidão e no rigor do seu enunciado matemático. 

As conseqüências de sua aplicação seriam, porém, absurdas, 
como o demonstra o Quadro I. Nas quatro primeiras colunas dêsse 
quadro estão expressos, em percentagens sôbre o total, os índices 
das quatro grandezas (s superfície, p população, e consumo, m 
produção) igual para todos os Estados, excepto a Bahia, onde é 
acrescido do índice relativo à sua produção; na quinta coluna en-
contra-se o fator composto de proporcionalidade, dado pela fórmula 
(C); na sexta coluna encontramos êsse mesmo fator, expresso em 
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percentagem sôbre o total a distribuir; na sétima coluna o resulta-
do do rateio, na hipótese em que a cota global a distribuir fôsse de 
Cr$ 1. 000. 000. 000,00. Para o consumo, tomou-se como base o ano 
de 1952. 

~sse quadro nos revela que caberia a São Paulo, nas condições 
atuais de consumo, população e produção, mais de 55% da cota 
dos Estados, ficando Sergipe no outro extremo com 0,003 % . Quatro 
Estados da Federação, São Paulo, Minas, Bahia e Rio Grande ab-
sorveriam mais de 94% da cota. 

83. Do exposto, se infere o seguinte:  
a) não seria exato afirmar que o Art. 53 do projeto se ajuste  

ao disposto do § 2.0 do Art. 15 da Constituição. O texto constitucio-
nal prescreve a divisão proporcional por quatro grandezas deter-
minadas ou determináveis. A proporcionalidade é uma relação ma-
temática definida que não pode ser alterada e que não admite, em 
rigor, critérios in~erpretativos. Quando afirmamos, por exemplo, 
que o juro é propprcional ao capital, tempo e taxa, queremos di-
zer que é proporcional ao produto e não à média aritimética das 
razões entre cada uma dessas grandezas e a soma dos produtos 
da mesma espécie em comparação. 

Figuremos um exemplo. Suponhamos que duas importâncias, 
aplicadas a prazo e taxa diversos tenham, em conjunto produzido 
um juro J. 

Sejam: 

c' 120 't 1> cap1 aC' 150

t' 5 > tempot' 15

i 10 > taxai' 10

O problema será dividir o juro dado e produzido pelos dois capi-
tais e e C' proporcionalmente a êsses capitais e aos respectivos tem-
pos de aplicação e taxas. 
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Supondo que êsse juro seja igual a 1. 000, feitos os cálculos se-
gundo regras da proporcionalidade, dada pela fórmula (A), tería-
mos os seguintes resultados: 

j 989,4  
j' = 210,5  

Aplicando o cirtério do Art. 53 do projeto (fórmula B), te-
ríamos: 

j 601,8  
j' 398,2  

Isso significa que ao capital C', pela aplicação da fórmula B, 
teriam si.do distribuídos, indevidamente, além da cota matemàti-
camente devida, mais 85 % sôbre essa cota: 

b) a aplicação rigorosa do critério constitucional daria lugar, 
como vimos, a absurdos. Não se deveria ter escrito na Constituição 
que a distribuição se faria proporcionalmente às grandezas indica-
das, mas que se faria com base nas mesmas, isto é, tomando-as na 
devida conta; 

e) se nem a fórmula do Art. 53, se ajusta ao enunciado consti-
tucional, se nem êste pode ser executado, deveremos então cumprir 
o dispositivo constitucional como se fôra redigido nos têrmos em 
que o deveria ter sido, isto é, de acôrdo com o espírito que o ditou e 
que resulta do processo histórico de sua elaboração. 

Já não se trata, pois, de dividir os 48% do impôsto único propor-
cionalmente à superfície, população, consumo e produção de cada 
Estado, mas de estabelecer u mcritério que leve em linha de conta 
êsses elementos. 

A fórmula do Art. 53 é, sem dúvida, uma das soluções possíveis. 
Tem, entretanto, dois defeitos: um, o de atribuir igual importância 
ou ponderação às três grandezas, superfície, população e consumo, 
quando se trata de impôsto oriundo de refinados de óleo importado, 
e às quatro grandezas, incluindo produção, quando se trata de 
crú produzido no país. 

Embora a questão não seja da alçada específica desta Comissão, 
nos permitiríamos observar, em face do exposto, que não se poderia 
alegar a inconstitucionalidade do critério do Art. 53 sob o tríplice 
fundamento de: 1) separar as duas receitas do impôsto sôbre deriva-
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dos de cru importado e produzido no país; 2) de entender que "pro-
dução" deve ser produção de óleo cru; 3) de excluir o fator produ-
ção, na relação de proporcionalidade, quando se trata de tributo 
derivado de combustíveis importados ou oriundo de óleo importado. 

Não poderia êsse critério ser excluído sob essa invocação, em 
primeiro lugar, porque, nenhum critério é rigorosamente constitu-
cional, em segundo lugar, porque a admitir-se a "produção" como 
um dos elementos de proporcionalidade, poderá e deverá entender-se 
que se trata da produção in natura e não de refinados e isso pelas ra-
zões que já foram expostas. A conseqüência será a dualidade de fór-
mulas (§ 1.º e §2.º do Art. 53), pois não poderia a grandeza "produ-
ção" servir como um dos elementos de proporcionalidade para a 
distribuição da receita do impôsto incidente sôbre produtos não 
nacionais. Aliás, a dualidade é apenas aparente, porque o § 2.0 
resulta da mesma fórmula geral (B), quando M é igual a zero. 

As objeções que se poderão opor ao critério do Art. 53 são de 
outra natureza e foram acima enunciadas. A essas poder-se-ia ainda 
acrescentar uma terceira: o desequilíbrio que a aplicação dêsse cri-
tério viria trazer na situação existente, em razão de distanciar-se 
demasiadamente do sisterr+a da Lei n.º 302. 

E' preciso considerar, antes de tudo, que a receita do impôsto 
único é produzida pelo cor~sumo de combustíveis, desde que é o con-
sumidor quem na realidade paga o impôsto. São Paulo, por exemplo, 
contribui com mais de 37 % (base 1952), pois é essa percentagem 
correspondente ao seu cor:i.sumo. <Quadro II). Pelo Art. 53 do proje-
to, caber-lhe-ia na distriblúção uma cota aproximada de 20%, cain-
do (distribuição base um milhão 1952) - de Cr$ 266.460.000,00 
para Cr$ 193. 425. 650,00. O Rio Grande, que contribui com quase 
9% do consumo, teria su2). cota reduzida a 7 % quando é de 8,03 % . 
Por outro lado, o Amazor:i.as que contribui com 0,30 % , teria a sua 
parte elevada para mais de 7 % , o que significa que o Rio Grande 
receberia menos que o Amazonas. (Cfr. quadro III). 

O consumo é um dos fatôres a que se deve dar a importância 
devida, em primeiro lugar, porque representa a contribuição para 
a receita, em segundo lu€~ar, porque indica um rítmo de atividade 
econômica que exige inversões rodoviárias correspondentes. 

E' certa a tese de qu~ a prosperidade de algumas unidades da 
Federação deve contribuir para a prosperidade de outras menos de· 

http:Amazor:i.as
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senvolvidas, mas é preciso também compreender que, para que isso 
aconteça é necessário que se não reduzam ou comprometam dema-
siadamente os meios que irão possibilitar essa contribuição. O bom 
senso está a indicar que a cota do Estado do Amazonas não pode ser 
maior que a dos Estados do Rio Grande, Paraná, Estado do Rio, Per-
nambuco, etc. No entanto, o Art. 53 do projeto leva a essa ausência 
de modus in rebus, como indica o Quadro III. 

É uma questão de eqüidade que a cota de cada Estado guarde 
uma determinada proporção com o consumo. 

A cooperação financeira dos Estados mais prósperos para com 
os Estados menos desenvolvidos, deve ter, no caso que nos ocupa, 
como consideração predominante, a densidade populacional dêstes 
últimos. 

Pelo Quadro I, poderemos verificar que, com relação aos Esta-
dos do Rio Grande, Paraná, Pernambuco, Estado do Rio e Santa 
Catarina a percentagem do consumo guarda certa relação com a 
percentagem de população. 

São Paulo e Distrito Federal têm uma percentagem de consu-
mo muito superior à percentagem de população e muito superior à 
média nacional, dando-se o caso inverso em relação ao do Maranhão, 
Piauí, Ceará, Sergipe, Bahia, Minas, etc. A relação de consumo in-
ferior à relação de população é um índice de sub-desenvolvimento. 
Nesse partciular o Maranhão e Piauí e também o Ceará podem ser 
considerados menos desenvolvidos que o Amazonas, porque as dis-
paridades nos primeiros são maiores que no último. 

Não poderíamos, em rigor, tomar como índice de sub-desenvolvi-
mento a relação entre consumo e superfície, pois não teria sentido, 
por exemplo, dizer que um deserto é uma área atrasada ou sub-de-
senvolvida. Trata-se de uma idéia ou conceito que tem relação com 
a existência de uma determinada densidade populacional. 

Onde há certa densidade demográfica é necessário que se criem 
as condições do seu progresso. Entre elas estão, evidentemente, as 
vias de comunicação. Onde, porém, há imensas zonas desertas e 
desabitadas, haverá, sem dúvida, a necessidade de abrir caminhos 
pioneiros, mas as estradas não teriam ainda a função econômica que 
possuem noutras regiões. 

Desde que se adote o critério da "ponderação", não é razoável 
que se atribua o mesmo pêso à popuação, ao consumo e à superfície. 
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Poderemos admitir, se colocarmos a questão nos têrmos em que. foi 
justificado o Art. 53, que o elemento população tenha uma ponde~ 
ração igual ao consumo. Não se poderíam, porém, equipará-los ao 
terceiro fator superfície, por isso nos levaria a conseqüências ab-
surdas. 

A Lei n.º 302, como o Decreto-lei n.º 8. 483, atribuiu à superfície, 
população e consumo pêsos diferentes. O Art 53 do projeto dá-lhes 
o mesmo valor, o que não é razoável. 

Foi apresentada, no Senado, uma emenda (n.0 1), determinan-
do a distribuição nas seguintes bases: 

Consumo . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 45 % 
População . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 36% 
Superfície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17% 
Produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% 

Na mesma emenda se estabelece que, para o cálculo da cota 
relativa à produção, será ~onsiderado o volume físico da produção 
de lubrificantes e combus1;íveis líquidos. 

O critério da emenda tem dois inconvenientes principais, o de 
reduzir o pêso atual atribuído à superfície, visto que representa uma 
"reformatio in pejus" relativamente aos Estados de grande superfí-
cie e pequena densidade demográfica; considera "produção", não o 
óleo crú, mas os refinados, o que não é razoável, como ficou exposto. 

A essa emenda foi apr~sentada a subemenda (n.o 1) na Comis-
são de Agricultura pelo ilu;:;tre relator do projeto, Senador Landulfo 
Alves, dispondo que a distribuição se faça da seguinte forma: 

Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 45% 
População . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 
Superfície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10% 
Produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 

Estatui a subemenda p.0 1 que os cálculos relativos à produção 
deverão incluir o petróleo produzido no país e seus derivados e os 
derivados do petróleo importado se refinados no país. 

A êsse critério se podem formular as seguintes objeções: 
a) a subemenda n.0 1 reduz demasiadamente o pêso atual 

atribuído à superfície, incorrendo no mesmo defeito de Emenda n.o 
1. Como se pode ver dos Ql\ladros III e IV, os Estados abaixo meneio-



-191-

nados sofreriam as seguintes reduções, nas respectivas cotas, to-
mando como base a Lei n.0 302: 

Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,5% 
Mato Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,5% 
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,9% 
Goiás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,4% 
Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 10,1% 
Piauí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5% 

Tomando como base o Art. 58 do projeto, as reduções seriam as 
seguintes: 

Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 65,5% 
Mato Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,5% 
Pará ..................................... 57,0% 
Goiás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 43,0% 
Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,1 % 
Piauí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,6% 

Supondo, por exemplo, que a cota a distribuir fôsse de 1 bilhão, 
caberiam ao Amazonas, atualmente, 4,51 %, isto é, Cr$ 45.120.000,00. 
Pela subemenda Landulfo Alves, essa cota ficaria reduzida a 2,50%, 
isto é, a Cr$ 25. 000. 000,00. Os Estados de grande superfície e pe-
quena densidade demográfica ficariam muito prejudicados; 

b) a Subemenda n.0 1 beneficiaria extraordinàriamente os 
Estados onde houvesse produção de cru ou produução de refinados 
de petróleo nacional ou importado. Quando no Estado houvesse 
ao mesmo tempo produção e refinação seria duplamente contem-
plado, desde que manda a subemenda, para efeito do cálculo de 
distribuição incluir o petróleo produzido e seus refinados. Se em 
São Paulo, por exemplo, se descobrir petróleo, será êle triplicemente 
beneficiado, pois se deverão computar a produção de cru; a produção 
de refinados nacionais e, ainda, a produção de refinados oriundos 
de petróleo estrangeiro, depois que estiver funcionando Cubatão. 

Na situação atual, haverá dois Estados grandemente favoreci-
dos, a Bahia, que produz e refina 2.500 barris diárias, e o Rio Grande 
do Sul, onde há uma refinação de cêrca de 2. 300 barris diários 
(Ref. Ipiranga, com 1.500 b/d e Rio-grandense com 800 b/d). A 
percentagem ou cota da Bahia quase triplicaria (de 5,20% passa-
ria para 14,57%) e a cota ou percentagem do Rio Grande do Sul 
se elevaria de 8,03% para 11,46%. Isso representaria para a Bahia 
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um aumento de 180,2% sôbre o critério da Lei n.º 302 e para o Rio 
Grande um aumento de 42,8 % . As unidades federativas relativa-
mente beneficiadas seriam, depois, Alagoas, Sergipe, Ceará e Pa-
raiba (sempre com referência à Lei n.º 302 e a situação atual), 
sendo os demais Estados prejudicados, como se pode ver do Quadro 
III. 

Ainda na hipótese, para servir de ilustração, em que a impor-
tância a distribuir f ôsse 1 bilhão as maiores disparidades se verifi-
cariam nos seguintes Estados: (Quadro III). 

ESTADOS Lei n.0 302 Emenda Landulfo 

Amazonas........................... . 45.120.000,00 25. 000. 000,00  
l'vlato Grosso ........................ . 37. 120. 000,00 21. 900.000,00  
Pará................................ . 41. 700. 000,00 26. 700. 000,00  
Goiás................................ . 18. 900.000,00  25. 780 . ººº·ºº Bahia............................... . 52. 080. 000,00 145. 700.000,00  
füo Grande do Sul.. ........... ,...... . 80. 240. 000,00 114. 600. 000,00  

O panorama tenderia a modificar-se no futuro, depois que es-
tivessem em funcionamento as refinarias projetadas (o que bene-
ficiaria de um modo particular o Estado de São Paulo) e os Estados 
onde se descobrissem novas jazidas petrolíferas ou se instalassem 
outras refinarias. O Quadro V dá-nos uma idéia dessas modifica-
ções, admitindo que, em 1956, tenhamos uma produção nacional 
de 100.000 barris (15.000 na Bahia e 85.000 em outros Estados). 
São Paulo passaria a ter uma percentagem maior do que a atual 
(26,65% para 27,46%) ticando ainda para ser distribuida a cota 
de 6,48% para os Estados onde fôssem descobertas as novas fontes 
de óleo e se fizesse a sua refinação. CSupõ-se nesses cálculos, que 
o aumento da população e do consumo, ou os respectivos indices 
guardam a mesma relação atualmente existente). 

Um dos mais graves inconvenientes da Submenda n.o 1 reside 
na circunstância de determinar que o elemento de proporcionali-
dade "produção" abranja a produção de refinados inclusive a de 
refinados de óleo cru importado. Sôbre êsse ponto nos reportamos 
às considerações acima feitas. 

87. Se o critério estabelecido pelo texto constitucional leva, 
no seu rigor matemático, a resultados inadmissíveis e absurdos; 
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se a solução do Art. 53 do projeto conduz a resultados inaceitáveis; 
se a Emenda n.º 1 e Subemenda n.º 1 oferecem os inconvenientes 
que apontamos; se, por outro lado, o critério da Lei n.0 302 se dis-
tancia demasiadamente da Constituição, por fazer caso omisso de 
uma das grandezas por ela expressamente mencionadas, como se 
deverá resolver o problema? 

Poder-se-ia alegar, com boas razões, que a matéria é estranha 
ao projeto da Petrobrás e deveria ser regulada em lei especial. Esta 
poderia ser a conclusão e a diretriz dêste parecer, se não nos acudis-
se a reflexão de que tal forma de cortar o nó gordio poderia deixar 
o problema ao desamparo de qualquer outra solução na hipótese 
em que o Senado aceitasse o alvitre, mas resolvesse a Câmara re-
cusá-lo, mantendo o Art. do projeto. 

Como não é possível emendar o projeto no sentido de uma 
solução alternativa, a supressão do Art. 53 só deveria ser aprovada 
pelo Senado na hipótese em que existisse a probabilidade de ser 
aceita pela Câmara, ficando a modificação da Lei n. 0 302 para ser 
examinada em outra oportunidade. 

Não poderá, portanto, a Comissão de Finanças deixar de formu-
lar uma solução, a fim de que o Plenário esteja habilitado a optar 
por uma destas alternativas: aprovar a supressão do Art. 53; acei-
tar o Art. 53; aprovar a Emenda n.º 1 ou a Subemenda n.0 1; apro-
var a outra fórmula, proposta pela Comissão de Finanças. 

88. A Lei n.º 1.749 divide a receita do impôsto único em duas 
partes: uma 75%, para o Fundo Rodoviário e outra, 25%, para os 
empreendimentos petrolíferos. Tanto de uma como de outra cabem 
aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, 60% por fôrça de 
disposição constitucional. A Lei n.0 302 fixa em 48% a quota dos 
Estados e em 12% a quota dos municípios. Mantida essa percenta-
gem ela tanto se aplicará à parte da receita do impôsto único des-
tinada ao Fundo Rodoviário, como à destinada à exploração pe-
trolífera. 

Tomando como referência a receita global do impôsto único, 
poderemos, pois, dizer que os Estados e Distrito Federal terão a 
cota de 36% dessa receita para os empreendimentos rodoviários e 
12% reservados para as inversões petrolíferas. Por sua vez, a per-
centagem dos municípios será, respectivamente, de 9 % para obras 
rodoviárias e 3 % para o petróleo. 

13 - 22 502 
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89. Uma questão que poderia ser levantada é a de saber se 
a cota destinada às inversões rodoviárias e a cota destinada às 
inversões petrolíferas devem ser necessàriamente distribuídas de 
acôrdo com o mesmo critério. Talvez se pudesse sustentar a possi-
bilidade da dualidade de critérios desde que as duas cotas se des-
tinam a finalidades diferentes. 

As razões de ordem econômica, social e política que pudessem 
justificar uma determinada "ponderação" dos quatro fatôres (su-
perfície, população, consumo e produção) para a distribuição da 
cota rodoviária, talvez não existissem para a distribuição da co-
ta petrolífera. Poder-se-ia, por exemplo, dar maior importância nes-
te último caso, ao consumo e à produção: ao consumo, porque re-
presenta a contribuição financeira do Estado para a exploração pe-
trolífera desde que o impôsto pago pela respectiva população é pro-
porcional a êsse consumo; à produção, porque ela deriva de riqueza 
natural existente em determinado Estado. 

Se na distribuição d~ cota rodoviária, os Estados mais ricos 
(de maior consumo per capita) devem contribuir para os de menor 
consumo (menos desenvqlvidos) não se poderia invocar, com a 
mesma enfase o argumento no caso da distribuição da quota petro-
lífera, que pode ser considerada como observamos uma contribuição 
da população do Estado oµ Município através do impôsto. 

Admitida a hipótese da dualidade de critérios, caberia ao pro-
jeto apenas fixá-lo para o rateio da cota petrolífera, desde que 
seria estranha aos seus objetivos a disciplina da quota rodoviária. 

Seria êste talvez mais um motivo para adiar o exame da ques-
tão para outra oportunidade, quando então tôdas essas circuns-
tâncias poderíam ser devidamente analisadas e ponderadas. 

Desde, porém, que nos propomos sugerir uma fórmula subs-
titutiva das demais cumpre indicar quais as razões que podem servir 
de orientação para estabelecê-la. 

90. Partimos da premissa de que do elemento "produção" se 
devem excluir os refinados entendendo-se apenas a produção de 
óleo cru. Já explicamos os motivos que aconselham e autorizam a 
fixação dessa. preliminar , 

Isso pôsto, uma das conseqüências lógicas será que a produção 
nacional não poderá servir de base para a distribuição de receita 
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oriunda da tributação de combustíveis ou lubrificantes importados, 
ou de refinados de cru importado. Só poderá servir de base para a 
distribuição da receita do impôsto único derivante da produção 
nacional. Outra solução seria absolutamente ilógica e incon-
gruente. 

E' necessário, pois, estabelecer duas fórmulas. Na realidade, 
uma delas, como veremos, será o caso particular do caso geral. 

Partimos também do postulado de que os fatôres população e 
consumo deverão ter igual importância ou ponderação, o que repre-
sentará a forma de os Estados mais desenvolvidos auxiliarem os 
menos desenvolvidos, onde existem as condições humanas ou demo-
gráficas para êsse desenvolvimento. 

Se o problema fôsse apenas modificar a "ponderação" da Lei 
número 302 (que não inclui o elemento "produção" admitida a 
conveniência de ser mantido o pêso relativo à superfície, a solução 
seria a seguinte: 

Critério da Distribuição 

40 % proporcionalmente à população 
40 % proporcionalmente ao consumo 
20% proporcionalmente à superfície 

Há, porém, agora um novo fator de proporcionalidade que é 
preciso introduzir e acrescentar: a produção. 

O problema inicial será, pois, "ponderar" êsse novo elemento, 
isto é, fixar a percentagem: correspondente. 

Como vimos, o Art. 53 do projeto, em seu § 1.º atribui pêso igual 
(25%) à superfície, população, consumo e produção. A Emenda n.0 

1 atribui à produção o pêso 2% mais a considera corno equivalente 
ao volume físico de lubrificantes e combustíveis líquidos, sem dis-
tinguir se oriundos de cru nacional ou importado. A Subemenda n.0 

1, por sua vez (Landulfo Alves), eleva o pêso da "produção" para 
15%, incluindo o petróleo aqui produzido e seus derivados e os de-
rivados de petróleo importado e refinado no país. 

Somos de opinião que o elemento produção deve ser, no caso 
do petróleo, e de menor ponderação pelas razões seguintes: 

a) a existência de petróleo neste ou naquele ponto do ter-
ritório nacional independe da atividade do homem. E' um fato da 
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natureza. Se é razoável que o Estado, em cujo sub-solo essa riqueza 
está localizada, aufira dela um certo benefício, é preciso considerar 
que, para descobrí-la e aproveitá-la, são necessárias grandes inver-
sões, que representam o sacrifício de tôda a Nação; 

b) essa riqueza - o petróleo - é propriedade da coletividade 
nacional e sua exploração constitui monopólio da União, instituído 
para benefício de todos. Se a exploração se realizasse através da 
iniciativa privada, com intuito de lucro, poderia melhor justificar-
se a participação do Estado como membro nos benefícios dessa ex-
ploração, através do impôsto decretado pela União, que poderia ter 
então outra finalidade; 

e) o Estado, onde venham a ser exploradas jazidas petrolífe-
ras, terá benefícios indiretos, como a construção de vias de comu-
nicação, emprêgo de mão-de-obra na indústria, etc. 

No caso do petróleo, as preocupações de caráter regionalistas 
devem ser afastadas, parai se ter em vista apenas o interêsse nacio· 
nal. Atribuindo-se um gra;nde pêso ao fator produção, poderá haver, 
como já observamos, a pressão política de parte de Estados para 
que se rea.lize a pesquisa petrolífera nos respectivos territórios, o 
que poderá determinar uma disputa prejudicial à unidade nacio· 
nal e, eventualmente, uma programação de trabalhos por parte da 
Petrobrás, econômica e técnicamente contra-indicada. 

E' necessário que se firme esta orientação a priori, antes da 
descoberta de grandes jazidas. Se, por exemplo, essa descoberta se 
verificasse na Ilha do Marajó, dando a produção de 85.000 barris, 
teria ela custado a inversiã,o de muitos bilhões, para o qual o Estado 
do Pará teria contribuído com 1 % (na base das relações atuais de 
consumo). No entanto, a cota do Estado do Pará, de acôrdo com 
a emenda Landulfo Alves, passaria de 2,67 para 9,15, tornando-se 
superior à de todos os Estados exceto São Paulo. O mesmo acontece-
ria se o fato se verificasse em outros Estados. 

Dentro dos princípios em que nos colocamos, feito o balanço de 
todos os elementos de apreciação, não se poderá, razoàvelmente, dar 
à produção um pêso superior a 10%, isto é, dez por cento da receita 
do impôsto único incidente sôbre combustíveis e lubrificantes lí-
quidos derivantes de petróleo nacional deverão ser distribuídos pro-
porcionalmente à produção de óleo cru nacional. 
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Admitida essa conclusão, será necessário operar uma redução 
proporcional na percentagem dos demais elementos (população 
40%, consumo 40%, superfície 20%). Chegaremos então ao seguin-
te resultado quanto à distribuição da receita oriunda dos derivados 
de crú nacional: 

36 % proporcionalmente à população 
36 % proporcionalmente ao consumo 
18 % proporcionalmente à superfície 
10 % proporcionalmente à produção 

:tl:ste será o critério geral, de que o critério relativo à hipótese 
dos derivados de cru importado será apenas um caso particular, 
isto é, o caso de produção nacional igual a zero. Se consumirmos 300 
mil barris e importarmos 200 mil, com relação a êstes a produção 
nacional é, evidentemente, zero. Nessas condições, desaparecem os 
10% relativos à produção, devendo ser acrescidos proporcionalmen-
às percentagens concernentes aos três outros fatôres - população, 
consumo e superfície. 

O Quadro III nos indica, na coluna F, a ordem de grandeza 
dos índices relativos a cada unidade Federativa, na hipótese de 
adotada essa fórmula. O Quadro VI, por sua vez, nos esclarece qual 
a percentagem de aumento ou diminuição dêsses índices em relação 
à Lei n.0 302, e ao Art. 53 do projeto, à Emenda n.0 1 do Senado e 
à Subemenda Landulfo Alves. 

Comparando o critério da Lei n.º 302 (A) com o critério que 
propomos (F), verifica-se que serão beneficiados 16 Estados, todos 
do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Leste, menos o Estado do Rio e do 
Distrito Federal. Será igualmente beneficiado um Estado do Sul, 
que é o de Santa Catarina. 

Os Estados que terão suas cotas percentualmente reduzidas 
serão os seguintes (base nas relações atuais, no consumo, população 
e produção): 

Distrito Federal 19,0 %  
São Paulo .............................. . 15,0 %  
Paraná ................................. . 11,1 %  
Estado do Rio ......................... . 7,4 %  
Rio Grande ........................... . 3,7%  
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!:sses mesmos Estados, porém, serão grandemente beneficiados 
se confrontarmos a solução proposta com a do Art. 53 do projeto. 
Os aumentos, em percentagem, serão os seguintes (F com relação 
a B, Quadro VI) : 

Distrito Federal ........................ . 20,2 %  
São Paulo .............................. . 17,0 %  
Paraná ................................. . 9,1 %  
Estado do Rio ......................... . 17,6 %  
Rio Grande ............................ . 9,9 %  

Comparando a solução que sugerimos com a da Emenda n.0 1 
<C), verificar-se-á que o critério ora proposto será mais favorável 
para os seguintes Estados: Amazonas, Pará, Maranhão, Piuí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina. 

E menos favorável para os seguintes: Bahia, Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, São Paulp, Paraná e Rio Grande do Sul. 

O Quadro VII nos indica qual será o coeficiente de proporciona-
lidade para cada Estado, de acôrdo com o critério proposto, quando 
a produção nacional atingiu 100.000 barris diários, com 15.000 
barris na Bahia ficando a cota (2,975% do total) correspondente a 
85 000 para ser distribuída ao Estado ou Estados onde forem des-
cobertas as novas jazidas. 

No quadro VI, se po;ierão apreciar as variações, em percen-
tagem de aumento ou diminuição que o novo critério sugerido acar-
reta nas cotas de cada unidade federativa, comparado com o crité-
rio da Lei n.0 302, com o do Art. 53 do projeto, com a Emenda n.º 1 
e com a da Subemenda n.o 1 (Landulfo Alves). 

O novo critério proposto, e consubstanciado na Subemenda n.0 

2, procura realizar os objetivos que inspiraram o Art. 53, sem os 
seus exageros; procura tgualmente obviar os inconvenientes da 
Emenda n.º 1 e os desequilíbrios que resultariam da adoção da 
Subemenda n.0 1. 

Convém ainda observar que a Emenda n.º 1 e Submenda n.º 1 
estão defeituosamente redigidas. Em ambas se declara que "Do to-
tal do Fundo Rodoviário. . . 48% serão entregues nos Estados e 
Distrito Federal...". Antes da Lei n.0 1. 749, de 28 de novembro de 
1952, tôda a receita do impôsto único se destinava ao Fundo Rodo-
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viário. Atualmente, só 75% dessa receita constituem êsse Fundo, 
pois que 25 % se destinam aos empreendimentos do petróleo. O que 
se pretende agora não é apenas estabelecer um critério para a 
distribuição da parte do Fundo Rodoviário pertencente aos Estados 
e Distrito Federal mas um critério que abranja também a distri-
buição de 25 % destinados às inversões petrolíferas e, conseqüente-
mente, a cota ou percentagem de tôda a receita do impôsto único 
à êles destinada. 

Do mesmo modo e pelo mesmo argumento já não é exata depois 
da promulgação da Lei n.o 1. 749, a redação do art. 53 do projeto e 
que deverá, conseqüentemente, ser modificada como se propõe na 
Subemenda número 3. 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS SôBRE A EMENDA DE  
PLENARIO E AS DEMAIS EMENDAS OFERECIDAS  

PELAS COMISSÕES  

(Ns. 1 a 33) 

Emenda n.O 1 (De plenário) 
(Art. 53) 

Parecer contrário. A Comissão de Finanças apresenta a Emen-
da número 50, que melhor regula a matéria. 

Subemenda n.0 1 d Emenda n.O 1 (C. de Agricultura) 

Parecer contrário pela mesma razão. 

Emenda n.O 2 (C. C. e Justiça) 
(Art. 13) 

(Modificada pela Subemenda n.º 1 da mesma Comissão) 
Parecer contrário à emenda e Subemenda n.0 1 (C. C. e 

Justiça) e n.0 2 (C. de Agricultura). A Comissão de Finanças oferece 
a Emenda n.0 34 que melhor disciplina a matéria. 

Emenda n.O 3 <C. C. e Justiça) 
(Parágrafo único do Art. 13) 

Parecer contrário. A Comissão de Finanças apresenta Emenda 
n.º 34 referente à matéria. 
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Emenda n.0 4 CC. e. e Justiça) 
(Art. 15) 

Parecer contrário, em face de Emenda n.o 37 da Comissão de 
Finanças. 

Emenda n.0 5 (C. C. e Justiça) 
(Inciso III do Art. 18) 

Parecer contrário, em face da Emenda n.0 38 da Comissão de 
Finanças que regula a matéria de outra forma. 

Emenda n.O 6 CC. C. e Justiça> 
(Art. 32) 

Propõe a emenda que a obrigação da Petrobrás de enviar as 
contas gerais da sociedade ao Tribunal de Contas, para o fim pre-
visto no parágrafo único do Art. 32, seja extensiva às subsidiárias. 

A emenda é absolutam~nte lógica desde que as Subsidiárias são, 
por assim dizer, desdobramentos da própria Petrobrás. Ubi eadem 
ratio eadem dispositio. PelfL aprovação. 

Emend~ n.0 7 (C. C. e Justiça) 
(Art. 35) 

Estabelece a emenda para as Subsidiárias a mesma obrigação 
da Petrobrás de prestar tnformações que forem solicitadas pelo 
Congresso Nacional. 

Pela aprovação As razões são as mesmas que justificam a apro-
vação da Emenda n.º 6. 

Emenda n.0 8 CC. de Agricultura) 
(Art. 27) 

Parecer contrário, em face da emenda n.º 41 da Comissão de 
Finanças que suprime o A:çt. 27. 

Emenda n.0 9 (C. de Agricultura) 
(Art. 20) 

De acôrdo com o Art. 20 do projeto, o Conselho Fiscal é cons-
tituído de 5 membros, com mandato 'ae 3 anos e honorá.rios não 
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inferiores a dois têrços dos que percebem os diretores. A União de-
verá eleger um representante, as pessoas físicas e jurídicas de di-
reito privado outro, as demais pessoas jurídicas de direito público 
três, assegurado, neste caso, a cada grupo de acionistas que repre-
sentar um têrço dos votos, o direito de eleger separadamente um 
membro. 

Propõe a emenda duas modificações: 
a) a redução dos honorários para um têrço; 
b) a União terá dois representantes, as demais pessoas ju-

rídicas de direito público duas e as pessoas jurídicas de direito 
privado um. 

Em relação à emenda, cumpre fazer as seguintes observações: 
a) quanto à redução dos honorários dos membros do Con-

selho Fiscal nada haveria a opor, muito embora sua fixação pudesse 
ficar a cargo da Assembléia Geral; 

b) a atribuição de maior número de representantes, no Con-
selho Fiscal às entidades de direito público menores decorre de uma 
questão de equilíbrio que deve haver nos órgãos da Petrobrás. Se 
a União controla, de modo absoluto, os órgãos administrativos é 
conveniente que, nos órgãos de fiscalização prepondere a influência 
dos demais acionistas. 

Parecer contrário à emenda e à subemenda da Comissão de 
Viação e Obras Públicas em razão da Emenda n.º 48 da Comissão 
de Finanças. 

Emenda n.0 10 (C. de Agricultura) 
(Art. 52) 

Parecer favorável com a seguinte  
· Submenda:  
Acrescente-se após as palavras "dotações orçamentárias" a ex-

pressão: "e créditos adicionais". 

Emenda n.0 11 (C. de Agricultura) 
(A Tabela Anexa) 

Nota 1.ª à Tabela A a que se refere o Art. 15. 
A Tabela A determina as quantias com que deverão contribuir 

os proprietários de automóveis e caminhões particulares. Na nota 
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n.0 1, se estabelecem as seguintes reduções em função da idade dos 
veículos: 

Reduções IDADE DO Vl•:fCULO  
(%)  

10 Mais de 3 anos de fabricação  
20 Mais de 3 anos (sic) até 5 anos  
40 Mais de 5 anos até 7 anos  

"assim sucessivamente, elevando-se a redução a mais de 10% 
na proporção do aumento de cada ano de fabricação até isentarem-
se todos de mais de 12 anos". 

Como se observa na justificação da Emenda n.0 11, o texto da 
nota é de fato pouco inteligível. Propõe por isso a seguinte modi· 
ficação: 

Reduções IDADE DO VEÍCULO  
(%)  

20 Mais de 3 anos at.é 5 anos de fabricação  
40 Mais de 5 anos nté 7 anos de fabricação  
60 Mais de 7 anos f.Lté 10 anos <le fabricação  
80 Mais de 10 anos de fabricação  

Esclarece ainda a justificação que essas percentagens terão o 
efeito de dar à contribuiçiÊÍo, feito o desconto um valor múltiplo da 
açã.o (que é de 200 cruzeiros) o que não deixa de ser prático. 

Pela aceitação da ernenda. 

Emenda n.0 12 (C. de Agricultura) 
(Ao Art. 43) 

Propõe-se na emend~ que o oleoduto Santos-São Paulo, inclu· 
sive seus prolongamentos, possa continuar a ser explorado pela Es-
trada de Ferro Santos-Jl{ndiai, pelo tempo que fôr julgado neces-
sário pelo Poder Executivo. 

O oleoduto em causa foi construído pela Estrada de Ferro San-
tos-Jundiaí, que o explora. Sua incorporação à Petrobrás consti-
tuíria um grande desfalque na receita daquela ferrovia. Como per-
tence ela à União, nenhum inconveniente pode existir em que con· 
tinue com a exploração dp oleoduto. 
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Parecer favórável, com a seguinte 

Subemenda 

Substituam-se as palavras "durante o tempo que fôr julgado 
conveniente pelo Poder Executivo" pelas palavras "enquanto fôr 
a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí de propriedade da União". 

Emenda n.0 13 CC. de Agricultura> 
(Art. 18) 

Parecer contrário, em face da Emenda n.º 38 da Comissão de 
Finanças. 

Emenda n.O 14 (C. de Agricultura> 
(Art. 25) 

Estabelece o art. 25 do projeto que a Petrobrás, mediante prévia 
aprovação do Conselho Nacional do Petróleo. poderá garantir finan-
ciamento tomados no País ou no exterior a favor das emprêsas sub-
sidiárias. Quer a emenda que se acrescente: 

"e desde que a operação, no caso de capital estrangeiro, não 
fique, de qualquer mado, vinculada a haveres e ações de qualquer 
espécie ou ao patrimônio da Petrobrás". 

O que não quer a emenda é que possa a Petrobrás dar em 
garantia de empréstimos, de que sejam credores Bancos ou em-
prêsas estrangeiras, haveres e ações ou o seu patrimônio. 

Em primeiro lugar, seria necessário caracterizar os diferentes 
elementos patrimoniais da Petrobrás. Todos os direitos, por exemplo 
relativos a concessões e autorizações referentes a jazidas de óleo mi-
neral, às refinarias e oleodutos que a Petrobrás receber da União 
serão inalienáveis <Art. 29 do projeto). Logo, não poderão ser dados 
em garantia. Do mesmo modo, as ações que a Petrobrás possuir nas 
Subsidiárias não poderíam passar à propriedade de estrangeiros em 
virtude de qualquer procedimento judicial, pois a legislação nacio-
nalista em vigor a isso se oporia. 

O patrimônio da Petrobrás é constituído de bens e direitos ina-
lienáveis (e, portanto, impenhoráveis, não suscetíveis de constituir 
garantia), de bens e direitos relativamente alienáveis, isto é, apenas 
a determinadas pessoas de direito público ou de direito privado, e 
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de bens e direitos livremente alienáveis, transferíveis. Nesse caso, 
por exemplo, está a produção comercial, estão os créditos comer-
ciais, estão os equipamentos adquiridos, tudo emfim que possa ser 
livremente negociado. 

Tôda garantia terá, necessàriamente, que ficar vinculada desta 
ou daquela f arma, a certos bens, sem o que deixará de ser garantia. 
O que cumpre é que êsses bens sejam disponíveis. 

Com relação aos bens ou elementos. patrimoniais absoluta ou 
relativamente indisponíveis, não poderão êsses servir de garantia 
para obrigações relacionadas, direta ou indiretamente, com oca-
pital estrangeiro. 

Além disso, nenhuma garantia dessa natureza poderá ser dada 
pela Petrobrás sem expressa e específica autorização do Conselho 
Nacional do Petróleo. Já foram, portanto, tomadas tôdas as pre-
cauções contra os perigos que a emenda receia. Eis por que a consi-
deramos desnecessária. Parecer contrário. 

1 

Emenda n.O 15 (Apre11. perante a Comissão de Agricultura> 
(Art. 32 e §) 

Propõe a emenda a supressão do Art. 32, que obriga a Petrobrás 
enviar as contas ao Tribµnal de Contas. 

Parecer contrário. 

Emenda n.0 16 (C. ãe Agricultura> 
(Art. 44) 

Nada a opor, embora o acréscimo não seja absolutamente ne-
cessário. 

Parecer favorável. 

Emenda n.O 17 (C. ãe Agricultura> 
(Ao Art. 45) 

O Art. 43 do projeto exclui do monopólio estatal as refinarias 
ora em funcionamento no País. O Art. 44 confirma as autorizações 
já dadas ató 30 de junho cie 1952 ,salvo se as mesmas não estiverem 
em funcionamento dentro do prazo de dois anos, a contar da data 
em que o projeto será lei. Por sua vez, o Art. 45 não permite que se 
conceda autorização parEj. ampliação da capacidade das refinarias 
de que tratam os dois artigos. 
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Pretende a emenda substituir o Art. 45 por uma disposição que 
fixe em 25 anos o prazo para a instalação e exploração das refina-
rias de que trata o Art. 44, isto é, daquelas cuja instalação foi ape-
nas autorizada, podendo ser prorrogado se o aconselharem os inte-
rêsses da Petrobrás. 

Com relação a essa emenda, cumpre observar o seguinte: 
a) tem razão quando não vê motivos para que não possa ser 

autorizada a ampliação das refinarias existentes e autorizadas. O 
Art. 45 do projeto não tem, realmente, razão de ser. A existência de 
refinarias particulares ao lado das estatais é útil para que se possam 
sempre comparar os custos de operação. Desde que as refinarias 
particulares existem, pode haver conveniência técnica e econômica 
em sua eventual ampliação. E' essa uma questão que deverá ficar 
ao critério do Conselho Nacional do Petróleo; 

b) isto pôsto, o que cumpre é suprimir, pura e simplesmente, 
o Art. 45. A emenda, como está redigida, apresenta os seguintes de-
feitos: estabelece o prazo de 25 anos, tanto para a exploração, como 
para a instalação das refinarias autorizadas, pois se refere ao Art. 
44; com isso, põe-se em contradição com a parte final do mesmo ar-
tigo, que exige o funcionamento dentro de dois anos; o prazo para a 
exploração arbitrário, tanto mais que a Petrobrás poderá tornar 
essas emprêsas suas Subsidiárias (Art. 46). 

Parecer contrário. 

Emenda n.0 18 (C. de Agricultura) 

Propõe a emenda que "os recursos do impôsto único, a que te-
nham direito os Estados de grande área e escassa população, pos-
sam ser aplicados, até o limite de 50% em outros fins que não os 
previstos na presente lei, tais como campos de aviação, estímulo 
às emprêsas de transporte aéreo, navegação fluvial incluindo portos 
e aquisição de frotas para essas navegações". 

Observa-se na justificação da emenda, que os recursos excedem, 
em relação a certos Estados, suas necessidades rodoviárias. 

Cumpre também aqui fazer algumas observações. Em primeiro 
lugar, alude a emenda "aos recursos do impôsto único a que te-
nham direito os Estados de grande área e escassa população". Ora, 
êsses recursos são de dupla natureza: há os recursos representados 
pela cota a que tem direito o Estado no Fundo Rodoviário Nacio-
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nal e há cota que deve ser aplicada nas inversões petrolíferas, e 
que será representada por ações ou obrigações da Petrobrás ou Sub-
sidiárias. ~stes últimos estão inicialmente vinculados e se poderíam 
transformar em recursos monetários mediante a venda ulterior e 
eventual dos referidos títulos. 

Não será, pois, a cota do impôsto único relativo ao petróleo 
que poderá ter aplicação diversa da estatuída na Lei da Petrobrás 
(ou na presente lei, com reza a emenda) . A parte dos recursos que 
poderia ter destinação diferente da prevista (não na Lei da Petro-
brás, mas na Lei n.º 302) seria a concernente ao Fundo Rodoviário. 
Tratar-se-ia, pois, de uma modificação da Lei número 302, que obri-
ga os Estados a aplicar integralmente em estradas de rodagem a 
cota que lhes cabe no Fundo Rodoviário Nacional (Lei n.º 302, Art. 
5.0 , letra i, inciso 1) .  

A disposição da emenda é, em si mesma, razoável embora um  
tanto deslocada na lei que se está elaborando. Na hipótese de acei-
ta, poderi.a constituir um dos parágrafos do Art. 53. Restaria ainda 

1 

estabelecer um critério p21ra "Estados de grande área e escassa po-
pulação". Talvez se pudessem considerar aquêles cuja densidade 
populacional é inferior a 3 habitantes por quilômetro quadrado, 
abrangendo, neses caso, 2fpenas os Estados do Norte e Centro-este, 
que são cortados por grandes cursos d'água. A emenda poderia ter 
a seguinte redação. 

"Os Estados, cuja densidade populacional fôr inferior a 3 ha-
bitantes por quilômetro quadrado, poderão aplicar até 50% da cota 
que lhes cabe no Fµndo Rodoviário Nacional no desenvolvimento 
da navegação fluvial e aérea, incluindo a constituição de portos e 
ancoradouros, aquisição de barcos, construção de campos de pouso 
e estímulo a emprêsas de navegação fluvial e aérea". 

Parecer contrário. 

Emenda n.0 19 
(C. de V. e o. Públicas) 

(Art. 2) 

Propõe a emenda que se acrescente ao Art. 2.0 o seguinte item: 
"III - Por meio de concessão, quando a lei autorizar, a em-

prêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira com sede 
no Brasil". 
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O objetivo da emenda, como se diz na respectiva justificação, 
é abrir a emprêsas privadas a possibilidade de empreender a ex-
ploração petrolífera, nas suas diferentes formas. O ilustre autor 
da emenda entende que o ideal seria que essa exploração fôsse en-
tregue ao capital privado, reservando-se à União uma participação 
sob a forma d "royalty", resguardados os interêsses da segurança 
nacional. 

Reconhecendo, entretanto, não ser possível essa solução, des-
de que encontraria resistência 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 haveria, 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 alguma alteração da opinião pública a respeito 
dêsse tema. 

A emenda, entretanto, merece alguns reparos no seu próprio 
aspecto formal e jurídico. 

O que se estabelece no Art. 2.º do projeto que a União exercerá 
o monopólio, por intermédio do Conselho Nacional do Petróleo, na 
parte disciplinar, e por intermédio da Petrobrás e Subsidiárias, na 
parte de exploração industrial e comercial. 

Como já se observou, no corpo do parecer, a Petrobrás e Sub-
sidiárias não são concessionárias do monopólio, mas os órgãos ins-
titucionais de sua execução. A Petrobrás e Subsidiárias não repre-
sentam, pois, um "sistema misto'', segundo se diz na justificação 
da emenda. 

A adjunção do inciso III, constante da emenda, ao Art. 2.0 en-
volveria uma contradição pois deveríamos, então, ler o seguinte: 

Art. 2.º A união exercerá o monopólio estabelecido no artigo 
anterior: 

I- ····················································· 
II - .................................................. . 
III- por meio de concessão, quando a lei autorizar, a emprêsas 

constituídas nos têrmos da legislação brasileira. 
Ora, a União não poderia exercer o monopólio por meio de 

concessão. O que poderia, sim, seria delegar o exercício do monopó-
lio mediante concessão, o que é coisa diferente. A emenda, pois, não 
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poderia constituir um inciso do Art. 2.º, mas deveria figurar como 
disposição autônoma, tanto mais que viria alterar todo o sistema 
do projeto, que é o do monopólio de Estado exercido por órgãos 
específicos. Monopólio com pluralidade de emprêsas é uma contra-
dição, pois o monopólio legal consiste precisamente, em reservar o 
Poder Público exclusivamente para si o exercício de determinada 
atividade. O que pretende, na realidade, a emenda é manter o regime 
das concessões administrativas. Seria necessário, então, modificar 
todo o projeto. 

Haveria ainda outra questão a considerar Declara-se na emen-
da que a concessão dependeria de autorização legislativa. Ora, se a 
possibilidade de ser delegado o exercício de atividades monopoliza-
das ficasse condicionada a uma nova lei, a disposição seria inó-
cua e supérflua, eis que, em qualquer tempo, poderá o legislador 
alterar o regime do monopólio estatuído no projeto, sendo desne-
cessário que êste lhe outorgue ou lhe preveja essa faculdade, desde 
que só poderia encontrar cerceamento na Constituição. 

Pondo de lado os as})ectos jurídicos e formalísticos da emenda, 
para ficar apenas no seu propósito fundamental, será necessário es-
clarecer que a expressão "as emprêsas constituídas nos têrmos da 
legislação brasileira é u:,m tanto vaga e poderia dar lugar a equí-
vocos. Há a legislação brasileira que regula a constituição de emprê-
sas, matéria do direito mercantil, e há a legislação brasileira que 
estabelece as condições si. que devem satisfazer essas emprêsas para 
poderem dedicar-se à e:r;ploração petrolífera. 

Se a condição fôsse apenas relativa à emprêsa, e não aos acio-
nistas, então essas emprêsas poderíam ser constituídas inclusive 
por acionistas estrangeiros desde que organizada no Brasil e tendo 
aqui a sua sede. Se, porém, a expressão "legislação brasileira" sig-
nificar a legislação sôbre o petróleo, a situação será diversa, pois 
teríam as emprêsas de enfrentar a legislação nacionalista do petró-
leo traduzida nos Decretos-leis 395, de 29 de abril de 1938 e 3.236 
de 7 de maio de 1941 e 1. 985 de 29 de janeiro de 1940. 

Diante das características do projeto que estamos examinando, 
seria temerário tentar abrir as portas aos trustes internacionais. 
Quanto ao capital nacioµal disponível é pouco provável que se trans-
fira das especulações imobiliárias e outras de gênero semelhante 
para inverter-se na pesquisa do petróleo em nosso hinterland... 

A emenda não pode pois obter parecer favorável. 
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Emendas ns. 20, 21 e 23 (C. e. o. Públicas) 
<Ao Art. 13 inciso 1, e Art. 27) 

As emendas foram apresentadas perante a Comissão de V. O. 
Públicas que não a aceitou. Nos têrmos do Regimento a Comissão 
deixa, pois, de opinar sôbre as referidas emendas. 

Emenda n.0 22 (C. V. e Obras Públicas) 

Parecer contrário, em face da emenda n.0 41. 

Emenda n.0 24 (C. de V. O. Públicas> 
(Ao Art. 32) 

Aceitâvel a emenda desde que o Congresso "não julgará as con-
tas da Petrobrãs mas proporã ou adotarã, por qualquer de suas 
Casas, as medidas que julgar oportunas. 

Se houvesse "julgamento", o que impor.taria um projeto de 
Decreto Legislativo o exame deveria iniciar-se pela Câmara dos 
Deputados. 

Parecer favorável. 

Emenda n.0 25 (C. de V. o. Públicas) 
(Art. 45) 

Manda suprimir o Art. 45. Pela aceitação, em face das razões 
expostas no exame da Emenda n.0 17. 

Parecer favorável. 

Emenda n.0 26 (C. de V. O. Públicas) 
(Art. 53) 

Parecer contrário em face da emenda n.0 50 da Comissão de 
Finanças. 

Emenda n.0 27 (C. de V. o. Públicas> 

Apresentada perante a Comissão de Viação e Obras Públicas, e 
por ela recusada. Nos têrmos do Regimento a Comissão deixa, pois, 
de opinar sôbre a mesma. 

Emenda n.0 28 CC. de V. O. Públicas) 
(Art. novo) 

A Comissão aceita a emenda contra o voto do relator. 
Parecer favorável. 

14 - 22 502 
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Emenda n.0 29 CC. de V. O. Públicas) 
(Art. 17) 

Apresentada perante a Comissão de V. O. Públicas e pela mes-
ma rejeitada. Nos têrmos do Regimento a Comissão de Finanças 
deixa, pois, de opinar sôbre a mesma. 

Emenda n.0 30 (C. de V. O. Públicas) 
(Art. 18) 

Parecer contrário, em face da Emenda n.º 38 que oferecemos. 

Emenda n.O 31 (C. de V. O. Públicas) 

Ao art. 27: 
Apresentada perante a Comissão de Viação e Obras Públicas 

e por esta recusada. 
A emenda foi renovada perante a Comissão de Finanças, que 

a aceitou (Emenda n.0 41). 
1 

Emenda n.O 32 (C. de V. O. Públicas) 

Pareecr contrário, em face da Emenda n.º 12 e respectiva sub-
emenda. 

Emenda n.O 33 (C. de V. O. Públicas) 

<Nota 2, da Tabela a.nexa-Art. 15) 
Pela aprovação. 

EMENDAS DA COMISSÃO DE FINANÇAS (Ns. 34 a 50) 
Emenda n.0 34 

(Art. 13) 

Art. 13 - Redija-se: 
Art. 13 - A parte da receita do impôsto único sôbre combus-

tíveis líquidos a que se refere o Art. 3.0 da Lei n.0 1. 749 ,de 28 de 
novembro de 1952, terá a seguinte aplicação: 

I - Os 40% pertenc~ntes à União em ações da Sociedade, até 
que esteja assegurada a integralização do capital previsto no § 1.0 

do art. 9.º e, eventualmepte na tomada de obrigações; 
II - Os 60% pertenç:entes aos Estados, Distrito Federal e aos 

Municípios serão aplicados: 
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a) em ações da Sociedade, até que esteja assegurada a inte-
gralização do capital, de acôrdo com os planos aprovados pelo Con-
selho Nacional do Petróleo, devendo a participação de cada entida-
de ser, no mínimo, proporcional à respectiva cota do impôsto 
único; 

b) na tomada de obrigações da Sociedade ou de ações e obri-
gações das Subsidiárias, ficando sempre assegurado aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios uma participação proporcional às 
respectivas contribuições, observada a preferência estabelecida no 
Art. 40. 

Parágrafo único- A quota do Fundo Rodoviário Nacional, que 
cabe às entidades mencionadas no inciso II poderá ficar retida se 
fôr opôsto qualquer obstáculo à aplicação da percentagem especi-
ficada no mesmo inciso aos fins e nos têrmos estabelecidos nêste 
artigo. 

Justificação 

Está exposta nos §§ 33, 34, 35 e 36 do Parecer. 

Emenda n.O 35 
(Art. 14) 

Art. 14 - Suprimam-se as expressões finais: "ou de emprê-
sas dela subsidiárias". 

Justificação 

Está no § 36 do Parecer. 

Emenda n.0 36 
(Art. 10) 

Redija-se: 
Art. 10 - A União subscreverá a totalidade do capital inicial 

da Sociedade que será expresso em ações ordinárias e, para sua 
integralização disporá de bens e direitos que possui relacionados 
com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de pe-
tróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas, e de gases naturais; 
também subscreverá, em todo aumento de capital, ações ordiná-
rias que lhe assegure pelo menos 51 % do capital votante. 



- 212 -

Justificação 

Desenvolvida no § 37 do Parecer. 

Emenda n.O 37 
(Ao Art. 15) 

Art. 15 - Redija-se: 
Art. 15 - Os proprietârios de veículos terrestres, aquâticos ou 

aéreos contribuirão anualmente com as taxas discriminadas na Ta-
bela anexa, recebendo certificados que serão substituídos por tí-
tulos tendo a denominação de "ações de contribuição" com as se-
guintes características: 

a) as ações não terão direito de voto, não podendo, em caso 
algum, ser convertidas em outra classe de ações; 

b) perceberão o dividendo das ações comuns; 
c) as ações serão ao portador. 
§ 1.º - Aos acionistas de que trata êste artigo aplica-se o dis-

pôsto no parâgrafo único, do Art. 90 do Decreto-lei n.º 2.627 com o 
direito de participar da efeição do membro do Conselho Fiscal cuja 
escolha cabe às pessoas de direito privado. (Parâgrafo único do 
Art. 20). 

§ 2.º - Os atos relativos a veículos ... etc. 

Justificação 
Estâ exposta no § 59 do Parecer. 

Emenda n.0 38 

Ao Art. 18. 
Suprima-se os incisos III, IV e V do Art. 18 e inclua-se 
Parâgrafo único. As pessoas físicas e jurídicas de direito pri-

vado poderão subscrever ou adquirir ações preferenciais que não 
terão, em qualquer hipótese, direito a voto nem poderão, em ne· 
nhum caso, ser convertitj.as em ações comuns. 

Justificação 
Estâ exposta nos §§ 56, 57, 58, 59 e 60 do Parecer. 

Emenda n.0 39 

Ao art. 7.º  
§ 1.0 - IV - Supr~ma-se.  

http:convertitj.as
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Justificação 

Está no parágrafo 61 do Parecer. 

Emenda n.0 40 

Acrescente-se, depois do Art. 16 
Art. - O capital da Sociedade considerar-se-á automàtica-

mente aumentado na proporção das ações emitidas representativas 
das contribuições destinadas à sua integralização, nos têrmos dos 
Arts. 13, 14 e 15. 

Parágrafo único - Quando, por ocasião dos aumentos de ca-
pital, houver também subscrição voluntária, que será deliberada 
pelo Conselho de Administração, a direção da Sociedade publicará 
editais, com prazo não inferior a 30 dias, para que as pessoas men-
cionadas no Art. 18 se inscrevam para a compra de ações, nos 
têrmos e condições ali previstos. 

Justificação 

Contida nos parágrafos 34 e seguintes§ 61 do Parecer. 

Emenda n.O 41  
Ao art. 27.  
Suprimam-se o artigo e seus parágrafos.  

Justificação 

Está no§ 65 do Parecer. 

Emenda n.0 42 

Substituam-se os artigos 22, 34 e seu parágrafo e 24 pelo se-
guinte: 

Art. - A Petrobrás gozará dos favores fiscais que são próprios 
da Fazenda Nacional, ficando-lhe assegurado o direito de promo-
ver desapropriação nos têrmos da legislação em vigor. 

Justificação 

A Petrobrás é um dos órgãos de execução do monopólio estatal 
de exploração petrolífera. Atividade monopolizada pelo Poder Pú-
blico, ainda que se trate de atividade industrial, é serviço público. A 



- 214-

entidade institucional que o executa deve gozar dos benefícios fis-
cais que são próprios da Fazenda Federal. 

No projeto do Govêrno, a Petrobrás não tinha êsse caráter, 
pois não havia monopólio. 

Emenda n.0 43 

Substitua-se o Art. 39 e seus parágrafos pelo seguinte: 
Art. 39 A Sociedade operará diretamente ou através de suas 

Subsidiárias, organizadas com aprovação do Conselho Nacional do 
Petróleo, nas quais deverá sempre ter a maioria das ações com di· 
reito a voto. 

§ 1.º - Na composição da restante parte do capital, observa-se-á 
o mesmo critério estabelecido para a Petrobrás, assegurada a pro-
porcionalidade a que se refere o Art. 13, inciso II, letra b (vide 
emenda n.0 34), e a preferência estabelecida no Art. 40. 

§ 2.º - Os cargos de direção das emprêsas referidas neste ar-
tigo serão privativos dos brasileiros natos, sempre que seu objeto 

1 

seja qualquer das ativid~des da indústria do petróleo. 
§ 3.º - Na constitu.ição dos corpos de direção e fiscalização 

das subsidiárias serão adptados critérios análogos aos estabelecidos 
nesta Lei assegurada, ademais, às pessoas de direito público, com in-
terêsse relevante naquelas emprêsas, a representação na diretoria 
executiva. 

Emenda n.O 44 

Ao Art. 40 do projeto. 
Suprima-se o § 2.º. 

Justificação 

A disposição está implícita no § 3.º do artigo 39 (conforme al-
teração da Emenda n.º 43). 

Emenda n.0 45 

Ao § 2.0 do art. 9.º. 
Redija-se da seguinte forma: 
§ 2.0 - As ações dq Sociedade serão ordinárias, com direito a 

voto, ações de contribuição nos têrmos do Art. 15 (conforme Emen-
da n.0 34) e ações preferênciais sempre sem direito a voto. 
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Emenda n.0 46 
(Art. 16) 

Redija-se: 
Art. 16 -- Os recursos de que tratam os Arts. 13, 14 e 15 serão 

recolhidos à conta ou contas especiais no Banco do Brasil. 

§ 1.º ............. .  
§ 2.º ............. .  

Justificação 

Exposta nos §§ 34 e seguintes do Parecer. 

Emenda n.O 47 

Redija-se o Art. 19 do projeto e seus parágrafos da seguinte 
forma: 

Art. 19 ........... .  
§ l.º ............. .  
a) ............... .  
b) - quatro (4) diretores, três dos quais nomeados pelo Pre-

sidente da República e um (1) eleito pelas entidades a que se re-
fere a alínea e, todos com mandato de 4 anos; 

e) - três conselheiros eleitos pelas pessoas de direito público, 
exceto a União, com mandato de 3 anos, ficando assegurada a es-
colha de um conselheiro para cada grupo de acionistas que repre-
sentem pelo menos a terça parte do capital aqui votante; 

d) - dois conselheiros eleitos pela União. 
§ 2.º - A Diretoria Executiva compor-se-á de um presidente 

e dos quatro diretores mencionados na alínea b do§ 1.º dêste artigo. 
§ 3.º - E' privativo dos brasileiros natos o exercício das fun-

ções de membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 
§ 4.º - Do veto do Presidente, ao qual se refere a letra a do § 

1.º, haverá recurso ex-officio para o Presidente da República, ouvi-
do o Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 5.º - Os três primeiros diretores da União serão nomeados 
pelos prazos de respectivamente, um (1) ano, dois (2) anos e três 
(3) anos. 
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Emenda n.0 48 
(Artigo 20) 

Art. 20 - Suprimam-se as palavras "e honorários não inferio· 
res a dois têrços dos que percebem os diretores". 
dois têrços dos que percebem os diretores". 

Justificação 

A fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal deve 
ser regulada nos Estatutos da Sociedade tanto mais que o projeto 
não fixa os honorários dos membros do Conselho de Administração. 

Emenda n.0 49 
(Art. 26) 

Redija-se: 
Art. 26 - Somente quando os dividendos atingirem 6% (seis 

por cento) poderão ser fixadas as percentagens ou gratificações por 
conta dos lucros, pela AsiSembléia Geral de Acionistas, à Adminis-
tração da Sociedade. 

Justificação 

O Art. 26 estabelece µma genérica preferência na distribuição 
de dividendos em favor dos acionistas da Petrobrás, exceto a União. 
Essa preferência não se justifica em relação aos acionistas privados 
compulsórios, em que se reconhece a obrigação de contribuir e não 
se justifica igualmente ei.n relação aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, cujo capital &e origina de fontes tributárias instituídas 
pela União tendo, portanto a mesma origem do capital da União. 

Quanto aos acionistas privados voluntários, já têm as prefe· 
rências estabelecidas no projeto. 

Emenda n.0 50 

Redija-se da seguinte forma o Art. 53 e respectivos parágrafos. 
Art. 53 - Da receita do impôsto único sôbre combustíveis e lu· 

brificantes líquidos, de que trata a Lei n.0 1740 de 28 de novembro 
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de 1952, 48% (quarenta e oito por cento) caberão aos Estados e 
Distrito Federal, feita a distribuição separadamente para os pro-
dutos oriundos de matéria prima nacional e para os de óleo im-
portado. 

I - a parte da receita destinada aos empreendimentos ligados 
à indústria do petróleo (Art. 3.º da Lei n.º 1.740, de 28 de novembro 
de 1952) terá a aplicação prevista no Art. 13 desta Lei. 

II - A parte da receita destinada ao Fundo Rodoviário Nacio-
nal será aplicada de acôrdo com as disposições da Lei número 302, 
de 13 de julho de 1938. 

§ 1.º -A receita resultante dos produtos de matéria prima na-
cional será distribuída, observadas as disposições dos incisos an-
teriores, dos Estados e Distrito Federal da seguinte forma: 

1) dezoito por cento (18%) proporcionalmente às superfícies; 
2) trinta e seis por cento (36%) proporcionalmente as po-

pulações; 
3) trinta e seis (36%) proporcionalmente aos consumos; 
4) dez por cento (10%) proporcionalmente à população de 

óleo cru de poço de esquisto ou ainda de condensados. 
§ 2.º - A receita resultante de derivados importados ou pro-

duzidos com óleo cru importado será distribuída aos Estados e Dis-
trito Federal pela forma seguinte: 

1) vinte por cento <20%) proporcionalmente às superfícies; 
2) quarenta por cento (40 % ) proporcionalmente às popu-

lações; 
3) quarenta por cento (40%) proporcionalmente aos con-

sumos). 
§ 3.o - As proporções de consumo previstas nos parágrafos 

anteriores serão calculadas com base nas quantidades consumidas 
em cada unidade federativa e não sôbre o impôsto pago. 

§ 4.º - A distribuição da cota de doze por cento (12%) do 
impôsto único, que caberá aos Municípios far-se-á, também, no que 
fôr aplicável, pelos critérios dos parágrafos anteriores. 

§ 5.º - Os novos critérios de distribuição, estabelecidos no 
presente artigo, só vigorarão a partir de 1954. 
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CONCLUSÃO 

Procuramos, no curso dêste parecer dar resposta às três ques-
tões fundamentais formuladas no seu exórdio. Elas poderíam ser 
resumidas da forma seguinte: 

I - Verificam-se no Brasil tôdas as indicações e condições geo-
lógicas para a existência de petróleo, atestada, aliás, pela produção 
do Recôncavo, que representa uma área sedimentar mínima em rela-
ção às demais potencialmente petrolíferas existentes no território 
nacional (cêrca de 6 mil km2 para 3 milhões de km2. 

II - Os recursos necessários foram orçados na base de 2. 500 
dólares por barril-dia para a pesquisa e produção. O custo dos in-
vestimentos, por unidade de produção, dependerá entretanto da 
produtividade dos campos e dos poços petrolíferos, sôbre o que só o 
futuro poderá dar indicações. Se estimarmos em 650 mil dólares o 
custo de um poço em prqdução (base nos cálculos de De Goler and 
Mac Naughton Inc., compreendidas as despesas de geologia e geo-
física, etc.) e se a produtividade média fôr, por hipótese, de 150 
barris diários, o custo do investimento deveria estar pago em menos 
de 5 anos, tomando corn,o base o valor de 3 dólares por barril de 
óleo cru comum. Quanto maior a produtividade, menor o custo do 
investimento por unidade de produção. 

Com relação às necessidades de divisas, ficou esclerecido que, 
do terceiro ano em diante, as inversões petrolíferas darão grandes 
saldos e que, na pior das hipóteses, êsses saldos deverão ser supe-
riores a 50 milhões de dólares, a partir do 3.º ano de vida da Petro-
brás. As economias em d:ivisas poderão ser computadas na base mí-
nima de 3 dólares por barril produzido, 60 cents por barril refinado 
e cêrca de 80 cents por barril transportado do exterior. A exploração 
petrolífera economisa muito mais divisas do que inverte e num tem· 
po relativamente curto. 

III - O sistema de exploração deve ser o do monopólio estatal, 
desde que é o petróleo uma das fontes naturais e básicas de ener· 
gia, devendo ser explorada exclusivamente em benefício da coletivi· 
dade. Nada indica pretenda, na hora presente, o capital privado 
nacional ou internacional, interessar-se por êsse gênero de explo-
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ração em nosso país. Mesmo que a pretendesse, não consultaria os 
interêsses da Nação. 

A necessidade urgente e vital de extraírmos nosso petróleo 
exige a ação direta e imediata do Estado, pois somente êle poderá 
dispor dos meios e recursos para êsse fim. 

:B:sses meios serão principalmente de origem tributária, nos têr-
mos do projeto, e poderão ser ampliados indefinidamente. 

Sendo a Petrobrás e Subsidiárias órgãos institucionais de exe-
cução do monopólio estatal, a presença do acionista privado seria 
uma incongruência. 

Na hipótese de sua admissão, deverá ser apenas a título de 
contribuição financeira. 

Opinamos, pois, pela aprovação do projeto, que atende aos in-
terêsses nacionais, com as modificações propostas através das emen-
das que ofereçemos e das demais que tiverem o pronunciamento fa-
vorável da Comissão. 

Sala "Joaquim Murtinho'', em 8 de abril de 1953. - Ismar de 
Gois, Presidente em exercício. - Alberto Pasqualini, Relator. -
Domingos Vellasco. - Durval Cruz. - Apolonio Sales. - Plínio 
Pompeu, com restrições e a favor da emenda n.0 19. - Alvaro 
Adolpho. - Cesar Vergueiro, com restrições. - Carlos Lindenberg, 
pela aprovação da emenda n.0 19. 
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COEFICIBNTES  

Base - 1952  

ESTADOS 

Amazonas ................................... . 20,53 

Pará.......•..............•........•. ······•· 15,67 

Maranhão................................... . 4,32 

Piauf......•...................•............. 3,21 

Ceará................• , ..•....••............. 1,98 

Rio Grande do Norte.............. , ........ .. 0,68 

Parnfba•..................................... 0,73 

Pernambuco...........•.•.••................. 1,25 

Alagoas ..................................... . 0,37 

Sergipe................•...•.•................ 0,27 

Bahia.................•...................... 7,27 

Minas Gerais ................................ . 7,50 

Eepfrito Santo.................•.............. 0,53 

Rio de Janeiro .............................. . 0,55 

Distrito Federal .............................. . 0,02 

Siio Paulo ................................... . 3,19 

Paraná ...................................... . 2,60 

Santa Catarina.............................. . 1,22 

Rio Grande do Sul. ...........••............. 3,64 

Mato Grosso ................................ . 16,28 

Goiás............. , ......................... . 8,02 

Amazoll&!-Pará .............................. . 0,04 

Minas-Espírito Santo........................ . 0,13 

TOTAL................................. . 100,00 

e • fndice de superfície (percentagem) 
P • índice de população (percentagem) 
' .. índice de consumo (percentagem) 

p 

1,01 

2.,18 

3,05 

2,03 

5.22 

l,88 

3,30 

6,54 

2,11 

1,24 

9,35 

14,95 

1,66 

4,44 

4,60 

17,63 

4,10 

3,01 

8,04 

1,01 

2,35 

o.ao 

100,00 

QUADRO II 

e 

0,34 

1,00 

0,33 

0,26 

1,55 

0,83 

1.43 

4,36 

0,56 

0,34 

3,1-1 

7,94 

0,91 

G,15 

12,77 

37,47 

7,19 

2,63 

!l,48 

0,48 

0,84 

100,00 



------------

QUADRO III 
DISTRIBUIÇÃO DOS 48% DA RECEITA DO IMPôSTO ÚNICO SEGUNDO CRITÉRIOS A, B, c, D, E, F, e G 

QUANTIA-BASE A DISTRIBUIR: CRS 1.000.000.000,00 - COEFICIENTES DE 1952 

1 
N.o A B e D E F G No 
de ESTADOS A% B% C% D% E% F% G% Quota do Estado Quota do Estado Quota do Estado Quota do Estado Quota do Estado Quota do Estado Quota do Estado de 

ordem CrS CrS Cr$ CrS CrS CrS CrS orde m 

1 Amazonas .......... .... 4,51 7,26 4,00 0,19 0,18 4,63 2,50 45,120.00C,OO 72.572.400,00 40.000.000,00 1.900.000,00 1.840.000,00 46.370.372,00 25.000.00D,OO l 
2 Pará........... ... 4,li 6,26 3,89 0,92 0,89 4,40 2,67 41.700.000,00 62.616.050,00 38.900.000,00 9.~S0.000,00 8.930.000,00 43.930.692,00 26.i00.000,00 2 
3 1'.faranhão..... !,Ili 2,56 l,98 0,12 0,11 2,21 1,50 16.720.000,00 25.ó83.900,00 19.800.000,00 1.170.000,00 1.140.000,00 22.120.112,00 15.000.000,00 3 
4 -Piauí. .......... i,20 1,83 ''" l,-tu {J,05 0,04 1.55 1.05 12.-040.000,00 !~.31r.>.300,00 14.000.00,000 450.000,00 440.000,00 15.551.95tt,00 10.500.00D,OO 4 
5 Ceará ..... 2,37 2,89 2,92 0,43 0,42 3,10 2,47 23.700.000,00 28.969.950,00 29.200.000,00 4.310.000,00 4.rno.ooo,oo 30.9SU2g,oo 21.700.000,00 5 
6 Rio Grande do Norte. 1,01 1,13 1,17 0,03 0,03 1,22 1,00 10.100.000,00 11.249.150,UO 11.700.000,00 280.000,00 2~0.0!l0,00 12.178.040,00 10.000.000,00 6 
7 Paraíba ..... ...... 1,61i 1,81 1,95 0,09 0,09 2,03 1,70 16.640.000,00 18.118.100,00 19.500.000,00 930.000,00 900.000,00 20.343.316,00 17.000.000,00 7 
8 Pernambuco..... ... 4,17 4,03 4,59, 0.96 0,93 4,60 4,05 41.740.000,00 40.317.750,00 45.200.000,00 9.580.000,00 9.320.000,00 46.011.02n,oo 40.500.00ü,00 8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Alagoas ........... ....... 
Sergipe .................. 
Bahia ........... 
Minos Gerais ....... 
Espírito Santo... 
Rio de Janeiro ...... 
Distrito Federal.. ... ... 

0,84 
0,50 
5,20 
9,26 
0,98 
4,69 
8,57 

1,00 
0.62 
7,00 

10,0S 
1,02 
3,tm 
5,7; 

1,07 
0,65 
7,30 

10,23 
1,10 
4,46 
7,41 

0,01 
0,00 
5,74 

23,94 
0,02 
0,40 
0,03 

0,01 

º·ººS,30 
23,28 

0,02 
0,39 
0,03 

1,14 
0,69 
6,ol 

10,63 
1,13 
4,34 
6,94 

0,92 
0,5.5 

14,57 
8,81 
0,96 
4,16 
7,13 

8.320.000,00 
5,060,000,00 

52.0S0.000,00 
92.540.000,00 
9.840.000,00 

46.880.000,00 
85.860.600,00 

10.0lí5.000.,00 
6.171.ti50,00 

70.004.800,000 
100.S44.150,00 
10.254.100,00 

36.933.500,000 
57.738.550,00 

10.700.000,00 
6.500.000,00 

73.00 ·ººº·ºº 102.300.000,00 
11.000.000,00 
44.600.000,00 
74.100,000,00 

120.000,00 
30.000,00 

57.380.000.00 
239.360.000,00 

220.000,00 
4.040.000 ,00 
310.000,000 

120.000,00 
30.000,00 

83.030.000,00 
232.840.000,00 

210.000,00 
:\.930.000,00 

310.000,00 

11399.444,00 
6.847.652,00 

66.183.900,00 
106.368.192,00 
11.319.588,00 
43.381.77''·ºº 
69.394.864,00 

9.200.000,00 
5.500.000,00 

145.700.000,00 
8•.100.000,L>O 
9.600.000,00 

41.r,00.000.0 J 
71.300.0000,0 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 São Paulo.... '26,63 19,34 23,87 50,66 55,12 22,63 23,43 266.460.000,00 193.425.650,00 238.700.000,00 56o.560.oo~.oo 551.150.000,00 226.371.796,00 23~.300.000,00 16 
Ir Paraná.. ········· ..... 5,65 4,61 5.16 2,06 2,00 5,03 4,73 56.540,000,00 46.091.650,00 51.600.000,00 20.610.000,00 20.050.000,00 50.269.352,00 47.300.000,00 17 
18 Santa Catarina.. ..... 2,43 2,28 2,47 0,26 0,26 2,50 2,20 24.240.000,00 22.698.300,00 24.700.000,00 2.600.000,00 2.530.000,00 24.955.000,00 22.000.000,00 18 
19 Rio Grande do Sul. ..... 8,03 7,03 8,37 7,46 7,27 7,73 11,46 80.240.000,00 70.183.200,000 83.700.000,00 74.590.000,00 72.560.000,00 77 .220.752.00 114.ll00.000,00 19 
20 ~lato Grosso ........... .. 3,7ti 5,89 3,35 0,21 0,21 3,85 2,15 37.460.000,00 58.934.050,00 33.500.000,00 2.120.000,00 2.060.000,00 38.450.664,00 21.500.000,00 20 
21 
22 

Goiás.............. .. .... 
Amazonas-Pará ....... ... 2,59 

º·ºº 
3,73 
0,02 

2,59 
0,01 

0,42 
-

0,42 
-

2,88 
0,01 

1,89 
-

25.780.000,00 
80.000,00 

37 231.250,00 
198.200,00 

25.900.000,00 
100.000,00 

4.260.000,00 
-

4.140.000,00 
-

28.748.160,00 
79.856,00 

18.900.000,00 
-

21 
22 

23 Minas-Espírito Santo ... 0,09 0,15 0,13 - - 0,15 0,10 860.oao,oo 1.492.350,00 1.300,00000 - - 1.457.372,00 1.000.000,00 23 

TOT.\18 ... !D'.J,no 100,00 100,00 100,00 lOJ,00 100,00 ID0,00 1000.000.000,00 1000.000.000,00 1000.000.000,00 1000.000.000,00 1000.000.000,00 1000.000.000,00 1 000.000.000.00 

A - Lei 302 D - Proporcionalmente à superfície~ população e consumo 1 . , . . . f spcm 
B - Artigo 53 do Projeto 265 E = Propocionalemento ao fator f e fB f cnteno conshtuetona 8 

si 1>1 c1 m+ssp.ec.e m+ .... ..+•BPB ca (m+kJ+ ...... +•11 PJ/ •11 m 
C - Emenda n.• 1. do Scnudo F - 403 e, 40% p., 20% e., para importaçao e 363 e., 363 pop., 183 •· 

e 103 produção para o produzido (óleo cru) ff3 = SB PB CB (m+k) 
G - Emenda L>ndulfo Alves si PJ Ct ru +•.e P.ec.em + ...... + SB PB CB (m +k)+ ...... + SIJ Ptl <".eJ m 



QUADRO IV 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS AUMENTOS OU DIMINUIÇÕES, EM PERCENTAGEM, RELATIVOS A CADA ESTADO, COMPARANDO- 
SE O ARTIGO 53 (EMENDA BALEEIRO) COM A LEI N.0 302 E CADA UMA DAS DEMAIS EMENDAS OU HIPóTESES COM OS DOIS CRI- 

TÉRIOS ACIMA REFERIDOS (ARTIGO 53 E LEI N.0 302)  

B c D E F G 
ESTADOS em relação .. em relação a em relação a em relação a em relação n em relação a 

A A B A B A B A B A B 

(%) (%) (3) (%) (3) (%) (%) (3) (3) (3) (3) 
.A.mazonas ................................... + 60,9 - 11,3 - 44,8 - 95,7 - 97,3 - 96,0 - 97,5 + 2,8 - 36,l - 4-1,5 - 65,5  
I'ará ................ · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · + 50,l - 6,7 - 37,8 - 77/iJ - 85,3 - 78,G - 85,7 + 5,5 - 20,7 - 35,9 - 57,3  
Maranhão ................................... + 53,3 + 18,5 - 22;6 - 92,8 - 95,2 - 93,4 - 95,7 + 32,3 - 13,7 - 10,1 - 41,1  
Piaui....... , •..•..•........................ + 52,5 + 16,6 - 23,4 - 95,8 - 97,2 - 06,6 - 97,8 + 29,1 - 15,3 - 12,5 - 42,6  
Ceará ....................................... + 22,0 + 23,2 + 1,0 - 81,8 - 85,l - 82,2 - 85,5 + 30,8 + 6,9 + 4,2 - 14,5  
Rio Grande do Norte ........................ + 11,9 + 15,8 4,4 - 97.0 - 97,3 -97,0 - 97,3 + 2018 + 8,0 - 1,0 - 10,7 +Paraíba........•............................ + 9,0 + 17,4 + 7,7 - 94,5 - 95,0 - 94,5 - 95,0 + 22,2 + 12,1 + 2,4 - 6,0  
Pernbmuco ......................... ......... - 3,3 8,3 + 12,l - 76,9 - 76,1 - 77,6 - 76,9 + 10,3 + 14,1 - 2,8 + 0,5 +Alagoas ................... .................. + 19,0 + 28,9 + 7,0 - 98,7 - 99,0 - 82,0 -100,0 + 37,3 + 13,0 + 10,8 - 8,0  
Sergipe..................................... + 24,0 + 27,4 + 6,5 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 + 36,0 + Jl,4 + 10,0 - 9,8  
Bahia....................................... + 34,6 + 40,l + 4,2 + 10,l - 18,0 + 59,3 + 18,5 + 27,1 - 5,4 + 180,0 + 108,l  
l\Iinas Gerais ....................... ········· + 8,8 + 10,5 + 1,4 +158,8 + 137,5 + 151;6 + 130,9 + 15,0 + 5,4 - 4,7 - 12,6  
Espirito Santo............................... + 4,0 + 12,2 + 7,8 - 97,9 -100,0 - 97,9 - 98,0 + 15,3 + 10,7 - 2,0 - 5,8  
Rio de Janeiro ... ~ .......................... - 21,3 - 4,7 + 20,8 - 91,2 - 89,1 - 91,6 - 89,4 - 7,4 + 17,6 - 11,l + 12,7  
Distríto Federal. ............................ - 32,7 - 13,6 + 28,4 - 99,6 - 99,4 - 99,5 - 99,4 - 19,2 + 20,2 - 16,9 + 23,õ  
São Paulo ................... ··············· - 27,4 - 10,4 + 23,4 + 112,6 + 192,9 + 106,9 + 184,9 - 15;0 + 17,0 - 12,0 + 21,l  
Paraná ..................................... - 18,4 - 8,6 + 12,l - 62,8 - 55,2 - 64,6 - 56,3 + 11,l + 9,1 - 16,2 + 2,8  
Santa Catarina.............................. - 6,1 + 2,0 + 9,2 - 89,2 - 88,5 - 89,6 - 88,9 + 2,0 + 10,2 - 9,0 - 2,6  
Rio Grande do Sul. .... ... - 12,4 + 4,3 19,4 - 6,9 6,2 - 9,4 3,4 - 3,7 9,9 +42,8 63,6 ·················· + + + + + 

····················· + - +Mato Grosso ........... 56,6 - 10,6 43,l - 94,6 - 96,4 - 94,3 - 96,4 2,6 - 34,8 - 42,5 - 63,5 
··················· + + - + - -Goiás....... ............. 44,0 0,4 30,3 - 83,2 - 88,4 - 84,1 - 89,0 11,6 22,8 26,4 - 32,0  

NOTA: As letras .4, B, C, D, E, F e G indicam os díferentes critérios específica.dos no Quadro III. A relação de um para outro indica quanto aumenta 
011 dimínuí, cm percentagem, a cota de cada Estado. Exemplo: na primeira coluna mostra-se que n aplicação do Art. 53 (B) aumcntariu, cm relação à Lei 
302. de 60,0<.; :i cota do Amazonas, etc. 
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QUADRO V 

DISTRIBUIÇAO DOS 48% DA RECEITA DO IMPôSTO ÚNICO EM 1946 

SEGUNDO VABIOS OBITIJBIOS 

QUANTIA A DISTRIBUIR: CR$ 1.000.000.000,00 

Art. 53 
0,20s Emenda Emenda n,0 1 

Qi:0,40c;0,40p; 
Projeto 265 

Qn:0,36c;0,36p Landulfo do Senado (Baleeiro)
ESTADOS Qi: l/3p; l/3p;0,18s;0,10pr Alves 0,45c; 0,36p; 

produçii.o 0,45c;0,30p; l/Js p,l7s;0,02pr 
de cru 0,10s;0,15pr Qn: 1/4r;l/4p; 

1/4s; l/4pr 

Amazonas .••...........•............. 44 855 000 26 900 000 40 500 000 66 530 ººº 
Pará.•...•.......................... 42 460 000 38 900 000 26 700 ººº 57 305 ººº 
Maranhão........................... 23 425 000 19 800 000 21 365 ººº 15 ººº 000 
Piauf. •.........•.................... 14 975 000 10 500 000 14 000 000 16 725 ººº 
Cenrá......................•......•. 30 015 000 24 700 000 26 645 000 29 200 000  

Rio Grande do Norte................. 11 780 00 11 700 000 10 ººº 000 10 320 ººº 
Paralba.............................. 19 700 000 16 625 000 19 500 000 17 ººº 000 
Pernambuco..•....................... 44 455 000 40 500 000 45 200 000 36 965 ººº 
Alagoas..•••........•......••..... ,1,. 10 950 000 9 200 000 9 225 000 10 700 000  

Sergipe.............................. 6 655 000 5 500 000 5 640 000 6 500 000  

Bahia............................... 67 510 000 72 300 000 73 250 000 63 300 000  

Minas Gerais ..•..................... 102 855 000 88 100 000 102 300 000 92 445 ººº 
Espírito Santo ...... , ................ 10 915 000 9 600 000 9 425 ººº 11 000 000  

Rio de Janeiro ....................... 41 960 000 41 600 000 33 845 000  44 600 ººº 
Distrito Federa!. .......•......•... , .. 67 085 000 78 900 000 52 925 000 76 200 000  

São Paulo ......•.......•............ 218 820 000 274 600 000 177 355 ººº 250 900 000  

Paranã.............................. 48 650 000 47 300 000 42 240 000 51 600 000  

Santa Catarina....................... 24 125 000 20 870 000 24 700 000 22 ººº 000 
Rio Grande do Sul ................... 74 670 000 73 400 000 64 340 000 78 600 000  

Mato Grosso ............•............ 37 135 000 21 500 000 54 020 000 33 500 000  

Goiãs ................................ 27 785 000 18 900 000 34 110 000 25 900 000  

Amazonas-Pará ....................... 100 000 - 100 000 100 000  

Minas Gerais-Esplrito Santo ........... 1 430 000 1 295 000 1 300 000 1 ººº 000 
x?.................................. 29 750 000 64 800 000 74 375 000 -

TOTAL......................... 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 
1 ººº ººº 000 

NOTAS: 1) Admite-se que, em 1956, haja uma produção de 100 000 bb/dia de cru de produção 
nacional, tendo sido nessa base a di~tribuiç1io. 2) A linha (x ?) corresponde à cota relativa aos estados 
que em 1956 estiverem produzindo ,S5 000 bb/dia de óleo cru. 3) Qi = cota correpondente à impor· 
tação. Qn = cota correspondente à produção nacional. 



- 225-

QUADRO VI 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS AUMENTOS OU DIMINUIÇOES, EM PERCENTAGEM,  
RELATIVOS A CADA ESTADO COMPARANDO-SE A BIPOTESE F COM AS BIPOTESES  

A, B, O, e O.  

F EM RELAÇÃO A 
ESTADOS 

A B c G 

% % % %  
Amazonas............................ + 2,8 - 36,1 + 15,7 + 85,2  

Pará................................ + 5,5 - 29,7 + 13,1 + 64,8  

Maranhão....•........••.•• ,, .•• ,,,. + 32,3 - 13,7 + 11,6 + 47,3  

Piauf................................ + 29,l - 15,3 + 10,7 + 47,6  

Ceará............................... + 30,8 + 6,9 + 6,2 + 25,5  

Rio Grande do Norte................. + 20,8 + 8,0 + 4,3 + 22,0  

Parafba.............................. + 22,2 + 12,1 + 4,1 + 19,4.  

Pernambuco....................... , .. + 10,3 + 14,1 + 1,8 + 13,6  

Alagoas.............................. + 37,3 + 13,0 + 6,5 + 23,9  

Sergipe.............................. + 36,0 + 11,4 + 6,2 + 25,5  

Bahia...•..............•............ + 27,1 5,4 9,4. - 54,6  

Minas Gerais ..... , ..••.•. , , ...... , . , + 15,0 + 5,4. + 3,9 + 20,7  

Espfrito Santo....................... + 15,3 + 10,7 + 2,7 + 17,7  

Rio de Janeiro .................... , .• - 7,4 + 17,6 2,6 + 4,3  

Distrito Federal ...................... - 19,2 + 20,2 6,3 2,6  

São Paulo ........................... - 15,0 + 17,0 5,1 3,4  

Paraná.............................. - 11,l + 9,1 2,5 + 6,3  

Santa Catarina....................... + 2,0 + 10,2 + 1,2 + 13,6  

Rio Grande do Sul. .................. 3,7 + 9,9 7,6 - 32,5  

Mato Grosso ......................... +  2,6 - 34,8 + 14,9 + 79,1 

Goiás...•......................•..... + 11,6 -22,8 + 11,2 + 52,4 

Vide nota explicativa no Quadro n.• IV. 

15 - 22502 
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QUADRO VII 

DISTRIBUIÇAO DOS 48% DA RECEITA DO IMPôSTO úNICO, EM 1956, CONSIDERANDO 
A PRODUÇÃO NACIONAL E óLEO BRUTO (100,000 bbs/d). 

0,36c - 0,36p - 0,18s - 0,10pr/0,40c, 0,40p, 0,20s 

ESTADOS Produtos Produção nacional Totalimportados de cru  

Ntímero Quantia N(1mero Quantia  1 000 000 000índice 650 000 000 lndice 350 000 000 

Amazonas .••.........•...•••..•....... 4,65 30 225 000 4,18 14 630 000 44 855 000 

Pará••...............................• 4,40 28 600 000 3,96 13 769 000 42 460 000 

Maranhão............................. 2,21 14 365 000 2,00 7 000 000 21 365 000 

Piaul. ....•........................... 1,55 10 075 000 1,40 4 900 000 14 975 000 

Ceará................................. - 3,11 20 215 000 2,80 9 800 000 30 015 0000 

Rio Grande do Norte .................. 1,22 7 930 000 1,10 3 850 000 11 780 000 

Parafba................................ 2,04 13 260 000 1,84 6 440 000 19 700 000 

Pernambuco........................... - 4,61 29 465 000 4,14 14 490 00 44 455 000 

Alagoas•........................... 1•• 1,13 7 345 ººº 1,03 3 605 000 10 950 000 

Sergipe......•........................ 0,69 4 485 00 0,62 2 170 000 6 655 000 

Bahia.............................. , .. 6,45 41 925 000 7,31 25 585 000 67 510 000 

Minas Gerais .......................... 10,66 69 290 000 9,59 33 565 000 102 855 000 

Espírito Santo ....•.................... 1,13 7 345 ººº 1,02 3 570 000 10 915 000 

Rio de Janeiro .......•................ 4,35 28 275 000 3,91 13 685 000 41 960 000 

Distrito Federal. ..........••.......... 6,95 45 175 000 6,26 21 910 000 67 085 000 

São Paulo ............................. 22,68 147 420 00 20,40 71 400 000 218 820 000 

Paraná.................•.............. 5,04 32 760 000 4,54 15 890 ººº 48 650 000 

Santa Catarina........................ 2,50 16 250 000 2,25 7 875 000 24 125 000 

Rio Grande do Sul. ................... 7,74 50 310 000 6,96 24 360 000 74 670 000 
Mato Grosso .......................... 3,85 25 025 000 3,46 12 110 000 37 135 000 
Goiás................................. 2,88 18 720 000 2,59 9 065 000 27 785 000 
Amazonas-Pará ........................ 0,01 65 000 0,01 35 000 100 000 
Minas Gerais-Esp!rito Santo............ 0,15 975 000 0,13 455 000 1 430 000 

x? .................. ··········· ....... o o 8,50 29 750 000 29 750 000 
TOTAL........................... 100,00 650 000 000 100,00 350 000 000 1 000 000 000 

Nota: A linha (x?) correspqnde à quota relativa aos estados que em 1956 estiveram 
85.000 barris diários d!l óleo bruto. 



QUADRO VIII 

I>lS'\'.l\l\'l.~lÇÃO I>'E to?."!o I>A l\ECEl'\'.A DO lMPl>S'\'.O muco AOS ESTADOS TOMANDO-SE POR BASE lJMA SOMA DE CR$ l,000.000,000,00 
E ADOTANDO-SE o CRITtRIO DA LEI 302 

ESTADOS e 603 - e p 20% - p 20% - s Total 3 

...i\mazonas . ....•...•...•...••.•••.••..• 0,34 2.040.000,00 1,01 2.020.000,00 20,53 41.060.000,00 45.120.000,00 4,512  
Pará................................. 1,00 6.000.000,00 2,18 4.360.000,00 15.67 31.340.000,00 41. 700.000,00 4,170  
l\laranhão............................ 0,33 1.980.000.00 3,05 6.100.000,00 4132 8.640.000,00 16.720.000,00 1,672 
Piaul. ................................ 0,26 1.560.000,00 2,03 4.060.000,00 3,21 6.420.000,00 12.040.000,00 1,204  
Ccarâ................................ 1,55 9.300.000,00 5,22 10.440.000,00 1.98 3.960.000,00 23. 700.000,00 2,370 
Rio Grande do Norte.................. 0,83 4.980.000,00 1,88 3.760.000,00 0,68 1.360.000,00 10.100.000,00 1.010  
Paralba................•....•......... 1,43 8.580.000,00 3,30 6.600.000,00 0.73 1.460.000,00 16.640.000,00 1,664 
Pernambuco........................... 4,36 26.160.000,00 6,54 13.080.000,00 1,25 2.500.000,00 41.740.000,00 4,174  !:..:>Alagoas ............................... 0,56 3.360.000,00 2,11 4.220.000,00 0,37 740.000,00 8.320.000,00 0.832  !:..:>Sergipe............................... 0,34 2.040.000,00 1,24 2.480.000,00 0.27 540.000,00 5.060.000,00 0.506 ....;i  

Bahia................................ 3,14 18.840.000·ºº 9,35 18. 700.000,00 7,27 14.540.000,00 52.080.000,00 5,208  
1-1.inas Gera.is ................... _..... 7,94 47.640.000,00 14,95 29.900.000,00 7,50 15.000.000,00 92.540.000,00 9.254  
Espfrito Santo ........................ 0,91 5.460.000,00 1,66 3,320000,00 0,53 1.060.000,00 9.840.000,00 0.984  
Rio de Janeiro ...............•.•...... 6,15 36.900.000,00 4,44 8.880.000,00 0,55 1.100.000,00 46.880.000,00 4.688  
Distrito Federal. ...................... 12,77 76.620.000,00 4,60 9.200.000,00 0.02 40.000,00 85.860.000,00 8,586 
São Paulo ....................•.•..... 37,47 224.820.000,00 17,63 35.260.000,00 3,19 6.380.000,00 266.460.000,00 26,646 
Paranâ............................... 7,19 43.140.000,00 4,10 8.200.000,00 2,60 5.200.000,00 56.540.000,00 5,654 
Santa Catarina ........................ 2,63 15.780.000,00 3,01 6.020.000,000 1,22 2.440.000,00 24.240.000,00 2,424 
Rio Grande do Sul.................... 9148 56.880.000,00 8,04 16.080.000,00 3,64 7.280.000,00 80.240.000,00 8,024 
l\lato Grosso .......................... 0,48 2.880.000,00 1,01 2.020.000,00 16,28 32.560.000,00 37.460.000,00 3,746 
Goiás.............•..•............. ·•· 0,84 5.040.000,00 2,35 4.700.000,00 8,02 16.040.000,00 25. 780.000,00 2,578 
Amazonas-Pará ........................ 0,04 80.000,00 80.000,00 0,008 
Minas-Esp!rito Santo.................. 0,30 600.000,00 0,13 260.000,00 860.000,00 0,086  

TOTAIS.......................... 100,00 600.000.000,00 100,00 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00  



http:360.900.00
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QUADRO X 

DISTRIBUIÇAO DOS 48% DA QUOTA DO IMPôSTO úNICO SEGUNDO A EMENDA N.• 1 
DO SENADO, PRODUÇAO DE REFINADOS 

SITUAÇÃO DE 1952 - QUANTIA A DISTRIBUIR: CR$ 1.000.000.000,00 

ESTADOS 0,45-C 0,36-P 0,17-S 0,02Pr- F, % Quota do Estado 
(CrS) 

Amazonas................ 0,15 0,36 3,49 - 4,00 40.000.000,00 

Pará..................... 0145 0,78 2,~6 - 3,89 38.900.000,00 

Maranhão................ 0,15 1,10 0,73 - 1,98 19.800.000,00 

Piauí..•.••..............• 0,12 0,73 0,55 - 1,40 14.000.000,00 

Ceará...................• 0,70 1,88 0,34 - 2,92 29.200.000,00 

Rio Grande do Norte...... 0,37 0,68 0,12 - 1,17 11.700.000,00 

Parafba.•.••..........••• 0,64 1,19 0;12 - 1,95 19.500.000,00 

Pernambuco.............. 1,96 2,35 0,21 - 4,52 45.200.000,00 

Alagoas............ ·····• 0,25 0,76 0,06 - 1,07 10.700.000,00 

Sergipe............ , ...•.• 0,15 0,45 0,05 - 0,65 6.500.000,00 

Bahia.................... 1,41 3,37 1,24 1,28 7,30 73.000.000,00 

Minas Gerais ............. 3,57 5,38 1,28 - 10,23 102.300.000,00 

Esptrito Santo............ 0,41 0,60 0,09 - 1,10 11.000.000,00 

Rio de Janeiro............ 2,77 1,60 0,09 - 4,46 44.600.000,00 

Distrito Federal. .........• 5,75 1,66 - - 7,41 74.100.000,00 

São Paulo................ 16,86 6,34 0,54 0,13 23,87 238. 700.000,00 

Paranf.................... 3,24 1,48 0,44 - 5,16 51.600.000,00 

Santa Catarina..........• 1,18 1,08 0,21 - 2,47 27.700.000,00 

Rio Grande do Sul. ....... 4,27 2,89 0,62 0,59 8,37 83. 700.000,00 

Mato Grosso.............. 0,22 0,36 2,77 - 3,35 33.500.000,00 

Goiú..••••••. ,, •• , ....•• 0,38 0,85 1,36 - 2,59 25.900.000,00 

Amazoll88-Pará ........... · - - 0,01 - 0,01 100.000,00 

Mill88-Espfrito Santo ...... - 0,11 0,02 - 0,13 1.300.000,00 

TOTAL.............. 45,00 36,00 17,00 2,00 100,00 l.000.000.000,00 
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Qt1ADRO XI 
DISTRIBUIÇÃO DOS 48% DA QUOTA DO IMPOSTO ()NICO SEGUNDO O CRITtRIO 

DE PROPORCIONALIDADE (1) 

Produto spc Cota do EstadoESTADOS •-3 p-3 c-3 expxc --3 (CrS) 
~spc 

Amazonas................ 20,53 1,01 0,34 7,05 0,190  1.900.000,00 
Pará..................... 15,67 2,18 1,00 34,16 0,918 9.180.000,00 
Maranhão.•.............. 4,32 3,05 0,33 4,35 0,117 1.170.000,00 
Piauf..................... 3,21 2,03 01126 1,69 0,045 450.000,00 
Ceará.................... 1,98 5,22 1,55 16,02 0,431 4.310.000,00 
Rio Grande do Norte ..... 0,68 1,88 0,83 1,06 0,028 280.000,00 
Paratba................... 0,73 3,30 1,43 3,45 0,093 930.000.00 
Pernambucc.............. 1,25 6,54 4,36 35,64 0,958 9.580.000,00 
Alagoas.................. 0,37 2,11 0,56 0,44 0,012 120.000,00 
Sergipe................... 0,27 1,24 0,34 0,11 0,003 30.000,00 
Bahia.................... 7,27 9,35 3,14 213,44 5,738 57.380,000,00 
Minas Gerais ............. 7,5p 14,95 7,94 890,27 23,936 239.360.000,00 
Espfrito Santo............ 0,53 1,66 0,91 0,80 0,022 220.000,00 
Rio de Janeiro ........... , 0,5p 4,44 6,15 15,02 0,404 4.040.000,00 
Distrito Federal. .........• 0,02 4,60 12,77 1,17 0,031 310.000,00 
São Paulo ........... , .... 3,10 17,63 37,47 2 107,30 56,656 566.560.000,00 
Paraná..........•........ 2,60 4,10 7,19 76,65 2,061 2o.610.000,00 
Santa Catarina........•.. 1,22 3,01 2,63 9,66 0,260 2.600.000,00 
Rio Grande do Sul. ......• 3,64 8,04 9,48 277,44 7,459 74.590.000,00 
Mato Grosso ............. 16,28 1,01 0,48 7,89 0,212 2.120.000,00 
Goiás..••.•...•...•..•••• ·8,02 2,35 0,84 15,83 0,426 4.260.000,00 
Amazonas-Parti ........•••• ·0,04 - - o o o 
Minas-Espfrito Santo..•... 0,13 0,30 - - o o 

TOTAL.............. 100,QO 100,00 100,00 3 719,44 100,000  l.000.000.000,00 

(l) Aplicação rigorosa do art. 15 1 § 2.0 da Constituição (D), não tomando em consi-
deração a produção nacion111. 

http:930.000.00


QUADRO XII 

DISTRIBUIÇÃO DE 48% DA RECEITA DO IMPOSTO úNICO AOS ESTADOS TOMANDO-SE POR BASE UMA ARRECADAÇÃO DE 
CR$ 1.000.000.000,00 E OBSERVANDO-SE O SEGUINTE CRITl\:RIO: (F) 

Produto Nacional: CrS 982.000.0000,00 = 40% consumo; 40% população; 20% área 
Produto Nacional: Cr$ 18.000.000,00 _ 36% consumo; 36% população; 18% ãrea 

10% prOduçã.o 
RESUMO GERAL 

PRODUTO IMPORTADO PRODUZIDOS NO PAÍS 
ESTADOS Total % 

403 - e 403-p 203 - s 363 - e 363 - p 183 - s 10% - Prod. 

.A..mazonas........••••.............• 1 335 520,00 3 967 280,00 40 320 920,00 22 032,00 65 448,00 665 172,00 46 376 372,00 4,638 
Pará..................... ········· 
Maranhão ........................ . 

3 928 000.00 
1 296 240,00 

8 563 040,00 
11 980 400.00 

30 775 880,00 
8 484 480,00 

64 800,00 
21384,0C 

141 264,00 
197 640,00 

507 708,00 
139 968,00 

43 980 692,00 
22 120 112,00 

4,398 
2,212 

Piauí.•............................ 
Ceará............................ . 
R.io Grande do Norte .............. . 
Paraíba ........................... . 

1 021 280,00 
6 088 400,00 
3 260 240,00 
5 617 040,00 

7 973 840,00 
20 504 160,00 
7 384 640,00 

12 962 400,00 

6 304 440.00 
3 888 720,00 
1 333 520,00 

1 433 720,000 

16 84õ,OO 
100 440,00 
53 784,00 
92 664,00 

131 544,00 
338 256,00 
121 824,00 
213 840,00 

104 004,00 
64 152,00 
22 032,00 
23 652,00 

15 551 956,00 
30 984 128,00 
12178040,00 
20 343 31f ,00 

1,555 
3,098 
1,218 
2,035 

Pernambuco....................... . 17 126 080,00 25 689 120,00 2 455 000,00 282 528,00 423 792,00 40 500,00 46 017 020,00 4,601 
Alagoas ........................... . 
Sergipe .......................... . 

2 199 680,00 
1 335 520,00 

8 288 080,00 
4 8i0 720,00 

726 680,00 
530 280,00 

36 288,00 
22 032,00 

136 728,00 
80 352,00 

11 988,00 
8 748,00 

11 399 444,00 
6 847 652,00 

1,139 
0,684 

Bahia.. . . . . . . . . . . . . . . ..... . 12 333 920,00 36 726 800,00 14 278 280,00 203 472,00 605 880,00 2~5 548,00 1 800 000,00 66 183 900,00 6,618 
lo.tinas Gerais..................... . 31 188 320,00 58 723 600,00 14 730 000,00 514 511,00 9fJ8 760,00 243 000,00 106 368 192,000 10,636 
Espírito Santo .................... . 3 574 480,00 6 520 480,00 1040920,00 58 968,00 107 56~.oo 17 172,00 11 319 5SS,OO 1,131 
Rio de Janeiro .................... . 24 157 200,00 li 440 320.00 1080200,00 398 520,00 287 712,00 17 820,00 43 381 772,00 4,338 
Distrito Federal.. ................. . 50 160 560,00 18 068 800,00 3S 280,00 827 496,00 298 080,00 648,00 69 394 864,00 6,939 
São Paulo ........................ . 
Paraná........................... . 

147 182 160,00 
28 242 320,00 

69 %0 640,000 
16 104 800,00 

6 265160,00 
5 106 400,00 

2 428 056,00 
465 912,00 

1142 424,00 
265 680,00 

103 356,00 
8. 240,00 

226 371 79ti,OO 
50 269 352,00 

22,638 
5,027 

Santa Catarina .................... . 10 330 640,00 11 823 280,00 2 396 080,00 170 424,00 195 048,00 39 528,00 24 95ii 000,00 2,4P5 
Rio Grande do Sul.. .............. . 37 237 440,00 31 581120,00 7 148 960,00 614 304,00 520 992,00 117 936,00 77 220 752,00 7,723 
Mato Grosso ...................... . 1885440,00 3 967 280,00 31 973 920,00 31104,00 65 448,00 527 472,00 38 450 664,00 3,846 
Goiás ............................ . 3 299 520,00 9 230 800,00 15 751 280,00 54 432,00 152 280,00 259 848,00 28 748 160,00 2,875 
Amazonas-Pará.................... . 78560,00 1 296,00 79 856,00 0,010 
Minas-Espírito Santo .............. . 1 178 400,00 19 440,00 4 212,00 1 457 372,00 0,146 

TOTAIS ...................... . 392 800 000,00 392 soo 000,00 196 400 000,00 6 480 000,00 6 480 000,00 3 240 000,00 1 800 000,00 1 000 000 000,00 100,00 

NOTA - Neste quadro tomou-se para produ~ão de óleo era nacional a percentagem do ano de 1951. 



QUADRO XIII 

DISTRIBUIÇÃO DOS 48% DA RECEITA DO IMPóSTO 'ONICO SEGUNDO A EMENDA LANDULFO ALVES, DESPRESADOS OS COM· 
BUST1VEIS DE ORIGEM VEGETAL, A QUE SE REFERE O PARAGRAFO 2.º DA EMENDA 

QUANTIA A DISTRIBUIR: CR$ 1.000.000.000,00 

1953 

PERCENTAGENS DE e, 'P e s calculadas jlelo DNB 

_________E_s_T_A_n_o_s---------1--º-"'_º_l~L_:~_J pt~ 0,45c 0,30p ~ 0,15pr ,_F_"'_º_.,_Q_u_o_ta_<g_~_$_F_ª_ta_d_o 
Amazonas ........................................... 
Pan\................................................ 
Maranhão........................................... 
Piaut................................................ 
Cea.n\•....................•..•.......•.••.••........ 
Rio Grande do Norte ............................. , ... 
Para.lha....................•.••.••.........•.........• 
Pernambuco ........ _... _.................... _.. _.... 

0,34 
1,00 
0,33 
0,26 
1,55 
0,83 
1,43 
4,36 

1,01 
2,18 
3,05 
2,03 
5.22 
1,88 
3,30 
6,54 

20,53 
15,67 
4,32 
3,21 
1,98 
0,68 
0,73 
1,25 

0,15 
0,45 
0,15 
0,12 
0,70 
0,37 
0,64 
1,96 

0,30 
0,65 
0,92 
0,61 
1,57 
0,56 
0,99 
1,96 

2,05 
1,57 
0,43 
0,32 
0,20 
0,07 
0,07 
0,13 

2,50 
2,67 
1,50 
1,05 
2,47 
1,00 
1,-70 
4,05 

25.000.000,00 
26.700.000,00 
15.000.000,00 
10.500.000,00 
24.700.000,00 
10.000.000,00 
17.000.000,00 
40.500.000,00 

Alagoas........... - .. - . - - .....................•...... 
Sergipe...... - ....................................... 
Bahia.. - .......•.....•...........................••. 

0,56 
0,-34 
3,14 

2,11 
1,24 
9,35 

0,37 
0,27 
7,27 64,10 

0,25 
0,15 
1,41 

0,63 
0,37 
2,81 

0,04 
0,03 
0,73 9,62 

0,92 
0,55 

14,57 

9.200.000,00 
5.500.000,00 

145.700.000,00 
Minas Gerais...•..... - - ..........•...............•.. 7,94 14,95 7,50 3,57 4,49 0,75 8,81 88.100.000,00 
Esp~ri.\o Sanw....................................... 0,91 1,66 0,53 0,41 0,50 0,05 0,96 11'600.000,00 
Rio de Janeiro....••..•....•..•...................••• 6,15 4,44 0,55 2,77 1,33 0,06 4,16 41.600,000,00 
Distrito Federal••••.....•.•••...........•.........••• 12,77 4,60 0,02 5,75 1,38 7,13 71.300.000,00 
Silo Paulo ...............••••.••...................•• 37,47 17,63 3,19 6,41 16,86 5,29 0,32 0,96 23,43 234.300.000,00 
Paraná...........•...•...•••...........•............ 7,19 4110 2;60 3,24 1,23 0,26 4,73 47.300.000,00 
Santa Catarina.............•••.... , .••.......•....... 2,63 3,01 1,22 1,18 0,90 0,12 2,20 22.000.000,00 
Rio Grande do Sul. ...........•...................... 9,48 8,04 3,64 29,49 4,27 2,41 0;36 4,42 11,46 114.600.000,00 
Mato Grosso ......................................... 0,48 1,01 16,28 0,22 0,30 1,63 2;15 21.500.000,00 
Goiás......................•..........•••.........•. 0,84 2,35 8,02 0,38 0,71 0,81 1,89 18.900.000,00 
Amazonas-Pará...... _..... _•...•........••........•.. 0,04 
Minas-Esplrito Santo ................................. 0,30 0,13 0,09 0,01 0,10 1.000.000,00 

TOTAIS........................................ 100,00 100,00 100,00 100,00 45,00 30,00 10,00 15,00 100,00 1.000.000.000,00 

Rio Grande do Sul - Ipimnga., com 1 500 lbs./dia e Rio Grandense com 800 lbs./dia. São Paulo - Mataras10 com 500 lbo./dia. Bahia - Matarlpe com 
2 500 lbs./dia, e igual produção de cru. 

.,..., 
C.:1-.,..., 
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QUADRO XIV  

DISTRIBUIÇAO DOS 48% DA RECEITA DO IMPôSTO (]NICO EM 1956, CONSIDERANDO  
A PRODUÇÃO DO óLEO BRUTO E TAMBül A PRODUÇAO NACIONAL DE REFINADOS  

NA SEGUINTE PROPORCIONALIDADE (0,45C, 0,30F, 0,108, 
Landulfo Alves 

ESTADOS 

Amazonas.................................................. , ....... .  

ParA........... , , , ... , ..... , ..... , ....... , .............. , . , .... , ... .  

Maranhão............ , ............................................. .  

Pia.ui.............................................................. .  

CearA............. , ......•... , ... , ..............•..... , .... , ... , ...•  

Rio Grande do Norte., ............. , ................... ,.,, .. , .•.•••  

Para!ba............................................................ .  

Pernambuco........................................................ .  

Alagoas............................. , ............................... .  

Sergipe.......... , , ................ , , , , ................ , , , , .. , , .... .  

Bahia.............................................................. .  

Minas Gerais .............•....•.•.. , .......... , •• , •.. , . , . , ....... , ..  

Espirita Santo .... , .. , .. , ......... , , , , , , , , , , , . , ......... , , , , , . , , , .•. ,  

Rio de Janeiro ..................................................... .  

Distrito Federal. ................................................... .  

Siio Paulo ..................•...• , .. , .. ,., .. , •.•.•..... , •.. , ....... .  

Paraná........•..... ,,,.,, •...•••. ,,, ..•..•..•....•................  

Santa Catarina..................... , .............................. ..  

Rio Grande do Sul. ................................................ .  

Mato Grosso ....................... , ............................... .  

Goiás......................... , ................................ ··· .. •  

Amuonas-Pará ............ , ...... , , , ..... , ... , . , ................... .  

Minas Gerais-Esp!rito Santo ...•... , .... , ............................ .  

z? . ....... •.,., ... , ........... •·,, ..... , ............. , .. , . •.', • ... .  

TOTAL........................................................ .  

0,15pr -

N1imcros 
!odices 

2,69 

2,67 

1,50 

1,05 

2,47 

1,00 

1,70 

4,05 

0,92 

0,55 

7,23 

8,81 

0,96 

4,16 

7,89 

27,46 

4,73 

2,20 

7,34 

2,15 

1,89 

0,10 

6,48 

100,00 

Emenda) 

Quantia 
em Cri 

000 000 000 

26 900 000  

26 700 000  

15 000 000  

10 500 000  

24 700 000  

10 000 000  

17 000 000  

40 500 000  

9 200 000  

6 500 000  

72 300 000  

88 100 ooo  
9 600 000  

41 600 000  

78 900 000  

274 600 000  

47 300 000  

22 000 000  

73 400 000  

21 500 000  

18 900 000  

l 000 000  

64 800 000  

l 000 000 00 

NOTA: A linha (x ?) corresponde à cota relativa aos Estados que em 1956 estiverem produzindo 
85 000 barris diários de 61eo bruto, 



QUADRO XV 

DISTRIBUIÇÃO DE 48% DA RECEITA DO IMPOSTO úNICO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, TOMANDO-SE POR BASE UMA 
SOMA DE CR$ 1,000,000.000,00 E ADOTANDO-SE O CRIT:i!:RIO F (Quadro n.o III) 

PRODUTO IMPORTADO: •••••. •• . •• ••••••• •• CRS 900.000.000,00 

PRODUTO PRODUZIDO NO PAíS: • • • • • • • • • • CRS 100.000.000,00 

ESTADOS 
PRODUTO IMPORTADO PRODUZIDOS NO PAÍS 

Total % 

40% - e 40% - p 20% - 9 36% - e 36% - p 18% - 9 10% - Prod. 

1 1 
Amazonaa .......................... 
Pará.............................. 
Maranhão ......................... 
Piauí.............................. 
Ceará............................. 
Rio Grande do Norte ............... 
Paraíba............................ 
Pernambuco........................ 
Alagoas............................ 
Sergipe............................ 
Bahia............................. 
Minas Gerais ...................... 
Espírito Santo ..................... 
Rio de Janeiro ..................... 
Distrito Federal. ................... 
São Paulo ......................... 
Paraná............................ 
Santa Catarina ..................... 
Rio Grande do Sul.. ............... 
Mato Grosso ....................... 
Goiás.............................. 
Amazonas-Pará..................... 
Minas-Espírito Santo ............... 
(x7)............................... 

1224000,00 
3 600 000,00 
1188 000,00 

936 000.00 
5 580 000,00 
2 988 000,00 
5 148 000,00 

15 696 000,00 
2 016 000,00 
1 224 000.00 

11 304 000,00 
28 584 000,00 
3 276 000,00 

22 140 000,00 
45 972 000,00 

134 892 000,00 
25 884 000,00 
9 468 000,00 

34 128 000,00 
1728000,00 
3 024 000,00 

-
--

3 636 000,00 
7 848 000,00 

10 980 000,00 
7 308 000,00 

18 792,000,00 
6 768 ººº·ºº 11 880,000 00 

23 544 000,00 
7 596 000,00 
4 464 000,00 

33 660 000,00 
53 820 ººº·ºº 
5 970 ººº·ºº 15 984 000,00 

16 560 000,00 
63 468 000,00 
14 760 000,00 
10 836 000,00 
28 944 000,00 
3 636 000,00 
8 460 000,00 

-
1080000,00 -

3 6 954 ººº·ºº 28 206 000,00 
7 776000,00 
5 778 000,00 
3 564 000,00 
1224 000,00 
1314000,00 
2 250000,00 

666 000,00 
486 000,00 

13 086 000,00 
13 500 000,00 

954 000,00 
990000,00 
36 000,00 

5 742 000,00 
4 680 000,00 
2 196 000,00 
6 552 000,00 

29 304 000,00 
14 436 000,00 

72 000,00 
234 000,00 -

122 400,000 
360 000,00 
118 800,00 
93 600,00 

558 OOl',00 
298 800,00 
514 800,00 

1 569 600,00 
201 600,00 
122 400,00 

1130 400,00 
2 858 400,00 

327 600,00 
2 214 ººº·ºº 4 597 200,00 

13 489 200,00 
2 588 400,00 

946 800,00 
3 412 800,00 

172 800,00 
302 400,00 ---

363 600,00 
784 800,00 

1 098 000,00 
730 800,00 

1 879 200,00 
676 800,00 

1188 000,00 
2 354 400,00 

759 ll{)(),00 
446 400,00 

3 366 000,00 
5 382 000,00 

597 600,00 
1598400,00 
1656000,00 
6 346 800,00 
1 476 000,00 
1 083 600,00 
2 894 400,00 

363 600,00 
846 000,00 

-
108 000,00 -

3 695 400,00 
2 860 600,00 

777 600,00 
577 800,00 
350 400,00 
122 400,00 
131 400,00 
225 000,00 

66 600,00 
48 600,00 

1 308 600,00 
1 350 000,00 

95 400,00 
99 000,00 
3 600,00 

574 200,00 
468 000,00 
219 600,00 
655 200,00 

2 930 400,00 
1443 600,00 

7 200,00 
23 400,00 -

5 250 000,00 

4 750 000,00 

45 995 400,00 
43 619 400,00 
21 938 400,00 
15 424 200,00 
30 729 600.00 
12 078 000,00 
20 176 200,00 
45 639 000,00 
11 305 800,00 
6 791 400,00 

69 105 000,00 
105 494 400,00 

11 226 600,00 
43 025 400,00 
68 824 800,00 

224 512 200,00 
49 856 400,00 
24 750 000,00 
76 586 400,00 
38 134 800,00 
28 512 000,00 

79 200,00 
1 445 400,00 
4 750 000,00 

4,599 
4,362 
2,194 
1,542 
3,073 
1,208 
2,018 
4,563 
1,130 
0,679 
6,910 

10,549 
1,123 
4,303 
6,882 

22,451 
4,986 
2,475 
7,659 
3,814 
2,852 
0,008 
0,145 
0,475 

TOTAlS....................... 360 000 000,00 360 000 000,00 180 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00 18 000 000,00 10 000 000,00 1 000 000 000,00 100,00 

NOTA: tste quadro corresponderá à época em que o país esteja produzindo 10% de seu consumo, assim distribuídos: 15 000 bb/dia na Bahia e 13 570 bb/dia (x T) aos estados 
que estiverem produzindo esta quantidade de óleo bruto. por hipótese. 



QUADRO XVI 

DISTRIBUIÇÃO DE 48% DA RECEITA DO IMPõSTO (!NICO TOMANDO-SE POR BASE UMA SOMA DE CR$ 1.000.000.000.000,00 E 
ADOTANDO-SE O SEGUINTE CRITÉRIO: 

PRODUTO IMPORTADO: ...... ...... ........ CRS 700.000.000,00 

l.'B.ODUTO NACIONAL: ••••••. ... ............ CR.$ 300.000.000,00 

PRODUTO lMPORTADO PRODUTO NACIONAL 
ESTADOS Total % 

403- e 40%-p 20% - s 36 % -c 36% - p 18% - s 10% - Prod. 

Amazonas.................. 
Pará...................... 
Maranhão................. 
Piauí...................... 
Ceará..................... 
Rio Grande do Sul. ........ 
Paraiba.................... 
Pernambuco................ 
Alagoas.................... 
Sergipe.................... 
Bahia.... ................ 
Minas Gerais .............. 
Espírito Santo ............. 
Rio de Janeiro............. 
Distrito Federal. ........... 
São Paulo ................. 
Paraná.................... 
Santa Catarina ............. 
Rio Grande do Sul. ........ 
Mato Grosso ............... 
Goiás...................... 
AmazonasePará ... .......... 
Minas-Espírito Santo ....... 
(x7) ....................... 

952 000,00 
2 800 000.00 

924001,00 
728 000.00 

4 340000,00 
2 324 000,00 
4 004000,00 

12 208 000,00 
1568000,00 

952 000,00 
8 792 000,00 

22 232 000,00 
2 548 ooo.ro 

17 220 000,00 
35 756 000,00 

104 916 000,00 
20 132 000,00 
7364000,00 

26 544 000,00 
1344 000,00 
2 352 000,00 ---

8 828 000,00 
6 104 ººº·ºº 8 540 000,00 
5 684000,00 

14 616 000,00 
5 264 000,00 
g 240000,00 

18 312 ººº·ºº 5 908000,00 
3 472 000.00 

26 IS0,000,00 
41 860 ººº·ºº 4 648000,00 
12 432 000,00 
12 880 000,00 
49 364 000,00 
11 480 000,00 
8 428 000,00 

22 512 000,00 
2 82800MO 
6 580 000,00 -

840000,00 -

28 742 ()0(\,00 
21 938 ººº·ºº 6 048000,00 
4 494 000,00 
2 772 000,00 

952 000,00 
1022 000,00 
1 750 000,00 

518 000,00 
378 000,00 

10 178 000,00 
10 500 000.00 

742 000,00 
770 000,00 

28 ººº·ºº 4 466 000,00 
3 640 000,00 
1708000,00 
5 096 000,00 

22 792 000,00 
11 228 000,00 

56 000,00 
182 000,00 -

367 200,00 
1080 000,00 

356 400,00 
280 800,00 

1674000,00 
896 400,00 

1544 400,00 
4 708 800,00 

604 800,00 
367 200.00 

3 391 200.00 
8 575 200,00 

982 800,00 
6 642 000,00 

13 791 600,00 
40 467 600,00 
7 765 200,00 
2 840 400,00 

10 238 400,00 
518 400,00 
907 200,00 ---

1 090 800,00 
2 354 400,00 
3 294 000,00 
2 192 400,00 
5 637 600,00 
2 030 400,00 
3 564 000,00 
7 063 200,00 
2 278 800,00 
1339 200,00 

10 098 000,00 
16 146 000,00 
1 792 800,00 
4 795 200,00 
4 968 000,00 

19 040 400,00 
4428 000,00 
3 250 800,00 
8 683 200,00 
1 090 800,00 
2 538 000,00 

-
324 000.00 -

11 086 200.00 
8 401 800,00 
2 332 800,00 
1 733 400,00 
1 Oo9 200,00 

367 200,00 
394 200,00 
675 000,00 
199 800,00 
145 ººº·ºº 3 925 800,00 

4 050 000,00 
286 200.00 
297 000,00 

10 800,00 
1 722 600,00 
1 404 000,00 

658 800,00 
1 965 600,00 
8 791 200,00 
4 330 800,00 

21 600,00 
70 200,00 
-

5 250 000,00 

24 750 000,00 

45 066 200,00 
42 738 200,00 
21 495 200,00 
15 112 600,00 
30 108 800,00 
li 834 000,00 
19 768 600,00 
44 717 000,00 
li 077 400,00 
6 654 200,00 

67 815 000.00 
103 363,200,00 

10 999 800,00 
42 156 200,00 
67 434 400.00 

219 976 600,00 
48 849 200,00 
24 250 000,00 
75 039 200,00 
37 364 400,00 
27 936 000.00 

77 600,00 
1 416 200,00 

24 750 000,00 

4,507 
4,2i4 
2,149 
l,àll 
3,011 
1,183 
1,977 
4,472 
1,108 
0,665 
6,781 

10,336 
1,099 
4,21H 
6,744 

21,998 
4,885 
2,426 
7,504 
3,7a5 
2,794 
0,008 
0,142 
2,475 

TOTAIS ............... 280 000 000,00 280 000 000,00 140 ()(llJ 000,00 108 000 000,00 108 000 000,00 54 000 000,00 30 uoo 000,00 1ººº 000 000,00 100,00 

NOTA: tste quadro corresponde à época em que o país esteja produzindo 303 de seu consumo, assim distribuídos: 15 000 bb/dia na Bahia e 707iO bb/dia (x?) aos estados que 
estiverem produ•indo esta quantidade de óleo bruto, por hipótese. 



QUADRO :XVII 

DISTRIBUIÇAO DE 48% DA RECEITA DO IMPôSTO ()NICO TOMANDO-SE POR BASE UMA SOMA DE CR$ 1,000,000.000.000,00 E 
ADOTANDO-SE O CRIT:f:RIO F 

PRODUTO IMPORTADO. • • • • • • . . . . • • • • • • • • . • CRS 500.000.000,00 

PRODUTO NACIONAL: ••..•••.•. ..••....•.•• CR$ 500.000.000,00 

PRODUTO IMPORTADO PRODUTO NACIONAL 
ESTADOS Total % 

40%-• 40%-p 20%- 8 36%-c 1 36% - p 18% - s 10% - Prod. 

Amazonas.................. 
Pará...................... 
Maranhão ................. 
Piauí...................... 
Ceará..................... 
Rio Grande do Norte....... 
Paraíba .................... 
Pernambuco................ 
Alagoas.................... 
Sergipe.................... 
Bal.ia..................... 
Minas Gerais .............. 
Espírit-0 &anto ............. 
Rio de Janeiro............. 
Distrito Federa\. ........... 
São Paulo................. 
Pàr&Dá .................... 
Santa Catarina ............. 
Rio Grande do Sul.. ....... 
Mato Grosso............... 
Goiás...................... 
Amazonas-Pará. ' ........... 
Minas-Esp1rito Santo....... 
(xT).••.•.........•...•.... 

1 
680000,00 

2 000000,00 
660000,00 
520000,00 

3100000,00 
16ô0000,00 
2 860000,00 
8 720 000,00 
1120 000,00 

680000,00 
6 280000,00 

15 880 000,00 
1820000,00 

12 300 000,00 
25 MO 000,00 
74 940 000,00 
14 380 000,00 
5 260000,00 

18 960 000 ,00 
960000,00 

l 6811000,00 ---

1 
2 020000,00 
4 360000,00 
6100000,00 
4060000,00 

10 440 000.00 
3 760000,00 
6 600000,00 

13 080 000,00 
4 220000,00 
2 480000,00 

18 700 000,00 
29 900 000,00 
3 320000,00 
8 880000,00 
9 200000,00 

35 260 000,00 
8200000,00 
6 020000,00 

16 080 000,00 
2 020000,00 
4 700000,00 

-
600000,00 
-

20 530 000,00 
Ui 670 000,00 
4320000,00 
3 210 000,00 
1980000,00 

tiS0000,00 
730000,00 

1250000,00 
370 000,00 
270000,00 

7 270 000,00 
7 500000,00 

530000,00 
550000,00 
20 000,00 

3 19(1 000,00 
2 600000,00 
1220000,00 
3 640000,00 

16 280 000,00 
8020000,00 

40000,00 
130000,00 
-

612ll00;DO 
1800 000,00 

594 000,00 
468 000,00 

2 790 000,00 
1494 000,00 
2 574 000,00 
7 848 000,00 
1008 000,00 

612 000,00 
6 652 000,00 

14 292 000,00 
1638 000,00 

l1 070 000,00 
22 98b 000,00 
67 446 000,00 
12 942 000,00 
4734000,00 

17 064 000,00 
864000,00 

1512 000,00 ---

- 1 818 000,00 
3 924 000,00 
5 490 000,00 
3 654 000,00 
9396 000,00 
3 384 000,00 
5940 000,00 

l1 772 000,00 
3 798 000,00 
2 232 000,00 

16 830 000,00 
26 910 000,00 
2 988 000,00 
7 992 000,00 
8 280 000,00 

31 734 000,00 
7380 000,00 
5 418 000,00 

14 472 000,00 
1818000,00 
4 230000,00 -

540 000,00 -

18 477 000,00 
14 103 000,00 
3 888 000,00 
2 889 000,00 
1 782 000,00 

612 000,00 
657 000,00 

1125 000,00 
333 000,00 
243 000,00 

6 543 000,00 
6 750 000,00 

471 000,00 
495 000,00 

18 000,00 
2 871 000,00 
2 34L 000,00 
1098000,00 
3 27d 000,00 

14 652 000,00 
7 218 000,00 

36 000,00 
117 000,00 
-

5 250 000,00 

44 750 000,00 

44 137 000,00 
41 857 000,00 
21 052 000,00 
14 801 000,00 
29 488 000,00 
11 590 000,00 
19 361 000,00 
43 795 000,00 
10 849 000,00 
6 517 000,00 

66 525 000,00 
101 232 000,00 

10 773 000,00 
41 287 000,00 
66 044 000,00 

215 441 000,00 
4 7 842 000,00 
23 750 000,00 
73 492 000,00 
36 594 000,00 
27 360 000,00 

76 000,00 
1 387 000,00 

44 750 000,00 

4,414 
4,185 
2,105 
1,480 
2,948 
1,160 
l,936 
4,380 
1,085 
0,651 
6,652 

10 123 
1,077 
4,128 
6,ó04 

21,544 
4,784 
2,375 
7,350 
3,660 
2,736 
0,008 
0,140 
4,475 

TOTAIS ............. 200 000 000,00 200 000 000,00 100 flOO 000,00 180 000 000,000 180 000 000,00 90 000 000,000 50 000 000,00 1 000 000 000,00 100,000 

NOTA: ~te quadro corresponde à ~poca em que o país eoteia produzindo 50% de sei; consumo, assim distribuido: 15 000 bb/dia na Bahia e 127 860 bb/dia (x !) aos catados 
que estiverem produzindo esta quantidade de 6leo bruto p'Jr hipótese. 



SESSÃO EM 23 DE ABRIL DE 1953 

Di.-rcusRão única do Projeto de Lei da Cdmara dos Deputados n.O 
265, àe 1952, que dispõe sôbre a constítuição àa Sociedade por Ações 
Petróleo Brasileiros. A., e dá outras provid~ncias. Pareceres - número 
265, àe 1953, àa Comissão àe Ccm.stitui,ção e Justiça, pela constitucio-
nalidade, com as alterações constmntes das emendas que oferece sob 
números àe 2 a 7; pela inconstitucionalidade do § 2.0 do artigo 53 do 
projeto e pela constitucionalidade da emenda número 2 de plenário; 
número 266, àe 1953, da Comissão de Economia, favorável ao projeto 
e às emendas números 5, 6 e 7; contrário à de número 4; oferecendo 
as de números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-A, 14, 15, 16, 17, 18; e propondo 
subemenda às àe números 1, 2 e 3; número 267, de 1953, da Comissão 
àe Segurança Nacicm.al, favorável ao projeto e às emendas de números 
13 e 14 e declarando não ser da sua competência pronunciar-se sõbre 
as demais que lhe foram apresentadas (números 1 a 12 e 15 a 18); 
número 268, ãe 1953, da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, favorável ao projeto e às emendas números 4, 6, 7, 10, 
11, 16; contrário às àe número 1 (e subemenda), 2 (e subemenda>, 3 
(e subemenda), 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29; apresentando 
~ de números 19, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 e 33 e oferecendo sube-
menda à ãe número 269, de 1953, da Comissão de Finan.ças, favorável 
ao projeto e às emendas números 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 31, 33; contrá-
rio às de números 1 (e subeimendas), 2 (e subemendas). 3, 4, 5, 8, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 30, 32; apresentadas as de números 34 a 50; e 
oferecendo subemendas às de números 10 e 12. 

O SR. PRESIDENTE - Foram enviadas à Mesa algumas 
emendas que vão ser lidas e, nos têrmos do Regimento, submeti-
das a apoiamento. 

São lidas e apoiadas as seguintes 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 265, DE 1952 

N.º 51 
Ao Art. 1.0 - Acrescente-se: 
IV - A distribuição dos derivados do petróleo, de origem na-

cional ou estrangeira. 

http:Nacicm.al


- 238 -

§ 1.0 - Fica o Govêrno autorizado a encampar, no regime do 
monopólio estatal, dentro do prazo de cinco anos, mediante inde· 
nização, quaisquer emprêsas, nacionais ou estrangeiras, que no 
País, à data da publicação desta Lei, efetuem a distribuição dos de· 
rivados de Petróleo. 

§ 2.º - Dentro de dois anos, a contar da entrada desta Lei 
em vigor, o Govêrno apresentará o planejamento para a efetivação 
das medidas previstas no§ 1.º. 

JUSTIFICAÇÃO 

Não compreendemos que o projeto fuja às suas linhas gerais, 
isto é, ao monopólio estatal, no que se refere à distribuição dos de· 
rivados de petróleo. 

Justamente, é na distribuição que está a maior fonte de lu-
cros. 

Desta sorte, tendo em vista circunstâncias da mais alta pon-
deração, propomos a encampação de quaisquer emprêsas, nacionais 
ou estrangeiras, po+ém dentro de cinco anos. 

Isto, porém, cQm a indenização respectiva, pagando-se, para 
isso, um planejamento, dentro de dois anos, a contar da data da 
entrada desta Lei em vigor. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Kerginaldo Caval· 
canti. 

N.0 52 

Ao Art. 2.º - Substitua-se o item III pelo seguinte: 
"Por meio de autorização, a Emprêsa constituída nos têrmos 

da legislação brasileira, com sede no Brasil e de acôrdo com a Lei 
regulando esta autorização". 

JUSTIFICAÇÃO 

A autorização é um contrato de serviço feito pelo Govêrno, que 
não invalida o moJ'.lopólio. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Plínio Pompeu. 
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N.0 53 

Acrescente-se ao Art. 2.0 ou onde melhor couber: 
Parágrafo único - A União poderá outorgar concessão, me-

didas autorização legislativa, a emprêsas constituídas nos têrmos 
da legislação brasileira referente ao petróleo. 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda dá mais flexibilidade à lei e previne. Assim é que 
ela permite o estudo e o interêsse dos particulares e das emprêsas 
em todos os assuntos relativos ao petróleo brasileiro, o que a rigi-
dez do projeto veda. 

Previne o capital privado para as atividades petrolíferas se 
tornar necessário. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Ismar de Góes. 

N.º 54 

Acrescente-se ao Art. 2.º ou onde melhor couber: 
Parágrafo único - A União poderá delegar o exercício do mo-

nopólio mediante concessão, com autorização legislativa, a em-
prêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira referente 
ao petróleo. 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda dá mais flexibilidade à lei e previne. Assim é que 
permite o estudo e o interêsse dos particulares e das emprêsas priva-
das em todos os assuntos relativos ao petróleo brasileiro, o que a 
rigidez do projeto veda. Previne o capital privado para as atividades 
petrolíferas, se se tornar necessário. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Ismar de Góes. 

N.º 55 

Subemenda à emenda n.º 19. 
Art. 2.0 

Suprimam-se as palavras finais "com sede no Brasil" e acres-
centem-se as palavras "referentes ao petróleo". 
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JUSTIFICAÇÃO 

O objetivo da subemenda é esclarecer que a legislação a que 
se refere é a legislação concernente ao petróleo e que exige a na-
cionalidade brasileira dos acionistas das emprêsas que obtiverem 
concessões. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Alfredo Simch. 

N.º 56 

Acrescente-se no Capítulo III, onde convier: 
Art. Poderá a Petrobrás, em virtude de deliberação da As-

sembléia Geral e autorização do Presidente da República, ouvido o 
Conselho Nacional de Petróleo, contratar com emprêsas especiali-
zadas de reconhecida idoneidade técnica e financeira, nacionais, ou 
estrangeiras, a perfuração de poços para pesquisas e extração de 
petróleo, mediante ga;rantia de participação nos produtos da ex· 
ploração estabelecida ;sempre em compensação dos riscos das des-
pesas por ~las efetuadilS. 

Parágrafo único -- O produto oriundo de par,ticipação a que 
se refere êste artigo será obrigatoriamente vendida no País. 

JUSTIFICAÇÃO 

A política de nacionalização das riquezas minerais, e especi-
almente o monopólio da União para pesquisa, e lavra das jazidas 
do petróleo não exclui recursos financeiras e técnicos que a coo-
peração estrangeira nos possam prestar. 

A emenda ora apresentada inspirada no art. 117 do Código de 
Minas a êste incorporado ex vi do Decreto-lei n.º 366 de 11 de abril 
de 1938, visa a regular essa cooperação no sentido de estimular a 
iniciativa particular e atrair o interêsse das emprêsas alienígenas 
especializadas, pela concessão de royalty. 

Concilia-se desta ;forma a segurança dos direitos privados com 
os princípios e norma,s da política nacional do petróleo. 

S. S. em 23-4-53. -- Attílio Vivacqua. 
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N.0 57 

Subemenda à emenda n.0 37, da Comissão de Finanças. 
Art. 15, lecra e: 
Redija-se: 
Art. 15 ............. .  
e) as ações poderão ser ao portador. 

JUSTIFICAÇÃO 

Convém que a lei faculte apenas a possibilidade de serem as 
ações ao portador e não determinar que o sejam imperativamente. 

Sala das Sessões, em 22 de abril de 1953. - Camilo Mércio -
Alberto Simch. 

N.º 58 

Subemenda à emenda n.0 38 
Ao Art. 18 
Intercale-se entre "acionistas" e "somente" a palavra comuns. 

Sala das Sessões, em 22 de abril de 1953. - Camilo Mércio -
Alfredo Simch. 

N.º 59 

Modifique-se nestes têrmos o Art. 19. 
alínea b) Dois diretores nomeados pelo Presidente da Repú-

blica e um eleito pelas pessoas físicas e jurídicas de direito privado. 
§ 3.º A Diretoria Executiva compor-se-á do presidente e dos 

três diretores previstos na alínea b. 

JUSTIFICAÇÃO 

Os acionistas particulares deverão estar representados na Dire-
toria Executiva da Sociedade já pela própria natureza das entida-
des de economia mista. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Attílio Vivacqua. 

16 - 22 502 
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N.0 60 

Emenda ao art. 19 § 1.º alínea a 
Substitua-se pelo seguinte: 
a) 1 (um) Presidente nomeado pelo Presidente da Repú-

blica. 
Emenda ao § 5.0 do Art. 19. 
Substitua-se pelo seguinte: 
§ 5.o Das decisões do Conselho de Administração e da Dire-

toria Executiva cabe recurso para o Presidente da República, ou-
vido o Conselho Nacional do Petróleo. 

O recurso poderá ser interposto por qualquer membro da Di· 
retoria Executiva e do Conselho de Administração. 

JUSTIFICAÇÃO 

O recurso, que, :gela emenda, se faculta para o Presidente da 
República, atende ao~: interêsses da administração e da política do 
petróleo. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Attílio Vivacqua. 

N.0 61 

Redija-se desta forma o Art. 41: 
Art. 41 - Mediante autorização do Presidente da República, 

expedida em decreto, depois de ouvidos o Conselho Nacional do 
Petróleo e o Consenho de Segurança Nacional, poderá a Petro-
brás associar-se sem as limitações previstas no Art. 39, a entidades 
destinadas à exploração do petróleo fora do território nacional, 
desde que a participação do Brasil ou de entidades brasileiras seja 
prevista, em tais casos, por tratado ou convênio. 

JUSTIFICAÇÃO 

Dado a própria natureza de faculdade conferida pelo Art. 41, 
à Petrobrás, o Conselpo de Segurança Nacional não poderia ser es· 
tranho ao exercício dessa faculdade. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Attílio Vivacqua. 
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N.º 62 

Ao Art. 43 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 43 - As refinarias ora em funcionamento no País de-

verão se incorporar à Petrobrás como subsidiárias nos têrmos desta 
Lei, dentro do prazo de dois anos." 

JUSTIFICAÇÃO 

A redação dada pelo Projeto ao Art. 43 foge à sistemática pe-
lo mesmo adotada, que é do monopólio estatal. A exclusão das re-
finarias dêsse regime constitui exceção no sentido de privilegiar 
determinadas emprêsas. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - João Villasboas. 

N.º 63 

Ao Art. 44 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 44 - Ficam sem efeito as autorizações concedidas para 

instalação de refinarias ainda não em funcionamento". 

JUSTIFICAÇÃO 

O disposto no Art. 44 do Projeto, além de fugir à sistemá-
tica, concretiza um protecionismo indefensável em favor de em-
prêsas que não se organizam em tempo hábil. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - João Villasboas. 

N.0 64 

Modifique-se o Art. 53 para: 
"Art. 53 - Do total do impôsto umco sôbre combustíveis e 

lubrificantes líquidos de que .trata o Art. 15, item II, parágrafo 
2.0 da Constituição Federal, 55% (cinqüenta e cinco por cento) 
serão entregues aos Estados e Distrito Federal e 15% (quinze por 
cento) aos Municípios, feita a distribuição separadamente para os 
produtos de óleo cru importado e para os de óleo cru extraído no 
País". 
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JUSTIFICAÇÃO 

O Fundo Rodoviário Nacional foi criado pelo Decreto-lei n.0 

8.463, de 27 de dezembro de 1945, que "reorganizou o Departamen· 
to Nacional de Estradas de Rodagem", já reorganizado 21 dias an· 
tes do Decreto-lei n.º 8.309, de 6 de dezembro de 1945. 

E a sua divisão se processava, de acôrdo com o Art. 31 do re-
ferido Decreto-lei n.0 8.463, do seguinte modo: 

"Art. 31 - Do Fundo Rodoviário Nacional, 40% (quarenta 
por cento) constituirão a receita do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem e os 60% (sessenta por cento) restantes se-
rão rateados entre os Estados, Territórios e Distrito Federal, da 
seguinte forma: 

36% proporcionalmente ao consumo de combustíveis e lubri· 
ficantes líquidos; 

12 % proporcionalmente à superfície". 
Não pareceram qertos e justos aos nossos Constituintes de 

1946 o critério e a divisão estabelecidos neste artigo e assim en-
tendendo resolveram proceder a um estudo mais acurado do as-
sunto, resultando dêste trabalho o Art. 15 - III § 2.º da nossa 
Constituição Federal, onde não mais são fixados os 40 % <quaren-
ta por cento) destinados a constituir receita do DNER, mas é esta-
belecido um mínimo de 60% (sessenta por cento) que "serão entre-
gues aos Estados, ao Pistrito Federal e aos Municípios, proporcio-
nalmente a sua superfície, população, consumo e produção, nos 
têrmos e para os fins estabelecidos em lei federal". 

Quis, portanto, :q10dificar profundamente a nossa Constitui-
ção Federal o critério do Decreto-lei n.º 8.463, não só criando mais 
dois elementos - Muµicípios e Produção - para a divisão do "im· 
pôsto único", como também determinando insofismável e taxativa· 
mente a maneira da Çlivisão: - proporcionalmente a sua superfí-
cie, população, consu:rµo e produção". 

Entretanto, a Lei n.º 302, de 13 de julho de 1948, além de deixar 
de considerar, inconstitucionalmente, o elemento "produção", ain-
da fere de frente a npssa Constituição, no que diz respeito à ma· 
neira da divisão da parte do Fundo Rodoviário Nacional (60%) 
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que deverá ser "entregue aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, proporcionalmente a sua superfície, população, con-
sumo e produção", obstinando-se em transformar a determinação 
expressa da divisão proporcional na adoção do mesmo critério ar-
bitrário do Decreto-lei n. 8.563, apenas consertando as percenta-
gens, como se vê no Art. 3.º e seus parágrafos, que também trans-
crevemos: 

"Art. 3.º - Do total do Fundo Rodoviário Nacional, 48% 
(quarenta e oito por cento) serão entregues aos Estados e Distrito 
Federal, feita a distribuição da seguinte forma: 

I - Duas décimas partes do montante a distribuir propor-
cionalmente às superfícies; 

II - Duas décimas partes proporcionalmente às populações; 
III - Seis décimas partes proporcionalmente aos consumos de 

lubrificantes e combustíveis líquidos". 
A Constituição é clara: - manda dividir proporcionalmente 

à superfície, população, consumo e produção, "a renda resultante" 
e não tantas décimas partes desta mesma renda para êsse ou 
aquêle parâmetro de proporcionalidade. 

Encampados os mesmos erros, passou a ser a Lei n.º 302 du-
plamente inconstitucional e, para corrigi-la, procurou a Câmara 
Federal modificá-la no Projeto n.º 1.516-C, de 1951, projeto que 
tomou, no Senado Federal, o n.º 265, de 1952, no seu Art. 53 e seus 
parágrafos . 

Se, por um lado, a Constituição Federal determinou a divisão 
dos 60%, no mínimo destinados aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, proporcionalmente a sua superfície, população, con-
sumo e produção, por outro lado ela não fixou a relação que deve 
existir entre a cota destinada a constituir receita do DNER, a cota 
que deve ser distribuida proporcionalmente aos Estados e Distrito 
Federal e a cota a ser entregue, também, proporcionalmente, aos 
Municípios, deixando esta parte ao critério do legislador - "nos 
têrmos e para os fins estabelecidos em lei federal". 

~le determinou um máximo de 40 % para o DNER e um míni-
mo de 60 % para os Estados e Distrito Federal e para os Municí-
pios, limite adotado na Lei n.0 302. 
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Deixou, pois, a Constituição Federal, ao Poder Legislativo, 
a faculdade de modificar, dentro do limite estabelecido, a atual 
distribuição, podendo dar maiores recursos aos Estados e ao Dis· 
trito Federal e ao Município, para que êles próprios, que são os 
maiores interessados na solução do nosso problema rodoviário, 
cuidem - dentro de um plano nacional aprovado - de resolvê-lo 
nos seus territórios. 

Possui o Brasil, conf arme afirmação do ilustre professor e 
Deputado Maurício Joppert da Silva, em sua conferência realiza-
da em 29 de maio de 1952, na Escola Nacional de Engenharia, uma 
rêde de 61.000 do plano de Viação Edison Passos, em estudo no 
Congresso e 210.000 quilômetros de estradas em tráfego, sendo 
12.000 federais, 52.000 estaduais e 146.000 municipais, sendo, por-
tanto, as rêdes estaduais 4,3 maiores que a Nacional. 

l!:stes números nos mos,tram que precisamos recursos aos Esta-
dos e Distrito Federal', para que êles possam executar o seu pro-
grama ou melhor cumprir a sua missão. Assim vem entendendo, 
também, a atual direção do DNER, que sistemàticamente vem en-
tregando aos Departamentos de Estradas de Rodagem Estaduais 
quase a totalidade da verba do F. R. N. destinada à construção de 
novas rodovias e quasE~ a totalidade das verbas orçamentárias des-
tinadas ao mesmo fim, assim como o encargo a responsabilidade 
da sua execução. 

Com a criação da Petrobrás, mesmo como está no projeto 
tôdas as Unidades da Federação passarão a receber maiores re-
cursos que atualmente recebem e, com a nova distribuição proposta 
na presente Emenda, para elas grandes e novas vantagens advi· 
rão, sem prejudicar o andamento do atual programa do DNER, 
que terá ainda melhorado o seu orçamento em vista do acréscimo 
que ao Fundo Rodovii\rio Nacional trará a mesma lei. 

Nestas condições, julgamos oportuna a apresentação da pre· 
sente Emenda, que representará mais um passo à frente na vida 
rodoviária do nosso País. 

Sala das Sessões, E~m 22 de abril de 1953. - Pinto Aleixo. · 
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DISTRIBUIÇAO DA PARTE DO FUNDO RODOVIARIO NACIONAL 

Que cabe aos Estados e Distrito Federal, de acôrdo com o critério da Lei 
n.º 302, de 1948, com o Pr<>;eto n.0 265, de 1952, que cria a Petrobrás, com 

a emenda n.0 1 e com a emenda n.0 

Lei n.0 3043 Projeto n. 0 265 Emen<la n,0 I Emenda n.• UNIDADES DA FEDERAÇÃO (48'7-l (48'?) (4W7el (5S%l 

Amazonas..•...................•......... 45.110.900 72.572.780 40.005. 776 87.692.108  
Pará..................................... 41. 721.500 62.564.638 39.005.317 75.598.938  
Maranhão................................. 16.740.800 25.546.227 IP. 828. ~!13 30.868.358  
Piaui..................................... 12.074.500 18. 269. 858 13. 961.733 22.076.079  
Ceará.................................... 23.666.300 28. 986 .472 29.101.186 35.025.321  
Rio Grande do N arte ...................... 10.096 .200 11.240 .648 11 .64P, .O'l2 l?..5P2 .449  
Paraíba................................. 16.!i33.500 18. 097.425 19.552.007 21.867. 722  
Pernambuco............................. 41. 729.800 40. 299 .158 45.286.íl78 48.694.~16  
Alagôas................................... 8.308.800 10.071.953 10.736.480 12.170.277  
Sergipe................................... 5.0.18.000 6.126.646 6.436.504 7.403.031  
Bahia.................................... 52.074.200 70.51P .72? 73.435.0110 85. 211.331  
;Minas Gerais .............................. 92.532.300 100. 798 078 102.207.lil3 121.797 .677  
Espírito Santo ............................ 9.~70.800 10.294.533 10. 990. 776 12.439.230  
Rio de Janeiro ............................ 46.898.800 36.947.832 44.600.253 44.63/i.298  
Distrito Federal.. ..................... 85.880.200 57 .687 248 74.078.214 69.705.424  
São Paulo ................................ 26~.471.500 193.321.138 240. 907. 072 233.596.374  
Paraná................................... 56.507.900 46.036.186 51.508.586 55.629.474  
Santa Catatina ............................ 24.215.300 22. 730.476 24. 725.2r.7 27 .465.9~2  
Rio Grande do Sul.. ...................... 80.211.300 70.150.0PO st.ooo. n:i:i 84.774.347  
Mato Gr®o.............................. 37 449.800 58.919.390 33 .459 .138 71.194.262  
Goiás............ 25.805.100 37. 214.426 25. 903. 753 44.907.432  
Litígio............ :.:.:.::::::::::::::::::  

Amazonas - Pará...................... 96UOO 136 .514 1.404.833 164.954  
Minas - Espírito Santo ................ 961.900 1.458.570 1.404. 833 1.762.439  

TOTAIS ........................... 1.2os.333.3i3 1.000. ººº.ººº 

N.0 65 

Subemenda à emenda n.o 50. 
Acrescente-se ao item II do Art. 53 projeto, in fine - o se-

guinte: 
e lei n.º 1.749, de 28 de novembro de 1952"." 

JUSTIFICAÇÃO 

A lei mencionada na presente subemenda discrimina casos de 
aplicação da renda resultante da cobrança do impôsto único sôbre 
lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer ori-
gem ou natureza. Sua inclusão no item em causa do citado Art. 
53 é uma necessidade. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953. - Camilo Mércio -
Alfredo Simch. 
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N.0 66 

Ao Art. 53: 
Súprima-se, para constituir projeto em separado. 

JUSTIFICAÇÃO 
A matéria é inerente ao projeto. Melhor será que o dispositivo 

que altera a lei atualmente vigente, seja objeto de um projeto em 
separado onde se poderá examinar o assunto dentro de suas ca· 
racterísticas próprias. 

Sala das Sessões, em 23 de abril de 1953 - Ismar de Góes. 

N.º67 
Acrescente-se ao Capítulo IV: 
Art. - O decreto-lei n.º 538 de julho de 1938 com as altera-

ções decorrentes do decreto-lei n.0 3.594 de 5 de setembro de 1941 e 
de outras disposições legislativas é modificado nestes têrmos: 

"Art. 1.º - O C(i)nselho Nacional do Petróleo compõe-se de 
um Presidente e dos sieguintes Conselheiros, todos designados por 
decreto: 1 representa!fte de cada um dos Ministérios; 1 represen· 
tante da Confederaçãq Nacional da Indústria; 1 da Confederação 
Nacional do Comércio; 1 da Confederação Nacional dos Trabalha· 
dores; 1 do Conselho Nacional de Pesquisas; 1 do Conselho Federal 
de Engenharia e Arqq.itetura; 1 do Conselho Nacional de Minas 
e Me.talurgia; e de representantes dos Estados referidos no pará-
grafo III do Art. 1.0 desta lei. 

§ 1.º - Os representantes das classes a que se refere o art. 
e os respectivos suplentes serão indicados em listas tríplices. 

§ 2.º - Os suplen·~es substituem os membros efetivos em caso 
de impedimento e suceide-lhe, no de vaga. 

§ 3.º - Os Conselheiros deverão ser brasileiros natos. 
Art. 3.0 - Os Conselheiros representantes dos Ministérios são 

escolhidos livremente dentre os oficiais generais ou superiores 
do serviço ativo, funcionários de alta categoria, membros do ma· 
gistério superior ou p~ssoas estranhas ao funcionalismo público. 

JUSTIFICAÇÃO 

O Conselho Nacional do Petróleo, criado pelo Decreto-lei n.0 

395 de 29 de abril de 1938, Art. 4.0 , organizado pelo Decreto-lei n.º 
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538 de 7 de julho de 1938, regulado pela legislação citada, e ainda 
pelo Decreto-lei n.0 1.143 de 9 de março de 1939, dispõe de autono-
mia financeira e administrativa, suas atribuições são as mais 
vastas e importantes. Incumbe-lhe, em suma, dirigir a política na-
cional do petróleo e executá-la nos seus setores básicos. 

Ao par de relevantes funções opinativas concernentes a com-
promissos internacionais sôbre o comércio e indústria de petróleo, 
a outorga de autorizações de pesquisas, concessão de lavras, ao 
desenvolvimento da pesquisa e exploração do petróleo, compete-
lhe, na forma da lei vigente. (Decreto-lei n.º 538 de 7. 7 .1938). 

g) - fiscalizar as operações mercantis de ditas emprêsas, pro-
cedendo, sempre que julgar necessário, ao exame de sua escritura-
ção contábil, a fim de colhêr elementos que permitam a determi-
nação exata do custo de produção dos derivados; 

h) - organizar as normas gerais de contabilidade a serem 
ado.tadas pelas emprêsas que exploram a indústria de refinação, de 
molde a facilitar os exames de que trata o item anterior; 

Z) - determinar dentre os subprodutos de distilação do pe-
tróleo aquêles que, de acôrdo com a presente lei, devem ser incluí-
dos no abastecimento nacional de petróleo; 

m) - verificar, periodicamente, o consumo de hidrocarbure-
tos sólidos ou fluídos nas diversas zonas do país, os estoques exis-
tentes, e fixar, aos interessados, as cotas que poderão importar 
dentro de prazos determinados, e bem assim a distribuição destas 
cotas pelos diferentes pontos de entrada do país; 

n) - estabelecer os estoques mínimos de hidrocarburetos flui-
dos a serem permanentemente mantidos pelos importadores ou 
refinadores, nos pontos do país que determinar, com indicação 
da natureza e qualidade dos respectivos produtos; 

Dentro do sistema do projeto, subsistem t.ôdas as atribuições 
atuais, ampliadas na eminente finalidade de superintender as me-
didas relativas ao abastecimento nacional do petróleo. 

Entende-se por abastecimento nacional de petróleo - dis-
põe o § 1.0 do Art. 3.0 do projeto - a produção, a importação, a 
exportação, a refinação, o transporte, a distribuição e o comér-
cio de petróleo bruto, de poço ou de xisto, assim como de seus de-
rivados. 
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§ 2.º - Ainda se inclui na esfera da superintendência do Con-
selho Nacional do Petróleo, o aproveitamento de outros hidro-
carburetos fluidos e de gases raros. 

O Conselho Nacional de Petróleo é um dos órgãos importan-
tes e de política econômica e de problemas tão diretamente rela-
cionados com a defesa nacional. 

Sua composição não pode transformá-lo em uma simples de-
pendência do Presidente da República, que hoje pràticamente o 
controla através dos representantes ministeriais. 

Sua Constituição deve ser a expressão mais legitima e au-
torizada possível dos valores técnicos, econômicos, culturais e po-
líticos do país. As demais, de modo algum, seria possível esquecer-
-se a representação dos Estados diretamente interessados na pes-
quisa e aproveitamento das jazidas e minas de que trata o projeto. 

O monopólio estatal, sem concurso das idéias e da experiên-
cia, das opiniões e atividades da nação, e sem a fiscalização salu-

1tar e independente dos elementos extra-oficiais, poderá converter-
-se numa funesta e IllfOnstruosa burocracia . 

A emenda formulacia obedece a essas óbvias razões. 
S. S., em 23-4-53 -- Attilio Vivacqua. 

O SR. MOZART LAGO (*) (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
conforme tenho comuljlicado aos colegas também elaborei emen-
das a êste projeto. 

Na forma do Regimento, parece-me que essas emendas pode-
rão ser apresentadas er,n qualquer dia da discussão, mesmo no úl-
timo. Agradeceria que v. Exa. me informasse se estou certo. 

O SR. PRESIDENTE - Cumpre-me informar ao nobre Sena-
dor que as emendas poderão ser apresentadas até o encerramento 
da Discussão do projeto, qualquer que seja o dia. 

O SR. MOZART LAGO - Obrigado a V. Exa., Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão projeto e emendas. 
Tem a palavra o nobre Senador Ismar de Góes, primeiro ora-

dor inscrito. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ISMAR DE GóES - Senhor Presidente, apresentei, ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n.º 265, de 1952, algumas 
emendas e uma delas tem certa ligação com a de n.º 19, de auto-
ria do ilustre Senador Othon Mader. Por esta razão, meu discur-
so girará em tôrno desta emenda, de seus objetivos e dos argu-
mentos contrários à mesma, oferecidos pelo eminente Senador Al-
berto Pasqualini em parecer aprovado, por maioria eventual, na 
Comissão de Finanças. 

A emenda a que me refiro, pelo novo aspecto que dá ao pro-
jeto - aspecto incompreendido por alguns Senadores chamados 
"nacionalistas" - têm, a meu ver, importância capital na maté-
ria em debate. 

A questão do petróleo brasileiro empolgou e apaixonou a opi-
nião pública nacional, atingindo o ponto culminante depois do en-
vio da mensagem presidencial referente à Sociedade por Ações Pe-
tróleo 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 
riqueza 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 daqueles que 
se dizem nacionalístas . 

O Sr. Domingos Velasco - Que se dizem, não; que são nacio-
naliStas. 

O SR. ISMAR DE GóES - Permitam Vv. Exas. que eu ter-
mine. Que se dizem nacionalistas, Senhor Presidente, porque to-
dos nos 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. Exa. Já tive opor-
tunidade de ler ao Senado documentos publicados em várias par-
tes do mundo e não só no Brasil - em que anti-imperialistas são 
designados de nacionalistas. Somos anti-imperialistas no sentido 



- 252 -

de não querermos a entrega do petróleo aos trusts internacionais. 
Porque não o desejamos, nos chamam de nacionalistas, jacobinis· 
tas, 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. 

O Sr. Plínio Pompeu - Podem apresentar companhias bra-
sileiras. 

O SR. ISMAR DE GóES - Para isso é que somos uma na· 
ção livre e independente. 

O Sr. Domingos Velasco - Em têrmos, meu nobre colega. O 
Brasil, na realidade, t~m 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 do 
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. Exa. não ignora que, no Parla-
mento brasileiro, a primeira voz que se levantou a favor do pe-
nopólio estatal na questão de petróleo, foi a de um deputado do 
meu partido, o Sr. Hermes Lima, ao tempo em que os comunistas 
eram favoráveis às companhias mistas, que os nobres Senadores 
Othon Mãder e Assis Chateaubriand pertencem. Houve mesmo, 
naquela ocasião, um projeto da bancada comunista. 
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- O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Veja V. Exa. como os fatos 
são singulares. 

O Sr. Domingos Velasco - Depois que verificaram ser contrá-
ria a opinião pública do País ·à 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 trincheira 
·dos meus nobres colegas favoráveis à Emenda Othon Mãder, e 
também contra a fórmula apresentada pelo nobre Senador Alberto 
Pasqualini. 

O ·SR. ISMAR DE GóES - Preliminarmente sossegarei V. 
Ex.ª dizendo que sou partidário do monopólio estatal. Mas, não 
vou além de uma medida que me parece justa, por não ver na emen-
da do nobre Senador Othon Mader, nada de mal. Mas tarde te-
rei ocasião de demonstrar. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que venceu a corrente jacobinista, 
cujos membros não tiveram a calma suficiente para aceitar pontos 
de vista louváveis da outra corrente, mantendo-se numa linha in-
transigente e intolerante. Daí ter aparecido no Senado o projeto 
agora em discussão, cheio de excessos, eivado de êrros e falhas 
que não puderam escapar ao exame dos órgãos incumbidos de opi-
nar sôbre a matéria, principalmente ao brilhante e exaustivo es-
tudo do nobre Senador Alberto Pasqualini, na Comissão de Fi-
nanças. 

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 par-
te de V. Ex.ª. Na Câmara dos Deputados houve dois substitutivos. 
Um do Deputado Osvaldo Fonseca, instituindo o monopólio esta-
tal, não só para os fins especificados, como também para a distri-
buição dos derivados do petróleo. Se V. Ex.ª examinar o projeto 
em discussão nesta Casa, verificará que dêle não faz parte a dis-
tribuição do petróleo como monopólio estatal. Não houve absolu-
tamente em suas últimas conseqüências o que V. Ex.ª está cha-
mando de tése jacobinista mas, ao contrário, uma combinação par-
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tidária, que demonstra sua expressão através do projeto que velo 
ter a esta Casa. 

O SR. ISMAR DE GôES - Referi-me a jacobinismo apenas pa. 
ra significar uma democracia avançada, exagerada. Nada mais. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Dei o aparte a V. Ex.a não 
porque me sentisse melindrado com o epíteto de jacobinista. Con· 
tudo, me inclino mais pelo jacobinismo do que por quaisquer de· 
finições antinacionalistas. Só assim me sinto bem, porque estou 
no ponto de vista intransigentemente estatal. Contudo, devo de· 
clarar que meu aparte visou esclarecer V. Ex.ª. O projeto da Câ· 
mara não representa a solução estatal integral proposta pelo subs· 
titutivo do Deputado Osvaldo Fonseca, mas o que foi pactuado en· 
tre as diversas correntes partidárias ali existentes. 

O SR. ISMAR DE GôES - Mas isso não impede que tenha 
aqui chegado um projeto cheio de erros e falhas, devidos princi· 
paimente aos excesso~ a que me referi. 

Sr. Presidente, pode-se dizer mesmo que se o Projeto n.º 265 
fôsse transfarmado em lei, tal qual veio da Câmara dos Depu· 
tados, talvez a Petrobrás não funcionasse ou então funcionasse 
dificilmente. Teriam de ser colocados à margem certos dispositi· 
vos, ou alguns dêles talvez nem fôssem cumpridos. 

O Sr. Kerginaldq Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orqdor) - 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. En· 
tendo que, na distribuição do petróleo, que deve dar maior lucro, 
estamos realmente SilCrificando a Petrobrás como monopólio es· 
tatal. Daí a razão da emenda que apresentei ao Senado, corrigin· 
do essa falha. 

O SR. ISMAR D~ GôES - Senhor Presidente, tenho a con· 
vieção de que muitos êrros e falhas foram conseqüentes dos ex· 
cessas 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 parana· 
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ense 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 ânimos 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 cousa cujo conteúdo objetivo é o mais elementar? Não posso 
acreditar que V. Ex.a faça tal juízo a nosso respeito. 

O SR. ISMAR DE GóES - Senhor Presidente, a Emenda Mã-
der saiu da sua pequenês - e digo pequenês porque é inofen-
siva ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É inócua sob certos aspectos; 
mas, quanto a outros, profundamente prejudicial. 

O SR. ISMAR DE GóES - . . . em relação à linha mestra 
adotada no projeto. Não traz conseqüências imediatas. É condicio-
nal. Apenas previne, embora seja grande no objetivo. 

O Sr. Domingos Velasco - É emenda amortecedora. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Lembra as asas de cer.tos 
vampiros que, depois de sangrarem a presa, passam a soprá-la . 

O SR. ISMAR DE GóES - A exploração do petróleo é uma 
realidade, mas pode falhar o sistema adotado no projeto. Daí a 
necessidade da emenda. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Falha completamente, por-
que permite regime de concessão sem caráter de monopólio, o qual 
o projeto não admite. É uma contradição in adjeto. 

O SR. ISMAR DE GóES - Não há contradição. Quando 
analisar o brilhante parecer do ilustre Senador Alberto Pasqua-
lini a respeito da emenda, mostrarei não haver contradição entre 
o sistema adotado no Projeto e a Emenda n.º 19, de autoria do ilus-
tre Senador Othon Mader. Defenderei a tese da possibilidade da 
participação do capital privado, nacional ou estrangeiro, sem a 
quebra do sistema adotado, monopolistico estatal. 
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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 emen-
da modificou-se, cresceu, transfigurou-se. Parecia até que, se 
aprovada, seria o estopim, a bomba que levaria o País a uma guer-
ra 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 clas-
sificaria? Chama-las-ia de retóricas, impertinentes ou coisa se-
melhante. 

O SR. ISMAR DE G<.'.':>ES - A imaginação não é minha. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Faço justiça a V. Ex.ª. Suas 
eloqüentes palavras merecem o nosso acatamento. A eloqüên-
cia, porém, é por vêzes perigosa. Pode determinar julgamentos, 
como os que nós, nacionalistas, já tivemos do Sr. Rômulo de Al-
meida, cujas palavras há pouco leu-as o Senador Othon Mader. 

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 Mader 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.º 265. 

Muita pelo contrário, considero notável a emenda do Sena-
dor Othon Mader ... 

O Sr. Othon Mader -- Muito obrigado a V. Ex.ª. 
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O SR. ISMAR DE GôES - . . . pelo que encerra não só de 
justo e liberal como de interêsse para a economia brasileira. 

Sr. Presidente, a Emenda Mãder nenhum mal acarretará; 
nenhum favor trará aos trusts internacionais. Pela justificativa 
verificamos 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 faculdade concedida pelo ftem terceiro. 

Mas se o tempo e a experiência vierem a demons-
trar, como é inevitável, que a forma monopolística esta-
tal não resolve satisfatóriamente o problema do petróleo 
nas proporções em que o Brasil necessita, fácil será abrir 
a válvula das concessões a emprêsas particulares, ainda 
em tempo de produzirmos ouro negro para nosso con-
sumo". 

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. 
Como está justificada, a emenda não criará nenhuma dessas con-
tingências. Será uma lei impraticável, inócua. 

O SR. ISMAR DE GôES - 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 ou não, mão. 

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 brasileira ... " 

Não sei como poderá ocorrer essa hipótese. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Qual o texto da emenda? 

17-22502 
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O SR. ISMAR DE GóES - Propõe a emenda que se acrescen-
te 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. Aloysio 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, de acôrdo com o ponto do autor. 
Coloquei-me, entretanto, em terrenos absolutamente antagônico 
ao do ilustre representante do Paraná; e ofereci emenda mandan-

'do que a distribuição passasse também para o domínio estatal. 
Sob êsse aspecto, a Emellfda Mader está de acôrdo com o ponto de 
vista dignamente esposado pelo autor; entretanto, me manüesto 
contra 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". Nl.+nca vi emenda tão caluniada. Na própria 
Comissão de Finanças, que a examinou minuciosamente, não me 
consta houvesse sido combatida nos aspectos, objeto dos deba· 
tes veementes neste plenário e que repercutiram lá fora. 

Sr. Presidente, cheguei agora, ao ponto de analisar o pare· 
cer contrário oferecido pelo relator na Comissão de Finanças, o 
nobre 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 encontraria resistência ... 

Refere-se S. Ex.ª à solução de abrir a emprêsas privadas a 
possibilidade da explorfl,ção petrolífera nas suas diversas formas. 

" . . . na opinião pública, a emenda visaria permitir 
a associação dos três sistemas: estatal (C. N. P.); mis· 
to (Petrobrás); privado <emprêsas). 
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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 al-
guma 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 formal e jurídico. 
O que se estabelece no Art. 2.0 do projeto é que a 

União exercerá o monopólio por intermédio do Conselho 
Nacional do Petróleo, na parte disciplinar e por intermé-
dio da Petrobrás e Subsidiárias, na parte de exploração 
industrial e comercial". 

Concordo inteiramente com o relator, nesta parte. 
"Como já se observou no corpo do parecer, a Petrobrás 

e subsidiárias não serão 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 
Art. 2.0 envolveria uma contradição pois deveríamos, en-
tão, ler o seguinte: 

Art. 2.º -A União exercerá o monopólio estabele-
cido no artigo anterior: 

I - Por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como 
órgão de orientação e fiscalização; 

II - Por meio da sociedade por ações Petróleo Bra-
sileiro S. A. e das subsidiárias, constituídas na forma da 
presente lei, como órgãos de execução; 

III - Por meio de concessão, quando a lei autori-
zar, a emprês~ constituídas nos têrmos da legislação 
brasileira. 

Ora, a União não poderia exercer o monopólio por 
meio de concessão. O que poderia, sim, seria delegar o 
exercício do monopólio mediante concessão, o que é coi-
sa diferente. 

Estou de pleno acôrdo com o relator. Porém, S. Ex.ª, exa-
minando a questão, sugere uma fórmula conciliatória. 

O Sr. Othon Miider - É uma questão de redação. 
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O SR. ISMAR DE GóES - Então, poder-se-ia oferecer sub-
emenda neste sentido. Apresentei-a na ocasião e, em disposição 
autônoma. Era a seguinte, aproveitando as mesmas palavras da 
emenda: 

Acrescente-se ao Art. 2.0 : 

Parágrafo único. A União poderá outorgar conces-
ção quando a lei autorizar, a emprêsas constituídas 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 formalístico, mas também o econômico. Ana-
lisei-a do ponto de vista jurídico, porque o projeto institui o mo-
nopólio da exploração petrolífera e declara que será exercido pela 
União por intermédio da Petrobrás e Subsidiárias. Tais emprêsas 
não são concessionárias da União ... 

O SR. ISMAR DE Gó:ES - Perfeitamente. 

O Sr. Alberto Pasqualini - ... mas órgãos institucionais da 
execução, que a União e:icerce diretamente através de outros ór-
gãos por ela criados. Não há, portanto, concessão de monopólio. 
A inclusão de mais um ttem naquele artigo, que dispõe sôbre o 
exercício do monopólio pela União através da Petrobrás e atra-
vés de concessões a emp+êsas subsidiárias, parece uma contradi· 
ção. Não estaríamos mais no regime do monopólio estatal. 

O SR. ISMAR DE GóES - Estou de acõrdo com V. Ex.ª, mas 
desde que foi apresentadf!l, uma subemenda em dispositivo autôno-
mo, não mais como incisp III do Art. 2.0 e, como V. Ex.ª mesmo 
sugeriu, delegando o exe+cício do monopólio mediante concessão, 
não há mais razão de a;rgumento contrário a emenda do nobre 
colega, substituída pela sµbemenda. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mediante concessão é equívo· 
co de V. Ex.a. 
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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 argument.os 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 trás em seu bôjo uma 
exceção, que, ao ver do ilustre Senador Alberto Pasqualini, altera 
essa diretriz. Refere-se aos Arts. 43 e 44, que estabelecem: 

Art. 43. Ficam excluídas do monopólio estabele-
cido pela presente lei as refinarias ora em funcionamento 
no Pais. 

Art. 44. Não ficam prejudicadas as autorizações pa-
ra instalação de refinarias no País, feitas até 30 de junho 
de 1952, salvo se as mesmas não estiverem em funciona-
mento dentro do prazo de 2 (dois) 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-
são que exclui o oleoduto Santos-São Paulo da ingerência da Pe-
trobrás. :tJ::le passará a ser explorado pela Estrada de Ferro San-
tos-Jundiai. 

O SR. ISMAR DE GóES - Pergunto - já agora não me 
referindo mais à Emenda Othon Mãder, mas à submenda que en-
cerra o mesmo espírito de corrigir falhas naturais em tais oportu-
nidades e mais bem esclarecida pelos estudos realizados - como 
poderá a subemenda quebrar o sistema adotado, quando já há ex-
ceções constantes dos Arts. 43 e 44? 

Não se pOde alegar que a concessão já havia sido feita. 

http:argument.os
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Pretende-se que o monopó-
lio 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 Mader - 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 refi-
narias são de pequena capacidade. Foram construídas por parti-
culares e estão sendo operadas por êles. Não havia, assim, incon-
venientes, em que fôssem excluídos do monopólio. 

O SR. ISMAR DE GóES -· Desde que a concessão fôsse da-
da por lei, seria uma situl\tção de direito. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Por isso marquei prazo. 

. O Sr. Alberto Pasquatini - Não se trata de novas. concessões, 
mas de situação existente, Se não, 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 Arts. 
43 e 44, também não o ql.jiebrará se fôr aprovada a Emenda Othon 
Mader. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Julgando, sob certo ponto de 
vista, é procedente a aleg~ção de V. Ex.ª. Na emenda que apresen-
tei, dei prazo para que o Govêrno encampasse tôdas essas situa-
ções, 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. Entretan-
to, não posso deixar de reconhecer, como o Senador Alberto Pas· 
qualini, que há motivos políticos superiores, os quais criam si-
tuações peculiaríssimas, e esta é uma delas. O Relator teve de aten-
der ao essencial. Daí as r;azões com que fundamentou seu brilhan· 
te parec'er. Há fatos que podem mais que a lei. 
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O SR. ISMAR bE 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 Mader - Desde que o monopólio não é .total, 
não há monopólio. Já está quebrado. 

O SR. ISMAR DE GóES - Isso mesmo verificamos no pare-
cer 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 financia-
mento de, pelo menos 80 % para as despesas de instalação. Se a 
Emenda Othon Mãder - caso aprovada, para as concessões que, 
por lei, terão de vir a ser feitas - cria-se o financiamento de 80%, 
manteria a eqüidade com a concessão que o projeto governamen-
tal ou da Câmara dos Deputados confere às distilarias. 

O SR. ISMAR DE GóES - Obrigado pelos apartes de V. 
Ex.ª8 que vieram ilustrar meu discurso. 

Continuando a leitura do parecer Pasqualini: 

A emenda, pois, não poderia constituir um inciso 
do Art. 2.º, mas deveria figurar como disposição autô-
noma, tanto mais que viria alterar todo o sistema do 
projeto, que é o do monopólio de Estado exercido por ór-
gãos específicos. 

Já examinamos essa parte quando tratamos da apresenta-
ção da subemenda à Emenda Mãder, na Comissão. 

Monopólio com pluralidade de emprêsas é uma con-
tradição, pois o monopólio legal consiste precisamente 
em reservar o Poder Público exclusivamente para si o 
o exercício de determinada atividade. O que pretende, na 
realidade, a emenda é manter o regime de concessões ad-
ministrativas. Seria necessário, então, modificar todo o 
projeto. 

Já mostramos aqui que, se há contradição, essa não é nossa: 
existe no projeto, sem nenhuma emenda supressiva. 
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Haveria ainda outra questão a considerar. Declara. 
se na emenda que a concessão dependeria de autorização 
legislativa. Ora, se a possibilidade de ser delegado o exer-
cício de atividades monopolizadas ficasse condicionada a 
uma nova lei, a disposição seria inócua e supérflua. Eis 
que, em qualquer tempo, poderá o legislador alterar o 
regime do monopólio estatuído no Projeto, sendo desne-
cessário que êste lhe outorgue ou lhe preveja essa facul-
dade, 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, modi-
ficada ou revogada por outra lei ordinária. No caso presente, po-
rém, é preciso atentar para a importância da matéria e para o 
efeito prático, de todo interêsse, conservando, desde já, a possibi· 
!idade da participação do capital privado na exploração do nosso 
petróleo. 

Não quero ficar apenas no terreno teórico, mas é preciso con-
siderar que se o petróleo ~ uma realidade no Brasil, a sua explo-
ração, de modo a corres~Jonder às nossas necessidades de con-
sumo, é ainda uma hipótese. 

O Sr. Plínio Pompeu -.- É um problema de difícil solução. 

O SR. ISMAR DE GóES - Diz bem V. Exa.: é um problema 
de difícil solução. 

O Sr. Kerginaldo Cav{J.lcanti - 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 G<:'.>ES - Não podemos deixar de, em cer~ 
.. 

tos casos, enveredar pelo terreno das hipóteses. Examinemos, en-
tão, o projeto sob as dusi,s hipóteses: a primeira, de rejeição da 
Emenda Mader e a segunpa, de aprovação da mesma emenda. No 
caso de ser rejeitada, nenhum particular, nenhuma emprêsa pri-
vada, poderia lançar-se ao estudo do problema do petróleo visan-
do aí exercer as suas ativ~dades, porque a lei o vedaria. Seria, pelo 
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menos, inútil. Com a aprovação da Emenda Mãder, entretanto, 
qualquer particular, qualquer emprêsa privada se poderia dedi-
car ao estudo do problema para o exercício de suas atividades, por-
que sempre haveria a esperança de que, mediante autorização le-
gislativa, a União pudesse soliicitar-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 aprofundar-
me, mas apenas chamar a atenção do nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti porque talvez agrade a S. Ex.ª. A mim, não, porque 
não sou jurista e "cada macaco no seu galho". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.a discorre com eficiên-
cia 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 
dotado. 

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. Esta-
mos no terreno das hipóteses e dêle não podemos fugir, porque, 
como disse, a questão do petróleo, no que diz respeito à explora-
ção necessária ao nosso consumo, é ainda uma hipótese . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não; a exploração é uma hi-
pótese? 

O SR. ISMAR DE GóES - Não; a exploração com produção 
necessária ao nosso consumo. 

O Sr. Othon Miider - 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. 

O SR. ISMAR DE GóES - Suponhamos que amanhã o Go-
vêrno se veja impossibilitado de, pelo seus meios e recursos, levar 
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avante o empreendimento e necessite da colaboração das em-
prêsas privadas. Pergunto eu: qual seria a situação dos possuido-
res de ações da Petrobrás, desde que se trata de uma emprêsa ... 

O Sr. Othon Miider - Privada. 

O SR. ISMAR DE GóES - ... instituída sob regime monopo-
lístico? 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª não se estará, porven-
tura, equivocando ao aludir a "emprêsa privada"? 

O SR. ISMAR DE GóES - Refiro-me à Petrobrás, instituí-
da 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 S~nador Alberto Pasqualini teve oportu-

nidade de citar o direito ~Ldquirido. Gostaria, portanto, que o no-
bre colega, Senador Kergiµaldo Cavalcanti, meditasse sôbre a mi-
nha pergunta e me esclarecesse. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Poderia responder a V. Exa. 
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? Indag~ S. Exa. 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· 
gunta. 

O SR. ISMAR DE Gé>ES - No caso de o Govêrno ter neces· 
sidade de apelar para as entidades privadas, revogando, portanto, 
o regime monopolístico qu.al seria a situação dos acionistas da Pe· 
trobrás, desde que tivessiem subscrito ações sob êsse regime? 

O Sr. Alberto PasquaUni - Quais são os acionistas da Petro· 
brás? Vossa Excelência precisa primeiro declarar quais são. 1!:Ies 
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adquiriram direito que não podem ser revogados sem uma ação 
jurídica de sua importância. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A resposta à pergunta do emi-
nente Senador Ismar de Góes é, aliâs, 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 
natureza, 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 Vossa 
Excelência. 

O SR. ISMAR DE GóES - Por aí, verifica o nobre colega a 
conveniência da aprovação da emenda Mader. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Respondi apenas à indagação 
formulada, por V. Exa., 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 
falência. 

O Sr. Othon Mãder - Temos obrigação de prever a situação 
futura. · 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Estamos agourando a ruína 
do Brasil. 

O Sr. Alberto Pasqualini - O capital da Petrobrâs é de ori-
gem tributária, não é de origem voluntária. Pode haver também 
acionistas voluntários. 

O SR. ISMAR DE GóES - Refiro-me a de origem voluntária. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Só na hipótese de serem manti-
dos, no Art. 18 do Projeto, os incisos que permitem a participação 
do acionista voluntârio privado, ou na hipótese de subscreverem 
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ações preferenciais. Nestes casos correm todos os riscos, como aque-
les que subscrevem ações de determinada emprêsa que veio a fa-
lhar aos seus objetivos. 

O SR. ISMAR DE GóES - Ai é questão de direito, não de 
risco. 

O Sr. Othon Mader - É direito adquirido. 

O Sr. K erginaldo Cavalcanti - Que direito? 

O Sr. Alberto Pasqualini - A União não assegura aos acio-
nistas privados o êxito do empreendimento. 

o Sr. Othon Müder - Assegura o monopólio de uma sociedade. 

O Sr. Alberto Pasqualini - V. Ex.ªª estão enganados. Aso-
ciedade concessionária não é monopolística: é instituída pela 
União para executar um monopólio do Estado. V. Ex.ª8 , repito, 
estão inteiramente equivocados. 

1 

O SR. ISMAR DE GólfS - De acôrdo com V. Ex.a. Nem por 
isso, entretanto, o acionist1.1 da Petrobrás deixará de ter o direito 
conseqüente do monopólio que a lei dará à União. :alie será acionis-
ta nesas condições sob o re~~ime de monopólio estatal. 

O Sr. Alberto Pasquali~ii - O acionista não tem direito a mo-
nopólio algum. A situação é completamente diferente. V. Ex.ª está 
raciocinando em bases inexjatas. 

O SR. ISMAR DE GóES - V. Ex.ª não está me compreenden-
do. Entremos, caro colega, no período de calma e examinemos o 
assunto diante da letra do projeto. Reza o art. 1.0 : 

"Constituem monopólio da União a pesquisa, a la~ 
vra, etc." 

E o Art. 2.0 : 

"A União exercerá o monopólio estabelecido no arti· 
go anterior: 

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, co-
mo órgão de orientação e fiscalização; 

II - por meip da sociedade por ações Petróleo Bra· 
sileiro s. A. e das ;suas subsidiárias constituídas na forma 
da presente lei, como órgãos de execução". 
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O acionista da Petrobrás, portanto, pertence a uma institui-
ção do Estado, que exerce o monopólio; de sorte que, ao adquirir 
uma ação da emprêsa, o faz sob a condição da existência de um 
sistema monopolista exercido pela União. Se, amanhã, o Govêrno 
quebrar êsse sistema ferirá direito do acionista. 

O Sr. Othon Mader - Está certo: muito bem. 

O SR. ISMAR DE GóES - Não quero, absolutamente, Sr. 
Presidente, discutir questão jurídica; longe de mim tal propósito, 
estou apenas raciocinando. Jurista, no caso - com licença do ilus-
tre Senador Aloísio de Carvalho - é o nobre colega Kerginaldo 
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 sutíl 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 V. Exas. 
Por fim, o nobre Senador Alberto Pasqualini - e que grande 

relator, Sr. Presidente! ... 

O Sr. Alberto Pasqualini - Obrigado a V. Exa. 

O SR. ISMAR DE GóES - ... refere-se às expressões "as em-
prêsas 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 
natural num relator que examinou a matéria a fundo, nos míni-
mos pormenores. "Nos têrmos da legislação brasileira". Esta con-
dição deve entender-se referente não só à legislação sôbre a cons-
tituição das emprêsas como à do petróleo. 

O Sr. Alberto Pasqualini -- É o que não está claro na emenda. 

O Sr. Othon Miider - A legislação abrange tudo. Se a emen-
da fizesse referência a uma e excluísse a outra, poderia haver dú-
vida. 
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O Sr. Alberto Pasqualini - Atendemos 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 
estrangeiros. í!::ste é o ponto. O têrmo "legislação", aqui, não se 
refere à Lei das Sociedades Anônimas, ao Decreto-lei n.º 2.627, 
mas à legislação do petróleo. A situação é completamente diversa. 
A não ser assim, os acionistas estrangeiros não poderiam parti-
cipar da sociedade, quando a intenção da emenda foi justamente 
permitir o contrário. 

O Sr. Othon Mader - Quando se votar uma lei orgânica re-
gulando as concessões petrolíferas, pleitearei a participação dos 
acionistas estrangeiros . 

O Sr. Alberto Pasqualini - Já temos legislação sôbre o pe-
tróleo. 

O Sr. Othon Mi:ider - Atualmente a hipótese é impossível. 
Se a emprêsa organizada, como V. Exa. diz, nos têrmos da legis-
lação em vigor, solicitar cfiretamente concessão ao Conselho, êste 
imediatamente lhe exigir~ a prova de que os acionistas são bra-
sileiros. 

O Sr. Alberto Pasqualini - O equívoco está na redação que 
V. Ex.ª deu à emenda. As sociedades organizadas com acionistas 
estrangeiros poderão obter concessão, porque a Carta Magna o 
permite. 

O Sr. Othon Mader -- A sociedade poderá ser organizada; 
mas, ao solicitar a concessão, deverá provar a nacionalidade bra-
sileira dos acionistas . 

o Sr. Alberto Pasqualini - í!::ste dispositivo implica revogação 
da legislação referente ao petróleo, porque não permite a partici-
pação do acionista estrangeiro. 

O Sr. Othon Mi:ider -- Enquanto estiver de pé a atual legisla-
ção petrolífera, a pesquis~ do petróleo pertencerá unicamente aos 
brasileiros . 
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O Sr. Alberto Pasqualini - A emenda de V. Ex.ª implica der-
rogação das leis vigentes. 

O Sr. Othon Miider - Se futuramente fôr revogada a lei, os 
estrangeiros poderão participar da pesquisa e lavra do petróleo 
nacional. 

O SR. ISMAR DE GóES - Senhor Presidente, examinei to-
dos os argumentos oferecidos pelo nobre Senador Alberto Pasqua-
lini contrários à emenda e não encontrei um só com a caracterís-
tica de terror que, pelos discursos aqui. pronunciados, se poderia 
supor existir em seu bôjo. Trata-se de emenda sem qualquer mal; 
simplesmente trás 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: 

"Diante das características do projeto que estamos 
examinando, ". . . seria temerário tentar abrir as por-
tas aos trusts internacionais". 

Mas S. Exa. 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 escla-
recer mais o assunto, porque sôbre êle escrevi páginas e páginas 
no corpo do parecer; entendi ser desnecessário repisar a questão. 

O SR. ISMAR DE GóES - Mas V. Exa., fazendo declaração 
dessa importância, estava na obrigação de esclarecer porque será 
uma temeridade a aprovação da emenda. 

Sr. Presidente, quando o eminente Senador Alberto Pasqua-
lini alude ao capital nacional, deixa transparecer um pessimis-
mo que me surpreende, porque, em todo o seu parecer, S. Exa. é, 
na verdade, de um otimismo exuberante. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Pessimismo em que sentido- Peço 
a V. Exa. esclarecer o ponto. 
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O SR. ISMAR DE GóES - ·Não acredita o nobre colega que 
o capital nacional se transfira de outras especulações para ser in· 
vertido na exploração do petróleo. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Não acredito nessa transferên-
cia de capitais. E a prova reside no fato de que até a promulgação 
da lei da Petrobrás, sempre houve oportunidade para o capital 
nacional se dedicar a êsse gênero de exploração; e não o fez. É de 
se presumir, portanto, que isso também não aconteça futura-
mente. 

O SR. ISMAR DE GóES - Está provado que a indústria do 
petróleo é rendosa. V. Exa. 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 liga. 
das à indústria do petróleo. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Refiro-me sempre às inversões de 
risco. O capital privado µacional jamais se interessou por êsses 
investimentos na indústrla do petróleo, e uma das razões é que 
não temos excedentes de capital nacional que possam ser assim 
aplicados, embora possam dar rendimento fabuloso. O problema 
é o seguinte: quem inverter trinta milhões de cruzeiros, perde· 
rá trinta mi1hões: inver~endo cinqüenta milhões, perderá cin-
qüenta milhões; inverte:qdo duzentos milhões, perderá duzentos 
milhões: mas se inverter cinco bilhões terá tôdas as probabilidades 
de obter lucro astronômico. Repito: nãa1 há excedentes do capi· 
tal privado nacional paria êsse gênero de aplicação, o que não 
acontece nos Estados unidos, onde existem grandes excedentes a 
empregar em operações de vulto. 

O SR. ISMAR DE G(>ES - V. Ex.ª admite somente 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 GC>ES - 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, en· 
fim, a produção do petróleo é que é extraordinàriamente lucra· 
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tiva: nao a refinação, como supõem muitos. Essa, a grande ati-
vidade; enquanto 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 
empregado no que fôr julgado mais conveniente; e estou certo de 
que, se houvesse permissão para o capital privado colaborar, veria 
V. Exa. que o assunto não deveria ser examinado com tanto pes-
simismo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Quando V. Exa. fala em capi-
tal 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 constituia aventura, e aventura perigosa. Também 
engôdo. Falsas Companhias de Petróleo organizavam-se e o di-
nheiro a:rancado 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. ll': uma inversão de capital sem 
grande 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 
inverteu mais de um bilhão de cruzeiros. Agora que o petróleo 
apareceu é que se quer fazer sua exploração com a ajuda da ini-
ciativa particular. 

18 - 22502 
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O SR. ISMAR DE GóES - Não foram poucas as emprêsas 
que se fundaram no Brasil para pesquisa e exploração do petró-
leo ... 

O Sr. Alberto Pasqualini - V. Ex.ª estava se referindo à 
refinação. 

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. Exa. licença para um aparte? 
(Assentimento do orador) - O Conselho Nacional do Petróleo, 
quando se pronunciou a respeito da "Petrobrás", disse que o capi-
tal nacional não tinha tido oportunidade de se interessar pelas 
pesquisas e lavras, diante das atitudes - vamos dizer - versá-
teis do Govêrno relativamente à exploração petrolífera. 

Não havia orientação certa: ninguém podia lançar-se em em-
preendimentos de grande vulto e não havia diretriz segura. 

O Sr. Alberto Pasquizlini - 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 
petróleo. Não vamos confundir nacionalismo com monopolismo. 
Na legislação atual os ])rasileiros sempre tiveram oportunidade 
de pesquisar petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem! 

O Sr. Alberto Pasqualini - Não o fizeram porque se tratava 
de emprendimento arriscado. Com pouco capital, todos aquêles 
que se arriscassem perderiam dinheiro. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É como V. Exa. está dizendo. 

O SR. ISMAR DE GóES - Isso era antes, quando constituia 
uma verdadeira indús.tria para assaltar o bolso do próximo. 

O Sr. Alberto Pasqu.:alini - Isso é outro problema: é outra 
questão. 

O SR. ISMAR DE GóES - Senhor Presidente, como jã disse, 
a instituição da "Petrob+ás" é uma experiência ... 
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o Sr. Othon Mii.der - Se a exploração do petróleo, como dis-
se o Senador Alberto Pasqualini, não se faz porque não temos ex-
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-
lho para discutir o assunto. Ora abordamos um aspecto, ora ou-
tro. Coloquemos a questão em seus verdadeiros têrmos. Estamos 
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, há 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 GóES - Já tive oportunidade de decla-
rar os motivos pelos quais o capital privado não se interessa pela 
exploração do petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Ouço dizer que o Brasil é um 
país 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 tri-
lhões de cruzeiros, então, sim, o capital privado terá interêsse 
na exploração. 

O Sr. Othon Mi:ider - Nesse caso, a União deverá reservar 
para si essa estrutura petrolífera. 

O Sr. Alberto Pasqualini - É o que pretende fazer. 

O Sr. Othon Mader - É o que deve fazer. A pesquisa e lavra 
só se deve conceder onde ainda não se tenha descoberto petróleo. 

O SR. ISMAR DE GóES - Meu ponto de vista é que o capi-
tal privado pode-se aplicar em tôdas as atividades ligadas ao pe-
tróleo. V. Exa. acha que não interessa ao capital privado exercer 
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determinadas atividades ligadas à questão. V. Exa. não ignora 
a corrida para as refinarias. 

O Sr. .Alberto Pasqualini - Minha tese é a de que não inte-
ressa ao capital privado correr risco na exploração do petróleo; 
mas sê interesasse, eu seria contra sua admissão, porque enten-
do que os benefícios da exploração petrolífera devem ser reserva-
dos, exclusivamente, à coletividade e não aos acionistas. 

O Sr. Camilo Mércio - lVIuito bem; também é êsse meu ponto 
de vista. 

O SR. ISMAR DE GóES - Vosas Exa. está apreciando as ati· 
vidades, levando em conta o risco. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não é só sob êsse aspecto. O 
Senador Alberto Pasqualini primeiro acentuou a necessidade de 
demonstrar-se que existe capital capaz de enfrentar o problema; 
em segundo lugar e em conseqüência da primeira tese, indaga se, 
mesmo existindo, haverli conveniência para a União em outor· 
gar êsse direito a entida<.:les privadas. Estas as duas questões. 

O SR. ISMAR DE G()ES - Minha tese é outra. Admito que ao 
capital privado interesse ... 

O Sr. Kerginaldo Cçwalcanti - Também admito o interêsse 
mas quero a demonstração da existência. 

O SR. ISMAR DE GóES - Esta a minha tese - admito o 
capital privado para colaborar com o Govêrno nesse magno pro· 
blema. 

O Sr. Alberto PasquÇLlini - O ponto de vista de V. Exa. é res-
peitável e assiste-lhe o direito de sustentá-lo. Eu iria além: enten-
do que nem sequer ao capital estrangeiro, ao capital internacio· 
nal interessa a exploração do nosso petróleo. Não há razão para 
preocuparmo-nos com isso. 

O SR. ISMAR DE QóES - Examinarei, então, o assunto sob 
outro aspecto. V. Exa. admite o capital particular na aquisição 
de ações da Petrobrás espontâneamente, voluntàriamente? 

O Sr. Alberto Pasqualini - Admito. Está na emenda. Pode-se 
subscrevê-las. 
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O ·SR. ISMAR DE GóES.- V. Ex.ª admite a participação 
do capital particular voluntàriamente na aquisição de ações da 
"Petrobrás"? 

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 acredi-
to 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 aqueles que qui-
serem subscrever ações da Petrobrás poderão fazê-lo. Note Vossa 
Exa. que não se trata de inversão de capital. Inversão é uma coisa 
e contribuição é outra completamente diferente. 

O SR. ISMAR DE GóES - Se, como V. Exa. acabou de afir-
mar, a aquisição de ações, o que representa um emprêgo de capi-
tal, se faz para a obtenção de lucro, é de supor que essa gente 
adquirindo ações o faça tendo em vista o sucesso da Petrobrás pa-
ra receber os seus dividendos e outras vantagens. Assim, se V. 
Exa. admite isso, deve admitir, por igual, a participação do capi-
tal nacional em outras atividades. 

o Sr. Alberto Pasqualini - Não há de falar em participação, 
pois se trata de contribuição - contribuição financeira dos bra-
sileiros que quiserem. V. Exa. e eu poderemos adquirir algumas 
ações. Não acredito, todavia, que o Sr. Matarazzo subscreva qui-
nhentos milhões de cruzeiros da Petrobrás. 

O SR. ISMAR DE GóES - 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 pa-
triótico. A participação implica idéia de lucro; a contribuição não 
trás como da sua essência essa idéia. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Perfeitamente. 

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. 
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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 secundá-
ria 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 

privado só aparece quando fica provado que existe petróleo. Foi 
assim tanto no Oriente como na Venezuela. 

Até pouco tempo, os capitais privados não corriam para o Bra-
sil. O petróleo apareceu num corte da Estrada de Ferro Leste Bra-
sileiro. Nessa ocasião u:rh agrônomo provou que ali existia petró-
leo. 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 se· 
dimentáveis da nossa terra. 

O SR. ISMAR DE GóES - Estou de acôrdo com V. Exa. To· 
davia, infelizmente, te11+ho ponto de vista contrário ao do nobre 
Senador Alberto Pasqualini, pois acredito na participação do ca-
pital privado e, pràticamente, não creio na contribuição dêsse tipo 
de capital. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Que diz V. Exa. da Siderúrgica e 
da Hidroéletrica de São Francisco? 

O Sr. Othon Made1· - O capital privado aí é muito pequeno. 
A grande parte é do Govêrno e dos Institutos. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - É precisamente o que estamos 
afirmando: - o capital privado não vai para a iniciativa estatal. 
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o Sr. Othon Méi.der - Se aqueles empreendimentos fôssem 
depender 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 subscreveu 
o que pôde. 

O SR. ISMAR DE GóES - Se a existência do petróleo brasi-
leiro 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. Exa. 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 será 

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 flexibi-
lidade e elasticidade contida na Emenda do Senador Othon Mãder. 

Estou convencido que se fôsse apresentada emenda permitin-
do a participação do capital estrangeiro na extração do nosso pe-
tróleo, poderia ela ser aceita pelo Senado; mas certamente, tal co-
mo ocorreu com o Projeto inicial, será rejeitada na Câmara dos 
Srs. Deputados. Como porém, dos males o menor, ofereci emenda 
nacionalista, mesmo para não ferir os melindres de alguns de nos-
sos ilustres colegas tupiniquins. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Obrigado a V. Exa.; não foi, 
porém, assim, que há pouco nos tratou nosso ilustre colega Sena-
dor Othon Mader, lendo um documento que nos chamou de "na-
cionalistas irrefletidos". 

O Sr. Othon Mader - Não chamei Vi Exa. de nacionalista ir-
refletido. O documento a cuja leitura procedi é que assim se re-
feria a Vossas Excelências nacionalistas. 

O Sr. Kerginaldo Cavaicanti- É a verdade. Não aqui; aliunde. 
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O SR. ISMAR DE GóES ~ A emenda permite a participa. 
ção do capital privado nacional, sem quebrar o sistema vitorioso 
do Monopólio 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.º ou onde melhor couber: 
Parágrafo único. A União poderá delegar o exerci· 

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 
Senador Othon Mãder, vou ler, desde logo, a legislação referida na 
emenda. 

"Decreto n.0 
1
395, de 29 de abril de 1938, que na· 

cionalizou a indú~tria de refinação do petróleo importa-
do ou de produç.~o nacional, prescrevendo (Art. 3.º) 
que o capital dai; emprêsas seja constituído exclusiva-
mente por brasil~!iros natos, em ações nominativas. 

Deereto n.0 4.071, que regulamentou o Decreto-lei 
n.0 395, exigindo (Art. 9.º letra "b") para instalação 
de refinarias de petróleo bruto e seus derivados e de des-
tilarias de rochas betuminosas, que os interessados (acio· 
nistas) sejam br1:1.sileiros natos solteiros ou casados com 
brasileiros natos, ou, se casados com estrangeiros, que 
não o sejam sob Q regime de comunhão de bens. 

Decreto-lei n.P 3.236, de 7 de maio de 1941, que exige 
(Art. 4.0 ) a nacionalidade brasileira para sócios ou acio-
:t;tistas de sociedai;ies de mineração de petróleo e gases 
naturais. 

Decreto-lei n.0 1.985, de 29 de janeiro dé 1940 {Có-
digo de Minas) que dispõe: 

''Art. 6.º - O direito de pesquisar ou lavrar só po-
derá ser outorgado a brasileiros, pessoas naturais ou jurí-
dicas, constituídas estas de sócios ou acionistas brasi· 
leiros . 

• • • • • • • • • • • .,.· ••••••••••••••••••••••••• 1 
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§ 2.0 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 somente a 
brasileiros natos é permitida a sucessão". 

Ainda há a disposição constante do § 2.0 do Art. 39 do Pro-
jeto da Petrobrás. 

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). 
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pela constitucionalidade da Emenda n.0 2 de plenárfo; n.º 266, de 1953, 
da Comissão de Economia, favorável ao projeto e às Emendas ns. 5, 6, 
7; contrário à de n.O 4,' pferecendo as de números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
13-A, 14. 15, 16, 17, 18; e propondo subemenda às de ns. 1, 2 e 3; n.ó 
267, de 1953, da Comissão de Segurança Nacional, favorável ao pro-
jeto e às Emendas de ns. 13 e 14 e declaração de não ser da sua com-
petência pronunciar-se spbre as demais que lhe foram apresentadas 
(ns. 1 a 12 e 15 a 18)" r~.0 268, de 1953, da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Plúblicas, favorável ao projeto e às Emendas 
ns. 4, 6, 7, 10, 11, 16; contrário às de n.0 1 (subemenda), 2 (subemen-
da), 3, (e submenda), 5, ~. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29; apre-
sentando as de ns. 19, 221 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33,· e oferecendo su-
bemenda à de n.0 9; n.0 269, de 1953, da Comissão de Finanças, favo-
rável ao projeto e às emendas ns. 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 31, 33; contrá-
rio às de ns. 1 (e subememdas), 2 (e subemendas), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 22, 26, 30, ;32; apresentando as de ns. 34 a 50,' e ofere-
cendo subemenda às de ns. 10 e 12. 

Vêm à Mesa, são lidas e ~poiadas as seguintes 

EMENDAS 

Ao Projeto de Lei da Câmara n.º 265, de 1952. 

N.º 68 

Suprima-se o Item I do Art. 1.º. 
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Justificação 

Com um imenso território quase todo desconhecido do ponto 
de vista da geologia do petróleo, o Brasil necessita urgentemente 
pesquisar suas áreas sedimentares e com muitos recursos finan-
ceiros e o concurso de todos quantos quiserem se dedicar a essa 
tarefa patriótica. Ora, isso não se consegue com os ineficientes 
e limitados recursos do Govêrno e de uma única sociedade, como 
se pretende no projeto em estudo. A prova está em que em 15 anos 
de existência do Conselho Nacional do Petróleo, com exclusão do 
campo petrolífero do Recôncavo Baiano, de reduzida capacidade, 
nenhum outro pôde ser descoberto, pesquisado e explorado. 

O projeto cria o monopólio da União para as pesquisas e la-
vra do petróleo e outorga êsse monopólio a uma sociedade, a Pe-
trobrás, que assim se constitui uma latifundária do petróleo bra-
sileiro. Não podendo pesquisar e lavrar com a urgência e a in-
tensidade necessárias, retardaria e prejudicaria o interêsse na-
cional, impedindo, pelo monopólio, que outros viessem cooperar 
no mesmo e benemérito propósito. A emenda visa retirar a pes-
quisa e a lavra do regime monopolístico e transferí-los para o de 
autorizações e concessões administrativas, na forma que prescre-
ver a lei específica sôbre o petróleo. 

Reservando para si ou delegando a uns poucos, sob condições 
severas, o monopólio das fases intermediárias da produção petro-
lífera - transporte e refinação - o Estado terá o contrôle efeti-
vo e real do petróleo. Pode perfeitamente permitir que os elos ex-
tremos da cadeia de operações da indústria - e em especial a 
pesquisa e a lavra - fiquem sob o regime de autorização ou con-
cessão, sem risco nenhum para a economia e a segurança do País. 
Com isso, grandes benefícios colheria o Brasil, pois que tal regime 
incentivaria a iniciativa particular na busca e na exploração do 
petróleo, auxiliando os esforços do Govêrno. Pelas mesmas ra-
zões, deve o projeto deixar ao alcance da livre emprêsa, mediante 
autorização ou concessão, a distribuição e o comércio dos deriva-
dos do petróleo, os quais constituem os elos do extremo oposto, na 
seqüência da indústria petrolifera. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1953. - Othon Miider. 
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No Art. 1.º do Capítulo I, substitua-se a palavra "monopólio" 
pela expressão: "objeto de autorização ou concessão'.'.. 

Justificação 

A emenda objetiva eliminar do projeto o monopólio que se 
pretende criar em favor da União para a exploração do petróleo. 

Além dos graves inconvenientes de ordem econômica que o 
monopólio acarretaria, como já se demonstrou nas razões justifi· 
cativas de várias emendas, a criação de um privilégio dessa natu-
reza é inconstitucional. O Art. 153 da nossa Carta Constitucio-
nal estatui o seguinte: 

"O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hi-
dráulica depende de autorização ou concessão federal, na forma 
da lei". 

Se a lei magna estab1~lece que o aproveitamento dos recursos 
minerais - e o petróleo é um dêles - depende tão somente de 
autorização ou concessão federal, como pode a lei comum ir além 
do preceito constitucional, e transformar essa autorização ou con-
cessão em monopólio para quem quer que seja? Constitucional-
mente, todo aquêle que preencher as condições estipuladas na 
forma da lei terá o direito de obter da União a autorização ou con· 
cessão para explorar determinado recurso mineral. Logo, não pode 
ser privilégio nem monopólio de ninguém. 

Poder-se-ia alegar qtte pelo Art. 146 da mesma Constitui· 
ção, a União tem a faculdade de monopolizar uma indústria ou 
atividade. Mas o Art. 146 tal como está no texto constitucional 
e de conformidade com a interpretação que lhe tem sido dada, 
só permite a intervenção i;io govêrno no domínio econômico quan· 
do se apresentar uma co~1juntura econômica excepcional e tran-
sitória. A lei especial fixará as condições da iiltervehção e o tempo 
de duração, respeitando ~empre os direitos fundámentáis assegu-
rados na Constituição. E' bem diferente da criação de um mono· 
pólio, sem condições e sem prazo, como o que se . quer fàzer no 
projeto em causa. Entende-se afoda ·o artigo como lima medida 
de exceção.· e que: precisa se fundar em .razõ~s da. mais alta rele· 



vância diante de ·uma situação.anômala. Não pode ser aplicado 
com inobservância e muito especialmente o de n.0 145, que con-
sagra o regime da livre emprêsa. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1953. - Othon Miider. 

N.º 70 

No Art. 2.º do Capítul18 I, substitua-se a expressão: "mono-
pólio estabelecido no artigo anterior" por "sua ação executiva e 
suas atividades econômicas relacionadas com o petróleo". 

Justificação 

Em emenda anterior, propusemos a extinção do monopólio 
que o Projeto pretendia criar para a União, relativamente à explo-
ração do petróleo. A presente emenda procura ajustar o projeto 
ao que resultar da eventual aprovação da anterior. 

Se inconstitucional é a criação de um monopólio em favor da 
União para o aproveitamento das riquezas minerais, em face do 
Art. 153 da lei magna, mais inconstitucional será a transferên-
cia dêsse monopólio da União para uma sociedade de caráter pri-
vado, como é a "Petrobrás". 

Detentora do monopólio do petróleo, essa sociedade dominaria 
os mercados nacionais, eliminaria a concorrência e poderia au-
mentar arbitràriamente os lucros. Diz o Art. 146 da Constituição: 

Art. 148 - A lei reprimirá tôda e qualquer forma de abuso do 
poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de em-
prêsas individuais ou sociais, seja qual fôr a sua natureza, q111.e 
tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a con-
corrência e aumentar arbitràriamente os lucros". 

t evidente que o monopólio estatuído em favor da Petrobrás 
no Art. 2.0 do projeto, infringe o dispostivo constitucional, citado. 
A Carta Constitucional de 1946, proibindo como proibe, todo e 
qualquer abuso do poder econômico, vedou incisivamente o mono-
pólio. Não pode haver monopólios. Nem mesmo a União poderá 
tê-los, senão no caso especial previsto no Art. 146, em condições 
e tempo determinados. Não é êsse porém, o caso do monopólio 
do petróleo, dado a uma sociedade que ainda vai ser criada, com 
caráter de sociedade privada. 
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E se monopólio de petróleo pudesse existir, somente a União 
poderia detê-lo e nunca uma sociedade de direito privado, como 
no caso da Petrobrás, com o estigma de "holding" de uma união 
ou agrupamento de emprêsas, que tem por fim dominar os merca-
dos, eliminar a concorrência e arbitrar seus lucros. O preceito 
constitucional é claríssimo e parece até que foi elaborado contra 
a Petrobrás . Não importa que seja uma sociedade mista com pre· 
dominância da União, pois que o dispositivo constitucional veda 
o monopólio de emprêsas ou sociedades, seja qual fôr a sua na-
tureza. 

Se a Constituição é para ser respeitada, a Petrobrás não pode 
existir com caráter monopolístico, face ao Art. 148. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1953. - Othon Mader. 

N.0 71 

Ao Art. 12 acrescenter-se o seguinte parágrafo: 
§ 7.º - O President~ do Conselho de Administração e o Pre· 

sidente da Diretoria Ex~~cutiva, serão nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, 
dentre cidadãos de notó1.:ia competência em assuntos econômicos 
e administrativos. 

Justificação 

A importância e a responsabilidade dos cargos de Presidente 
do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, de uma 
sociedade monopolística das proporções da Petrobrás impõem a 
maior seleção e extrema habilidade na escolha dos seus titulares. 
A colaboração do Senadp Federal é portanto justificável e acon· 
selhável. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1953. - Othon Mãder. 

N.0 72 

A tabela a que se refere o Art. 15 do Projeto, acrescente-se 
mais uma nota, com a ~eguinte redação: 

Nota - Aplicam-se aos automóveis oficiais federais, estaduais 
e municipais, aos das autarquias e sociedades mistas administra· 
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das pelo poder público, aos das emprêsas incorporadas e órgãos 
estatais ou paraestatais de qualquer natureza, as contribuições a 
que estão sujeitos os automóveis particulares, Letra A, caminhões 
e outros veículos de carga, Letra B e ônibus, Letra C. 

Justificação 

A contribuição deve ser dada por todos quantos se utilizam 
do petróleo. Se fôssemos excluir dêsse tributo os automóveis ofi-
ciais, da União, Estados e Municípios, autarquias, órgãos estatais 
e paraestatais, haveria um sensível decréscimo. Não se justifica 
a exclusão. Como exemplo temos o rodágio cobrado pelo Estado 
de São Paulo nas vias Anchieta e Anhanguera, do qual não esca-
pam nem mesmo os automóveis do próprio Palácio dos Campos 
Elíseos, de uso exclusivo do Governador do Estado. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1953. - Othon Mader. 

N.º 73 (Substitutiva) 

"Fica adotado, em substituição ao texto do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados, n.º 265, de 1952, que dispõe sôbre a po-
lítica nacional do petróleo, define as atribuições do Conselho Na-
cional do Petróleo, institui a sociedade por ações Petróleo Brasilei-
ro S. A. e dá outras providências, o texto do Projeto de Lei de ini-
ciativa do Poder Executivo, n.º 1. 516, de 1951, que dispõe sôbre a 
constituição da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S . A. e dá 
outras providências". 

Justificação 

Ao projeto de Lei da Câmara n.º 265, de 1952, prefiro, evi-
dentemente, como revela a apresentação dêste "substitutivo", o 
Projeto de Lei do Poder Executivo, n.0 1. 516, de 1951, enviado ao 
Congresso Nacional com a Mensagem n.º 469, de 1951, que é, sem 
dúvida, documento eloqüente da maturidade econômica e cultural 
do Brasil, e ante a qual, penso, não há como arrecear-nos da par-
ticipação do capital estrangeiro na exploração do nosso petróleo, 
desde que essa tal participação se admita prudentemente contro-
lada como a estabelecida na "emenda" que tive a honra de apre-
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III - O prazo das concessões será de quinze anos, para as pes-
soas de direito privado que se organizarem e iniciarem suas ativi-
dades dentro de um ano, a partir da data da concessão; e de dez 
anos, para as que se organizarem e iniciarem suas atividades den-
tro de dois anos a contar da mesma data, podendo ser renovadas, 
ambas, pelo mesmo tempo. 

IV - A inobservância, pelos concessionários, de obrigações 
previstas em lei ou no ato de concessão importará em penalidades 
variáveis, da multa à cassação, sem qualquer indenização, da con-
cessão. 

Justificação 

Não sei se há ainda alguma coisa de novo a dizer-se sôbre o 
Petróleo no Congresso Nacional. Os brilhantes debates travados 
na Câmara dos Deputados e neste Senado Federal sôbre a Pe-
trobrás atestam, exuberantemente, que o assunto está esgotado. 
Nada mais há a enunciar. A hora presente é de definição. E é 
a esta que se propõe o humilde representante do Distrito Federal, 
ao formular suas emendas ao projeto que se destina a estabelecer 
na casa pátria a indústria do petróleo em larga escala, ou melhor, 
em profundidade que alcance a riqueza imensa do subsolo nacio-
nal. Prestei atenção especial a todos os discursos a respeito pro-
feridos. Li todos os pareceres das comissões técnicas das duas Ca-
sas do Parlamento. Mas, procurei tirar dos mesmos conclusões 
próprias, que não são nem flôres, nem frutos, mas apenas folhas 
do meu pomar, como diria Rostand, colhidas depois da visita que 
pessoalmente fiz, em companhia de colegas, aos poços e destilarias 
petrolíferos da Bahia. Não me preocupo, já agora, em verificar 
se o capital nacional é ou não suficiente para a exploração do nos-
so petróleo. E' incontestável que, suficiente ou não, até hoje, não 
se interessou êle pela patriótica exploração. Não há, portanto, 
mais tempo a perder. A participação do capital estrangeiro im-
põe-se. Resta, apenas, admití-la prudentemente controlada. E o 
contrôle indispensável, penso, está claramente estabelecido nesta 
emenda em que alvitro dita participação do capital alienígena. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1953. - Mozart Lago. 

19 - 22502 
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N.o 75 

Ao Art. 44: Suprima-se. 

Justificação 

Não é compreensível se apele para o povo brasileiro, no sentido 
ne obter recursos para pesquisar petróleo, prorrogando-se, ao mes-
mo tempo, o prazo de concessão de refinarias a particulares, que 
não cumpriram seus contratos. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1953. - Ferreira de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão o projeto e emendas. 
Tem a palavra o nobre Senador Landulfo Alves, primeiro ora· 

dor inscrito. 
O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, a inclusão, on· 

1 

tem, em Ordem do Dia, do projeto de lei que regula a explora· 
ção do petróleo bra~;ileiro, representa, sem dúvida, um dos acon· 
tecimentos de maior monta na vida brasileira. Não há negar que 
o Senado tem diante de si, para deliberar, questão que, acredito, 
em tôda a vida da República, pela transcendência e pelo valor 
político, jamais encontrou, nesta Casa, similar. Daí o alto signi· 
ficado do projeto. 

Sr. Presidente, não podemos negar à matéria imensa signifi· 
cação econômica, como não nos é dado alimentar qualquer dúvida 
quanto aos seus efeitos relativamente à defesa nacional e à finan· 
ça do País. De outra parte, enorme a sua importância social, pois 
representa uma advertência no que se refere a ideologias políticas. 

Trata-se, por tudo isso, de projeto de lei de sentido econômico, 
e, mais ainda, de sentido político. Daí o ser errônea a maneira 
por que tem sido êle encarado neste recinto e fora dêle. 

Sabe o Senadq que a Constituição Federal teve o cuidado dt 
colocar sob a guartj.a do patrimônio nacional as riquezas básicas.d! 
natureza mineral do Pais . E o faria acaso para serem entreguei 
depois essas mesmas riquezas à exploração do capital estrangei· 
ro? Seria um contra-senso. Dai nos colocarmos ao arrepio da pr~ 
pria Constituição sempre que pugnamos pela influência do capitru 
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estrangeiro diretamente interessado na exploração do petróleo 
brasileiro . 

Os defensores da influência dos trustes internacionais do pe-
tróleo, os defensores de sua vinda para a nossa terra, para opera-
rem contra a Nação, na exploração das nossas jazidas, articulam 
sempre, em prol da sua opinião, que já passou a época dos imperia-
lismos entre as nações, baseados na cobiça dos povos. Não se lem-
bram êles, - ou lembrando-se procuram esquecer ou fazer pas-
sar despercebido da opinião pública - de que o imperialismo 
atual é muito mais grave que o anterior, porque é imperialismo 
de capital. 

Sr. Presidente, há em São Paulo uma anedota segundo a qual 
o turco só merece confiança depois que abre falência três vêzes. 
Eu não adoto êsse conceito; e jamais o faria relativamente aos tur-
cos. Seria, antes de mais nada, um desrespeito a uma colônia que 
colabora para o nosso engrandecimento. Reconheço, entretanto, 
grande saber no conceito: os indivíduos com duas ou três falên-
cias acumulam capital para trabalhar honradamente. O mesmo 
aconteceu com o capital internacional: criou um imperialismo 
territorial e juntou recursos para governar o mundo apenas por 
meio do capital. 

Aqui se tem dito que o patrono dêsse conceito, o principal ele-
mento de seu destaque é o nobre Senador pelo Paraná, Sr. Othon 
Mãder. Afirma S. Ex.ª que nós, brasileiros, estamos deixando de 
lado a lição do mundo em matéria de exploração do petróleo, para 
seguir as pegadas da Rússia, a única, ao seu ver, que ainda ali-
menta o regime estatal na exploração dêsse produto. 

Os nobres Senadores que assim pensam, esquecem-se da In-
glaterra, o primeiro país que chamou à sua própria guarda, à guar-
da da nação, a exploração do petróleo. Ainda hoje não é outro o 
seu critério. Não dispondo a sede do seu govêrno, as Ilhas Britâ-
nicas, o território pátrio, do petróleo, foram os inglêses forçados 
à exploração de jazidas em outras partes do mundo; mas não con-
fiaram êles no capital internacional, mesmo naquele que porven-
tura fôsse empregado em seu próprio país. Os britânicos tiveram 
o cuidado de organizar uma grande emprêsa, a Shell na qual a 
maioria das ações pertence ao Tesouro inglês. 

V. Ex.ª não ignora, Sr. Presidente, como também não igno-
ram os nobres colegas, que, no Irã, a Anglo Iranian Petroleum Co. , 
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outra origem não teve, outro poder de controlar não apresenta 
senão o do próprio govêrno inglês, ligado ao erário do país. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.a um aparte? (as-
sentimento do orador). O exemplo de V. Ex.ª é, para mim, novi-
dade. Representa argumento muito sério e muito poderoso a favor 
do ponto de vista que defendemos. 

O SR. LANDULFO ALVES - É um grande exemplo; e a na-
ção deve examiná-lo com tranqüilidade, sem "parti-pris", para de-
cidir da sorte da exploração do petróleo brasileiro . 

Os britânicos não confiaram nessa gente de tradição tão ma-
léfica e duvidosa nos seus propósitos e que hoje constitui o cartel 
internacional do petróleo. Organizaram suas próprias emprêsas, 
cujo cunho comercial dá a impressão, a muitos, de que o capital 
é inteiramente privado, quando de privado quase nada tem. 

O Império Inglês não podia ficar à mercê da vontade de al-
guns maiorais do petróleo internacional, para decidir dos seus 
grandes destinos nas hofas magnas da vida na Nação. 

Ponderemos sôbre ê~sse ponto, sôbre êle descansemos nossas 
consciências para medir o terreno e dar os passos definitivos em 
favor do Brasil. 

Ainda se disse aqui -- parece-me em discurso do nobre Sena-
dor Othon Mader - que o México se viu obrigado a recuar dos 
seus propósitos e da maneira de encarar o assunto, depois da ex-
propriação das companriias que lá operavam até 1939. 

Não houve propriamente recuo; o regime era de contratos de 
exploração de jazidas entre o Estado e algumas companhias. Con-
tratos de exploração e ri.ão concessões; e nos contratos era pago 
pelo Estado um royalty às companhias, isto é, êle remunerava, 
por êsse processo, o esfôrço das companhias. A concessão é o in-
verso: tira tudo da terra para si, e quase nada reserva ao Estado. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador). Na história do México é preciso consi-
derar: depois da guerra, o capitalismo norte-americano, circunvi-
zinho dêsse país, impôs-lhe condições rudes, inclusive o pagamen-
to através de ações das companhias de petróleo mexicanas. 

o SR. LANDULFO ALVES - E' interessante o aparte de 
V. Ex.a. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Oportunamente provarei fun-
dar-se minha assertiva na opinião de um padre dominicano, que 
escreveu a respeito. 

O SR. LANDULFO ALVES - Estabelecendo o monopólio es-
tatal, não seguiremos os passos da Rússia, à qual se alude mal-
dosamente para dar sentido comunista ao nosso ponto de vista. 
Seguiremos, sim, a experiência de um dos mais antigos e experien-
tes povos da terra, um dos mais conceituados na esfera terrestre. 

Se tanto não nos bastasse, repitiria a frase de Wilson, quando 
presidente do grande Estado: O povo que tem petróleo em seu sub-
solo e o entrega a outro povo para explorar não zela pelo seu fu-
turo. 

E' possível advertência mais importante? Os americanos, pos-
suidores de todos os meios para controlar, por essa forma, nossas 
jazidas, assim pensam acêrca dos capitais estrangeiros. 

E' ainda do Presidente Wilson a frase pela qual advertia os 
americanos do sul, a América Latina: Afirma-se que os america-
nos têm dado concessões a emprêsas estrangeiras. Jamais o fize-
mos nem o faremos. Chamamo-las para aqui, para as têrmos sob 
nossas leis e explorarem nosso petróleo dentro das nossas conve-
niéncias. 

Sr. Presidente, não é demais se repita por que não nos servem 
essas emprêsas. E ao fazê-lo, é preciso não causar confusão na opi-
nião brasileira, dominante nesta hora contra o truste internacio-
nal do petróleo e que não é aquela que admite, pede, insiste e 
se esforça no sentido de atrairmos recursos estrangeiros para de-
senvolver nossa economia. 

Por que não querem o monopólio? Naturalmente porque, com 
o monopólio brasileiro em derredor das nossas jazidas exploradas 
em proporções gigantescas, independentemente do capital estran-
geiro, do capital dos trustes internacionais, dessa forma, seríamos 
também, um concorrente futuro dos outros mercados do mundo. 

Por outro lado, essa gente não nos inspira confiança alguma, 
porque não carece como se supõe, dessa grande quantidade de pe-
tróleo para seus negócios. O petróleo lhes sobra. O que desejam 
é o contrôle dos povos para que não lhes façam concorrência. 

Não devemos, ainda, Sr. Presidente, admitir, por qualquer 
modo, a influência, direta ou indireta, dos trustes internacionais, 
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porque, sem dúvida alguma, operam na face da terra por maneira 
desonesta. Não são bastante leais para uma transação dêsse vulto 
com o Brasil; não têm idoneidade moral para tratar conosco, em 
assunto de tão alta valia. Viriam para aqui com mil promessas, 
até que conseguissem as concessões; conseguidas, contratadas, 
pouco lhes interessaria, daí por diante, a exploração das jazidas. 

A exploração das jazidas seria inimiga do seu capital. 
E' preciso martelar neste aspecto, porque não é possível com-

preender o problema sem analisá-lo através dos juros do capital 
empregado, uma vez que essa gente não faz trabalho senão em 
defesa do seu capital. 

Não haveria meio que os retirasse daqui. Aquêles que advo-
gam a entrada dos trustes internacionais na Petrobrás alegam, às 
vêzes, que teríamos o recurso de fazê-los sair quando quiséssemos. 
Grande engano. Se é difícil impedir que entrem, imaginem Vos-
sas Excelências, quão mais difícil seria fazê-los sair. 

Há fatos que nos dev~m despertar cautela, a menos que quei-
ramos decidir levianamente e sem maior exame assunto desta 
gravidade. 

O caso da Itabira Iron, ventilado há poucos dias, neste recin-
to, é um grande exemplo. 

Como se sabe, o truste do aço pleiteou concessão para explo-
rar nossas jazidas de feqo. Tudo se acertou, inclusive a criação 
de uma siderurgia com capacidade para produção de 150 mil to-
neladas de aço por ano. Na hora, porém, em que se examinava 
a redação do projeto para impor a cláusula, recuou essa gente 
porque, de fato, não cogi~ava de criar a nossa siderurgia. 

Não temos, pois, o direito de duvidar que essa gente, vindo tra-
tar do nosso petróleo, se conduza de modo diferente? Por que? 
Não vejo razão. 

E' fora de dúvida que fôrças internacionais dominadoras do 
capital, não nos querem ver desenvolvidos econômica nem social-
mente, por ser isso contrário aos seus interêsses diretos. A con-
cessão seria para que elas estendessem sua política em detrimento 
do nosso progresso. 

Desta tribuna, Sr. Presidente, pedi a atenção do Senado para 
o fato de que há, na América do Norte, duas grandes correntes po· 
líticas: a representada p~lo pensamento do povo, através do seu 
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govêrno, e a desenvolvida pelo capital internacional, que ali tem 
sede. 

Não seria possível que nos entregássemos à segunda, quando 
sabemos que lá mesmo, as duas entram em choque. De tal modo 
é perigosa a sua ação que dificuldades imensas são criadas ao pró-
prio govêrno americano . 

Pergunto ao Senado: que seria de nós se tais entraves nos 
fôssem interpostos por essa gente que tem fôrça suficiente para 
embaraçar o super poder do Estado americano?! Não sei qual se-
ria a resposta, senão a afirmativa de que seria uma grande te-
meridade. 

A questão do petróleo nacional vem interessando tôda a Na-
ção e, como já afirmei, não constitui nenhuma novidade para os 
Srs. Senadores. 

Mais um fato se registra. Indiscutlvelmente, a grande maio-
ria do povo brasileiro é pela solução estatal ... 

o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 

O SR. LANDULFO ALVES - ... porque não confia na en-
trega do nosso maior produto, o mais decisivo para a nossa eco-
nomia e a nossa política, a capitais estranhos. 

Falou-se, entretanto, que vários generais são por essa solução. 
Está certo. E' respeitável a opinião dêsses ilustres militares, mas 
estou convencido de que a grande maioria do Exército Brasileiro 
é pela solução estatal. Não nutro o mais leve resquício de dúvida 
sôbre essa afirmativa. Tivesse eu tempo e os debates aqui se pro-
longassem, traria depoimentos valiosos neste sentido. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O Exército nunca estêve con-
tra a Nação. Sempre se colocou ao lado do povo brasileiro, que, 
na sua maior expressão, incontestàvelmente, é pelo monopólio es-
tatal. 

O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, não nos deve-
mos restringir à opinião do Exército Nacional. Devemos falar das 
Fôrças Armadas do País e, então, veremos a opinião da Marinha 
e da Aeronáutica, na sua maioria, pela solução estatal do proble-
ma petrolífero do Brasil. Se examinarmos o que se passa na opi-
niãodos meios produtores do País, encontraremos quase a unani-
midade pela solução estatal. 
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Há dias, houve um movimento apressado e de bases falsas, 
conforme afirmei, relativamente à opinião do meio comercial bra-
sileiro. Tudo se resumiu, afinal, na manifestação do pensamento 
de alguns presidentes de associações comerciais dos Estados e da 
Confederação Nacional do Comércio, contrapondo-se a elas um 
grande número de associações comerciais de outros Estados, que 
não se manifestou a respeito e, mais ainda, os protestos dos vários 
órgãos do comércio brasileiro, todos pela solução estatal do pro-
blema petrolífero do Brasil. 

O Sr. Ismar de Góis - Permite V. Ex.a um aparte? (Assen-
timento do orador). Vai um pouco atrasado, mas ainda em tem-
po. V. Ex.ª afirmou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica 
eram pela solução estatal. Outro qualquer poderia afirmar o con-
trário. Só poderíamos conhecer, realmente, a opinião das Fôrças 
Armadas através de um plebiscito; mas, até agora, o único órgão 
autorizado que falou, não fêz a afirmativa de V. Ex.a. Ao con· 
trário, o Estado Maior d11s Fôrças Armadas declarou que não im-
portava a forma; o que interessava era o petróleo. 

O SR. LANDULFO ALVES - Exatamente. 

O Sr. Ismar de Góis - Essa é a única opinião autorizada que 
conheço a respeito. 

O SR. LANDULFO 4\,LVES - Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 
Realmente, o Estado Maior declarou que, de fato, o que lhe inte-
ressava era ter petróleo. Quanto à maneira de o obter, ficaria a 
critério dos órgãos competentes. 1!:ste o pensamento exato do Es-
tado Maior do Exército. 

O Sr. Ismar de Góis - Porque é uma questão política. 

O SR. LANDULFO ALVES - Exatamente; é uma questão 
política. 

Sr. Presidente, se satrmos dêsse arremêdo de opinião que para 
aqui se trouxe relativamente ao meio comercial brasileiro, vere· 
mos que êle se manifestou, dias depois, por diversos órgãos, contrà· 
riamente ao pronunciamento da Confederação, destacando-se, en· 
tre êles, a Associação Comercial de Minas Gerais, a qual enviou 
emissário ao Rio de Janeiro com carta que tive a honra de ler da 
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tribuna, respondendo ao Presidente daquela entidade no sentido 
de sua opinião favorável à solução estatal. 

o Sr. Keginaldo Cavalcanti - Documento notável, não há 
dúvida. 

O SR. LANDULFO ALVES - Se formos além encontraremos 
tôda uma grande parte do meio produtor do País, representado 
pelo eminente industrial - pelo menos no que transcende para 
o conhecimento público - favorável à solução estatal. 

Se o Senado dispusesse de elementos para realizar um ple-
biscito ou, digamos, uma enquête sôbre o que se passa no meio 
produtor rural, outra por certo não seria a opinião dessa classe, 
que representa 60% da vida produtora nacional. 

Tudo isso, Sr. Presidente, ao lado da opinião manifesta e até 
frenética do povo brasileiro nesse sentido. Tudo isso ao lado da 
orientação do Executivo Federal que elaborou projeto com finali-
dade idêntica. Por mais que se a pretenda desvirtuar a Petrobrás 
tem o sentido do contrôle estatal, com o nome de monopólio ou 
qualquer outro, mas repito, de contrôle estatal da exploração do 
contrôle brasileiro. 

Ainda ao lado disto está a manifestação da Câmara dos Depu-
tados e grande número de Srs. Senadores . 

O que transpira das Assembléias Legislativas dos Estados, e 
que eu conheça, não é senão por esta solução. 

Pergunto eu: como chamar isto de cabotinismo? Como deno-
minar tal atitude patriotismo exagerado? Como acoimar os defen-
sores desta tese de obedecerem a influências comunistas? 

Por que razão a grande maioria dos brasileiros que adota a 
tese do monopólio estatal deve receber esta pecha sendo os que a 
ela se opõem, capazes de melhor consideração por parte da opinião 
pública? 

Por que nos atribuírem, aos que defendem semelhantes prin-
cípios, tendências comunistas ou a influência da propaganda ver-
melha? 

O Sr. Camilo Mércio - Esta acusação não tem a menor proce-
dência. Eu, por exemplo, que, como todos sabem, desde a Câmara 
sempre combati o comunismo, sou cem por cento estatalista. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
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O Sr. Alencastro Guimarães - Ninguém pode associar a idéia 
de comunismo à atitude dos representantes nacionais que defen. 
dem a tese do monopólio estatal. Ninguém poderia fazer-lhes tal 
injúria, a não ser movido por sentimentos ou doutrinas eminen-
temente contrárias aos interêsse do Brasil. Esteja V. Ex.ª tran-
qüilo que êsses argumentos não pesam, absolutamente, no julga-
mento dos homens que defendem o monopólio estatal. A divergên-
cia consiste apenas no modo de ver quanto ao melhor sistema 
para o Brasil. 

O SR. LANDULFO ALVES - Seria muito de lamentar que 
essa opinião viesse pesar no capítulo dos Srs. Senadores, tão ex-
travagante e esdrúxula ela é que nem de longe poderíamos admi-
ti-la. A verdade é que devemos combater idéias como essas aliás 
expendidas por ilustres Senadores, entre êles o nobre represen-
tante do Paraná, Senador Othon Mãder, que ainda na última ses-
são teve o cuidado de excluir, nação, por nação, segundo o critério 
que adotou para explor~ção do petróleo, deixando-nos apenas o 
caminho seguido pela Rt+ssia. E' preciso ver o que se esconde por 
detrás de pensamentos semelhantes, quando a verdade não é esta. 

Mas, Sr. Presidente, não é de mais se leia aqui uma das opi· 
niões sensatas porque erµanadas de distintos oficiais do Exército 
brasileiro, e que, além de grande técnico e excepcional militar, 
estou certo seja também um dos homens que mais se ocupam com 
a economia. Trata-se do atual diretor da Estrada de Ferro Leo-
poldina, o Sr . Coronel Gashipo Chagas. 

Assim diz S. Ex.ª em entrevista à "última Hora", referindo-se 
ao petróleo brasileiro em função da lei que tramita no Congresso 
Nacional: 

"Não é nosso porque não está sendo empregado ..." 
(isto falando do petróleo nacional como riqueza), 

". . . como deve, no nosso maquinismo industrial. De que 
vale uma fortu~1a em estado potencial ... " 

(até aí nada de novo), 

". . . entrada, quando as necessidades da indústria, do 
,comércio, dos tra,msportes, ferroviários, marítimos e aéreos 
exigem sempre rµais combustíveis para alimentar as suas 
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máquinas? O Brasil precisa, já e já, desenvolver a sua 
produção petrolífera, sob pena de, num futuro próximo, 
sofrer os duros efeitos do anunciado racionamento de de-
rivados do petróleo." 

E, ao final da sua entrevista, diz: 

"A Petrobrás atrairá grandes investimentos finan-
ceiros nas atividades básicas do país; grandes capitais 
serão atraídos para os negócios. E' por isso mesmo que 
julgo ser urgente a aprovação da Petrobrás e o imediato 
funcionamento das suas máquinas." 

Poderia trazer para o fim opiniões por mim lidas desta tri-
buna, na última parte da Sessão Legislativa passada: do Sr. Gene-
ral Horta Barbosa, um dos maiores conhecedores da matéria no 
País; do Sr. General Ismar Meirelles, um dos espíritos moços e de 
melhor formação moral que tenho conhecido e um dos oficiais 
de maior cultura básica, pelo menos no que diz respeito a assuntos 
ligados à eficiência do Exército brasileiro. Mas seria longo não 
só repeti-los, como trazer novas impressões destas ilustres figuras, 
o que farei se uma oportunidade se me apresentar, porque o jul-
go da mais alta conveniência para o esclarecimento da questão. 

Sr. Presidente, ouça agora o Senado por que maneira o car-
tel internacional do petróleo age e com que descalabro desrespeita 
a nossa autonomia, sem receio de um revide. 

É do que trata a nota publicada em "última Hora", sob a as-
sinatura de Joel Silveira, um dos jornalistas realmente capa-
zes, espírito ornado de grandes qualidades morais e sociais. Diz 
S. s.a, sob o título "Cinco Milhões": 

"O fato tão grave foi denunciado pelo "O Popular", o 
valente jornal de Domingos Velasco e Francisco Manga-
beira. A Standard Oil já organizou um plano de publici-
dade visando amolecer a seu favor a determinação do 
Congresso de aprovar o projeto da Petrobrás. E' um 
plano amplo e rico, escorado em cinco milhões de dóla-
res, os quais, trocados em negríssimo câmbio livre irão 
render 210 milhões de cruzeiros. Com 210 milhões de 
cruzeiros a Standard pretende fazer entre nós o que já 
tentou e conseguiu noutros países: pretende subornar 
consciências, influir no Estado, comprar votos e subver-
ter pontos de vista. Tudo isto, por detrás do biombo de 



- 300 -

ouro de uma propaganda capciosa e malandra que logo 
estará alugando muitas vêzes, por preço de tabela, as me-
lhores páginas dos jornais." 

O Sr. Othon Mãder - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LANDULFO ALVES - Com muita satisfação. 

O Sr. Othon Mãder - A acusação que V. Ex.a está fazendo 
ê repetição ... 

O SR. LANDULFO ALVES - Permita-me V. Ex.a interrom. 
pê-lo. Não estou fazendo acusação, mas lendo um artigo do se-
nhor jornalista Joel Silveira. 

O Sr. Othon Mader - Mas V. Ex.a se o lê está de acôrdo com 
o artigo. 

O SR. LANDULFO ALVES - Está mostrando como são pe-
rigosas as emprêsas pela tradição que têm no mundo. 

1 

O Sr. Othon Mader - Lembro a V. E:x.ª que, das outras vê· 
zes em que V. Ex.ª fêz acusações semelhantes, o nobre senador 
Alencastro Guimarães sµgeriu a V. Ex.ª que se dispusesse de do· 
cumento ou prova no s1.mtido afirmado, deveria requerer a cons-
tituição de uma comiss~io de sindicância que apurasse tudo devi· 
damente, e no caso de $erem verídicas as acusações os responsá· 
veis deviam ser castigados severamente. Ao que me consta, V. Ex.a 
não tomou qualquer providência nesse sentido. 

O SR. LANDULFO ~LVES -Aceito o aparte de V. Ex.a, mas 
devo esclarecer que não me dedico a essas atividades de cunho 
tão ridículo. Jamais iria procurar - fiz afirmação idêntica a 
propósito de outro assu:pto - impressões digitais em lugar onde 
um crime tivesse sido cometido, utilizadas, como são, luvas de bar· 
racha pelos criminosos. V. Ex.ª há de convir ... 

O Sr. Othon M ãder - Não se prova somente com impressões 
digitais, mas tambêm com documentos. 

O SR. LANDULFO ~LVES - . . . que não me presto a ridícu· 
los, e V. Ex.ª sabe como se subornam os homens e se arrumam 
essas coisas ... 
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O Sr. Othon Mader - A solução está apontada. 

O SR. LANDULFO ALVES - Não seria com inquéritos ou 
algo de menor importância que se apurariam tais fatos. 

O Sr. Othon Mader - Repito: a solução está apontada, e, se 
V. Ex.ª chegar a apurar qualquer fato grave, poderá contar com o 
meu apoio para castigar os que tenham atentado contra a sobe-
rania nacional . 

O SR. LANDULPHO ALVES - Seria ingenuidade lançar mão 
de recursos dessa natureza. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador). Tendo-lhe eu sugerido o requerimento 
de um inquérito e admitida a possibilidade de êxito nesse inqué-
rito, o nobre colega há de convir que, para chegar à conclusão de 
que foram cometidos tais crimes de subôrno no Brasil ou fora dêle, 
evidentemente, colheu informações, e essas informações ou depoi-
mentos constam do inquérito que V. Ex.a realizou para chegar a 
essa conclusão. Ora, se foi possível a V. Ex.ª, ouvindo vários ele-
mentos, chegar à conclusão da existência de um crime, embora 
sem impressões digitais, é evidente que o nobre colega, desarmado 
de maiores meios de investigação, poderia requerer a constituição 
de uma comissão parlamentar do Senado, ou mista, que ouvindo 
elementos de tôda natureza, chegaria à apuração dos crimes apon-
tados por V. Ex.ª. Se chegamos a uma conclusão é porque ouvi-
mos, sindicámos, apurámos. Se foi possível a V. Ex.ª realizar êsse 
pequeno inquérito, com maior razão poderá uma grande comissão 
realizar inquérito mais amplo, e isso seria interessante, porque a 
questão do petróleo brasileiro tem aspectos de ordem moral, em 
que ambas as partes se atribuem interêsses subalternos, e a ques-
tão tem que ser discutida apenas em plano de interêsse geral, ob-
jetivo, no País. O inquérito ora sugerido ou justificará os receios 
de V. Ex.a, e iremos todos de cambulhada alistar-nos na tese do 
nobre colega, ou então V. Ex.ª deverá adotar atitude mais to-
lerante e de acôrdo com as necessidades do País. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Pediria a V. Ex.ª, inclusive, 
que essa comissão agisse no sentido de que quem quer que manti-
vesse opinião em sentido contrário ao de V. Ex.ª, fôsse acoimado 
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de "vermelho". O nobre Senador Assis Chateaubriand, da tribuna 
do Senado, ou pessoalmente, várias vêzes atribuiu às minhas ex-
pressões sentido "vermelho". 

O Sr. Alencastro Guimarães - Ninguém poderá levar a sério 
tais palavras do eminente Senador Assis Chateaubriand. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desafio, mesmo, S. Ex.ª, ou 
quem quer que seja, a provar que mantenho relações, já não digo 
públicas, mas particulares, com os comunistas. Desejaria, neste 
caso, que a comissão de inquérito estendesse até mim ·suas inves-
tigações. 

O SR. LANDULFO ALVES - Agradeço os apartes dos nobres 
colegas, mas devo lembrar que o Senado norte-americano tem vá-
rios dêsses inquéritos em andamento, estudando as comissões res-
pectivas dados absolutamente do conhecimento do povo, coisas 
escandalosas, sôbre as quais não há a menor dúvida; mas êsses 
inquéritos necessitam de provas provadas. 

O Sr. Alencastro Quimarães - Perfeitamente. 

O SR. LANDULFO f\.LVES - Nem por isso devemos deixar de 
acusar, ante fatos conhecidos de todos. 

O Sr. Alencastro Guimarães - No nosso caso, não precisa-
ríamos de provas para mandar aos tribunais quem quer que fôsse, 
como traidor da Pátria. Bastaria uma prova moral. O crime pode 
estar prescrito; o culpado pode não estar mais sujeito à condena-
ção; pode não mais ser julgado, mas, moralmente, estará conde-
nado. Seria o bastante. 

O SR. LANDULFO ALVES - Não me refiro individualmente 
a qualquer pessoa. Falo de modo geral, e a minha tese está basea-
da na experiência dos povos sôbre as atividades maléficas dessas 
emprêsas. E' o que não se pode negar. Ouviu V. Ex.ª várias vê· 
zes, neste recinto, citações a respeito da Bolívia, da Venezuela, do 
Irã, do Marrocos Francês e tantas outras. No caso da Bolívia, viu 
V. Ex.ª que essa gente se apoderou do petróleo, através dos royal-
ties permitidos, passando-o ao Paraguai, por meio de túneis 
ocultos. 

O Sr. Othon Mader - Poderia V. Ex.ª informar-me se êsses 
fatos que tem citado várias vêzes, a respeito dêsse túnel da 
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Bolívia ao Paraguai, são verdadeiros? V. Ex.ª tem provas? Um 
túnel é fácil de se ver, não pode estar escondido. . . essa perfuração 
é fácil de comprovar-se . 

O SR. LANDULFO ALVES - E' exatamente devido a tais 
perguntas que ficamos nesta situação; como abrir inquérito? Na 
Bolívia, essa gente é apanhada no furto e confessa; é processada, 
segundo consta da história boliviana. Mas o Govêrno não encon-
trou quem o defendesse, porque estava, desgraçadamente, nas 
mãos dela. 

,Pois bem, o Senador Othon Mãder ainda me pergunta se o 
fato se deu ... 

O Sr. Othon Müder - Enquanto não se provar para mim é 
lenda. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não tenho dúvida sôbre se o 
fato se deu. Ponho dúvida em que existam brasileiros capazes de 
uma traição à Pátria, isto sim. 

O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, prosseguirei na 
leitura do artigo de Joel Silveira, intitulado "Terceira Fôrça", 
tendo como subtítulo "5 Milhões": 

"Pessoa insuspeita e credenciada me conta que há 
poucos dias teve lugar uma reunião entre diretores da 
Standard e importantes elementos da Confederação das 
Indústrias. Foi um encontro caloroso e flamejante. Como 
alguns industriais brasileiros se tivessem mostrado in-
transigentemente a favor da Petrobrás, os ianques per-
deram a calma e a compostura. Bateram com o punho 
na mesa, bramiram e ulularam, contaram a história dos 
cinco milhões de dólares já devidamente empacotados e 
esperando apenas o instante de entrar em circulação. 
"Vocês verão como vamos ganhar a parada! Compramos 
tudo, pagamos tudo!" E como um dos industriais tivesse 
retrucado que a Standard não poderia comprar o Go--
vêrno, os "gringos" gritaram, a una voce: "Pois derru-
baremos o Govêrno ! " 

O fato nenhuma importância teria, se a História não regis-
trasse tantos outros iguais. 

O Sr. Alencastro Guímarãe.<; - A Standard Oil vai derrubar 
o Govêrno brasileiro?! 
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O SR. LANDULFO ALVES - Tantas coisas têm acontecido 
em outras nações através da influência dessa gente ... 

O Sr. Alencastro Guimarães - O caso brasileiro é que nos 
interessa. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Quando ressalvei não acredi-
tar que qualquer brasileiro se prestasse a trair seu país a sôldo de 
interêsse estrangeiro, fí-lo no sentido moral, sobretudo em relação 
aos nossos antagonistas. 

O SR. LANDULFO ALVES - Evidentemente, todos fazemos 
igual ressalva. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Todavia, no que se refere a 
inquéritos, recebi de um amigo o lembrete que tomo a liberdade 
de ler para o Senado: 

"Quando o Govêrno comprou a Estrada de Ferro 
Ilhéus-Conquista, foi denunciado que houvera subôrno 
por parte dos inglêses. Fêz-se investigações e nada se 
apurou. Mais tarde, um dos mais idôneos órgãos da im-
prensa londrin~L divulgou as despesas feitas com a nego· 
ciação de encampação e, entre elas, figurava elevada so-
ma a título de "gratificações a intermediários". Divulga-
do o fato no Brasil, houve grande escândalo e um novo 
inquérito tamb~m nada apurou." 

São dessa ordem, em geral, os inquéritos, no Brasil. 

O Sr. Alencastro Guimarães - O que se deduz do aparte do 
Senador Kerginaldo Cayalcanti é extraordinàriamente grave para 
o Brasil. 

O SR. LANDULFO ALVES - Seguramente. 

O Sr. Alencastro Guimarães - O caso da Ilhéus-Conquista é 
pequenino dentro do oc~ano que seria o do petróleo. 

o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Devo esclarecer a V. Ex.a 
que não encampo o que acabo de ler. Foi um lembrete trazido a 
mim por pessoa muito dedicada. 

Realmente, recordo-me de que a imprensa levantou grande 
celeuma em tôrno do c~so. 



O Sr. Alencastro Guimarães - O caso da Ilhéus-Conquista, 
do comêço ao fim, ocorreu no Govêrno passado, pelo qual, positi-
vamente, não morri nem morro de amores. Entretanto, se houve 
inquérito, devemos concluir que foi mal conduzido - nada apurou, 
não existe crime. Se existia, porém, e se opinou pelo arquivamento 
do processo, então devemos admitir que os inquéritos, no Brasil, 
não dão resultado. Daí se conclui coisa muito mais triste: que o 
grau de corrupção, de degradação das elites de responsabilidade 
é de tal ordem que nada mais se pode fazer. 

O Sr. Francisco Gallotti - Será a falência moral do País. 
O Sr. Alencastro Guimarães - Nessas condições, a urna na-

ção falida, nem o monopólio estatal salvará da intromissão do 
truste, conforme tanto teme o ilustre orador. O truste achará 
meios, através da corrupção, do subôrno, para torcer os dispositi-
vos legais e introduzir-se nos negócios, absorvendo-lhes o sumo e 
nos deixando simplesmente os ossos. Veja V. Ex.a a que conclu-
são chegamos, por causa do assunto Ilhéus-Conquista. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nesse ponto de vista, aprovo o 
raciocínio de V. Ex.a. 

o Sr. Alencastro Guimarães - Estou à vontade para falar a 
respeito. No caso da Ilhéus-Conquista, as Comissões seriam inte-
gradas de advogados, homens de contacto no Brasil, representan-
tes, procuradores que existem para tôdas as emprêsas e todos os 
negócios, seja com o Govêrno ou particulares e recebem, para isso, 
honorários. Era um grande negócio para os acionistas, como o foi 
o da encampação das estradas de ferro falidas, incapazes de dar 
um tostão de rendimento; amontoados de ferro velho, por que 
pagamos à vista, em bom dinheiro. Claro que deveria haver ho-
norários para isso. E' preciso, entretanto, distinguir entre honorá-
rios de comissão legítima e subôrno ou corrupção das autoridades 
encarregadas do processamento do inquérito. 

O SR. LANDULFO ALVES - Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 
Devo, contudo, dizer que jamais me proporia a entrar nesses por-
menores. Desgraçadamente não me animo a fazê-lo, mormente 
de público, porque jamais me proporia a trazer um outro motivo 
de pessimismo, quando mais não fôsse, para a mocidade do meu 
País. 

20 - 22 502 



-306-

O Sr. Alencastro Guimarães - Neste caso, V. Ex.ª está certo 
de que não encontraria quem fizesse o inquérito. 

O SR. LANDULFO ALVES - E' diferente. 
O Sr. Alencastro Guimarães - Não encontraria. 

O SR. LANDULFO ALVES - V. Ex.ª não ocultará jamais a 
acusação. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Extraordinàriamente grave é 
o que V. Ex.ª está dizendo. 

O SR. LANDULFO ALVES - Pode ser. 

O Sr. Alencastro Guimarães - E também mau exemplo para 
a mocidade do pais, a qual V. Ex.ª citou. Não recusar o exame, 
o inquérito, pela suposição antecipada de que a corrupção acaba-
ria destruindo qualquer esfôrço. 

O SR. LANDULFO ,!\LVES - Vou recordar um fato. Sabe 
V. Ex.ª o que se passou 13om a Brazil Railway? Um suposto capi-
tal de setenta e cinco milhões de libras entrou no Pais para fazer 
face a obrigações de um contrato que em primeiro lugar garanti-
ria juros em ouro a êsse capital. Desdobraram-se as emprêsas, 
tendo por núcleo a Brazil Railway. Atingiram, talvez, a vinte. Os 
contratos de cada uma dessas emprêsas subsidiárias da Brazil 
Railway iam sendo regi&trados na mesma base de garantia. No 
entanto - há até livros escritos a respeito - êsse ouro não entrou 
no país, mas se declarava entrado para efeito de fazer jus aos ju-
ros. São coisas dessa nei,tureza o que temo. O Govêrno Epitácio 
Pessoa, conhecedor dêsses fatos graves, deu u'a "marretada" na 
coisa e pôs ordem na dej'.esa nacional nesse setor. 

Vou narrar outro fato. O Império Britânico tinha então aque-
la arrogância conhecida, pois nos seus domínios o sol também nun-
ca se punha. Estava êle aqui representado pelos seus capitais -
ainda e sempre os capitais internacionais! Sabe V. Ex.ª como se 
registravam nos livros de lá, da Central, os dinheiros entregues no 
Brasil para o subôrno? Sob essa rubrica: "varredores". Varredo-
res, Sr. Senador. Era êsse nojento nome - nojento não pela fun-
ção do varredor de rua, mas pelo pejorativo que a expressão en-
cerrava - o que se empregava para designar aquêles que entre-
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gavam a consciência a trôco de alguns níqueis. A despesa tinha de 
ser contabilizada, e outro título não se encontrava. 

Pois bem. Conhecendo êstes fatos, ainda vamos pensar em 
realizar inquérito? Como? Por quê? De que modo? Essas coisas 
não deixam rastro e só são descobertas ocasionalmente. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Permita V. Ex.ª que o apar-
teie ainda uma vez. V. Ex.a acaba de citar o caso da Brazil Rail-
way, sôbre o qual eu poderei, noutra oportunidade, informar de-
vidamente o Senado, pois conheci o assunto de perto em virtude 
de função que exerci. 

Deve-se, efetivamente, ao Presidente Epitácio Pessoa a pri-
meira ação no sentido de repor os direitos do Brasil e restituir-lhe 
parte do patrimônio que lhe fôra furtado. O têrmo é êsse. No go-
vêrno do Presidente Getúlio Vargas, mais tarde, completou-se a 
obra de Epitácio Pessoa com a encampação ou desapropriação do 
grupo de emprêsas da Brazil Railway. Mas como se chegou a êsse 
ponto? Em virtude de inquérito realizado, não nos moldes de um 
inquérito parlamentar, mas em todo caso de um inquérito, inves-
tigação, sindicância, qualquer que seja o nome, nos últimos anos 
da primeira presidência do Sr. Getúlio Vargas. Foi apurada res-
ponsabilidade, discriminando valores e se pôde restituir ao patri-
mônio nacional importância vultosa. Veja V. Ex.ª que isso justi-
fica a validade do inquérito. Uma fraude pôde ser praticada con-
tra o Brasil, pouco importando a nacionalidade de quem a come-
teu e se houve cúmplices. Mais tarde, porém, mediante inquérito, 
apuraram-se as responsabilidades e restituiu-se ao patrimônio na-
cional o que lhe era devido. E' claro que para se apurar um crime 
é preciso, primeiro, que êle exista. Na vida social dos povos é im-
possível impedir-se que degenerados vão ao ponto de mercadejar 
com a própria pátria. Isto não prova, entretanto, que um inquérito 
não pudesse esclarecer a questão do petróleo, se realizado com 
imparcialidade por uma Comissão interparlamentar, formada de 
representantes de todos os partidos ou correntes as mais opostas, 
de homens de dignidade, de patriotismo. Assim se apuraria pelo 
menos a responsabilidade moral dos possíveis culpados e não pai-
raria no ar a dúvida em que nos detemos. Declaro a V. Ex.ª que 
recebo sempre com restrições tais acusações. Fui parte de govêrno. 
Não sou melhor do que ninguém, não trago letreiro na testa, mas 
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essas influências dentro do govêrno não as vi. Não julgo o govêrno 
a que tive a honra de servir mais patriota e probo do que outros 
que têm dirigido os destinos do Brasil. Podem uns errar mais, ou· 
tros menos, e também uns acertar mais que outros, conforme as 
circuntâncias e as possibilidades que Deus lhe tenha concedido. 
Mas é forçoso reconhecer que todos exerceram as funções com alto 
patriotismo e desejo de bem servir ao País. Um inquérito inter· 
parlamentar no Congresso Nacional, realizado pelos representan· 
tes de tôdas as correntes, com as mais antagônicas opiniões, eleva-
ria, dignificaria a solução que o País viesse a adotar. 

O Sr. Othon Miider - Acabar-se-ia com a dúvida. 

O SR. LANDULFO ALVES - Agradeço o aparte do nobre Se· 
nadar pelo Distrito Federal. 

Prossigo, Sr. Presidente, na leitura do artigo de Joel Silveira: 
1 

"Tais proce~;sos, no mais legítimo "gangsterismo" são 
comuns na sin~.stra e sangrenta história da Standard. 
Os espíritos que ela corrompeu, através de anos e anos de 
rapina, são tão numerosos quanto as tôrres que fincou 
em desgraçadas nações conquistadas pelo seu ouro, e o 
sangue que já fêz derramar em revoluções, motins e ba-
dernas que fêz eclodir nos últimos cinqüenta anos, em 
metade da terrl:I-, daria para encher milhões dos seus mal· 
ditos barris. 

Agora é o ;Brasil que está na mira dos "gangsters". 
Como iremos reagir?" 

Sr. Presidente, há poucos dias um jornal desta capital pu· 
blicou despacho telegráfico da United Press, que nada tem de 
suspeita no caso, sob o título "Ditadura desumana a da Venezuela 
- Rómulo Betancourt critica acerbamente a eleição do Coronel 
Marcos Perez Jimenez :rara Presidente da República." 

O Sr. Othon Mader - Trata-se de questão política. 

O SR. LANDULFO ALVES-Antes de mais nada, devo decla-
rar que não me interessa o questão política da Venezuela; por 
isso lerei apenas o trecho que diz respeito ao caso. E' a declara-
ção do ex-Presidente que se bate contra o atual govêrno: 
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"A luta contra a usurpação não se deterá nunca. 
Todos quanto tratem ou contratem com êsse govêr-

no, sejam nacionais ou estrangeiros, saberão que todos 
os empréstimos, convênios e concessões vinculadas ao in-
terêsse público, subscritos por Jimenez, serão anulados 
pelo regime que surja da vontade do povo." 

Entretanto, diz-se da tribuna desta Casa que a Venezuela 
nada em ouro; que é um dos países mais felizes da terra ... 

O Sr. Othon Miider - E' verdade. V. Ex.a sabe que o Or-
çamento da Venezuela ... 

O SR. LANDULFO ALVES - ... que seu orçamento supera 
o nosso, que tem dinheiro a roldão. 

O Sr. Othon Mader - A Venezuela tem 5 milhões de habi-
tantes e o Brasil 50 milhões. 

O Sr. Camilo Mercio - Não é suficiente para que adotemos a 
tese do capital estrangeiro em detrimento do nacional. 

O SR. LANDULFO ALVES - Mas ninguém fala no sobressal-
to em que vive a Nação amiga, dominada pela concessão estrangei-
ra para exploração do petróleo. 

O Sr. Alencastro Guimarães - A questão é política. Não 
culpe V. Ex.ª o capital estrangeiro pela situação Venezuelana. 
O capital, seja qual fôr, tem interêsse na ordem, na paz; não na 
guerra. O que ocorre naquele país é claro: uma Junta Militar 
tomou o poder e nêle se mantém, apesar das eleições, nas quais, 
dizem os telegramas, foi derrotada; e por isso mandou fazer re-
contagem de votos. Crê V. Ex.ª que tal estado de coisas interessa 
ao capital estrangeiro? Não é possível! As companhias têm ali 
contratos. Não aprovo a situação, não sou pró nem contra. Ape-
nas assinalo que é conseqüência da instabilidade política, oriunda 
de fatos mais graves e comuns em repúblicas americanas. Uma 
minoria, uma elite insignificante controla tôda a riqueza dispo-
nível do país e luta contra enorme massa de iletrados, de miserá-
veis que não dispõem de coisa alguma. Luta contínua entre chefes 
e caudilhos que excitam paixões e exploram as necessidades das 
massas, acarretando a guerra e a instabilidade governamental. 
Não tem por causa o capital estrangeiro nem o nacional. Não 
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acredito considere V. Ex.ª que os grandes capitais ali investidos 
em instalações tenham interêsse em guerras ou guerrilhas, dese-
jem o estado de coisas que existe atualmente na Venezuela. Um 
ato de sabotagem, um simples fósforo aceso liquida centenas de 
milhões de dólares. E' argumento muito poderoso. 

O SR. LANDULFO ALVES - Agradeço o aparte de V. Ex.a. 
Afirmo, entretanto, que a característica dos capitais dêsses trustes 
internacionais é viver no meio convulsionado. Essa a grande ca-
racterística. Daí o cuidado que devemos ter, porque a êles não 
convém uma nação tranqüila, sempre forte e em condições de de-
fender-se de qualquer ataque. 

O Sr. Othon Miider - Ao contrário. V. Ex.ª está enganado. 
O capital estrangeiro quer paz e tranqüilidade. 

O SR. LANDULFO ALVES - O que convém é a tranqüili-
dade, mas, não com o auxílio dos quartéis, das fôrças que detêm o 
poder mmtar do País, como em muitos casos tem acontecido. 

O Sr. Alencastro Gui1narães - V. Ex.ª está fazendo uma in-
justiça. O nobre colega sabe que entre os defeitos que se possam 
atribuir, até por deformaç;ão moral, aos militares, há uma qualida-
de que não se pode negar, pelo menos aos profissionais das armas 
em todos os exércitos do mundo: o patriotismo, às vêzes até exa-
gerado. 

O SR. LANDULFO Jl+LVES - Não ponho dúvida, Sr. Sena-
dor, quanto ao patriotismo dos militares. 

Longe de mim duvida,r do valor moral dos oficiais do exército 
da Venezuela. Admito, entretanto, a existência de certos fatôres 
que êles mesmos não conhecem, sujeitando-os muitas vêzes a ser 
mortos. 

O Sr. Othon Miider ·-V. Ex.ª disse que nessas companhias 
figuravam até generais. 

O Sr . Alencastro Giiimarães - Do ponto de vista internacio-
nal, são brilhantes oficiais do exército venezuelano, portadores de 
diplomas de altos estudos, portanto, bons cidadãos, perfeitamen-
te esclarecidos. Podem estar errados sob certo ponto de vista. Con-
quanto d\virja dêles no que respeita às lições realizadas na Vene-
zuela, não concordo em tese, com V. Ex.ª. 



-311-

O SR. LANDULFO ALVES - V. Ex.a coloca a questão sob 
um prisma que seria o ideal. Vê o mundo como Deus queria fôsse 
criado. Infelizmente, porém, o mundo em que vivemos não é assim. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Se o mundo não é bem como 
desejavamos que fôsse, também não é mau. 

O SR. LANDULFO ALVES -Também creio; e sou um gran-
de almista. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Principalmente com o petró-
leo do Brasil. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Não sou otimista, e, sim,  
realista.  

O Sr. Othon Mader - O nobre orador permite ainda um 
aparte? (Assentimento do orador) . V. Ex.ª disse que na Venezue-
la reinava a intranqüilidade e que seus governos estão sendo cons-
tantemente derrubados. Queria que V. Ex.a me dissesse se não 
acontece o mesmo em países onde não há petróleo. V. Ex.ª sabe 
que são vinte Repúblicas americanas, das quais nove apenas pos-
suem petróleo. Em onze não existe. Entretanto, em tôdas a situa-
ção é a mesma. 

O SR. LANDULFO ALVES - Do que está acontecendo, a cul-
pa cabe, em grande parte, à influência dêsses capitais. 

O Sr. Othon Mtider - Não é possível porque não há petró-
leo. No Chile, no Uruguai, no Brasil e em todos os outros países 
em que tem havido revoluções, não há capital petrolífero. 

O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, há dias, depa-
rei com outra notícia nos jornais. Um dos órgãos da nossa im-
prensa falava a respeito de um tufão de dólares sôbre o Peru, re-
sultante de contrato de concessão petrolífera feito a uma dessas 
emprêsas do cartel. E provou-se que era êsse o tufão: querem o 
dinheiro somente, o ouro dessas emprêsas. 

Como é triste registrar com todo o brilho do metal sonante o 
comêço de uma desgraça! O irmão vizinho da Colômbia teve a 
sorte a que aludimos. O México teve a sorte que não desconhece-
mos. A Argentina, para atender a pagamentos do exterior, teve 
de fazer sacrifícios imensos durante cêrca de cinco anos seguidos 
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de combates. A Venezuela está no estado que sabemos. A Colôm-
bia permanece no estado não direi de inconsciência, mas de não 
poder defender-se. 

O Sr. Othon Mader - Não fossem os capitais estrangeiros a 
Argentina estaria produzindo apenas 30 mil barris diários de pe-
tróleo; no entanto, está produzindo 60 mil, porque as companhias 
estrangeiras lhe dão mais trinta . 

O SR. LANDULFO ALVES - Tremendo vendaval de som 
metálico, com o faiscar e retinir do ouro a comprar consciências, 
não conseguiu dominar o povo amigo, sagaz e altivo bastante para 
transformar essa fúria de metal sonante, vil, em saraivada de ba-
las, numa reação benfazeja. 

O Sr. Othon Mader - Quem sabe se o movimento nacionalis-
ta que hoje ensangüenta a Argentina não teve a semente lançada 
na ocasião em que de lá foram expulsas as companhias estrangei-
ras de petróleo? A tragédia que hoje sofre, talvez tenha aí a sua 
origem. ' 

O Sr. Kerginaldo Cava~canti - E' uma apreciação política 
muito aleatória. 

O SR. LANDULFO ALVES - Quero trazer ao Senado um 
caso quase anedótico, refere!lte à Colômbia, em alusão ao discurso 
pronunciado pelo Sr. Senador Assis Chateaubriand, quando trouxe 
a esta casa a notícia de um presente de destilaria de petróleo, pela 
Standard Oil, ao Govêrno claquele país. Era realmente interes-
sante, ouvir uma referência Çl.essa natureza, Sr. Presidente; o pre-
sente não era senão ferro velho, máquinas obsoletas colocadas sô-
bre um campo exausto de perto de trinta anos de exploração. Era 
uma farça, um ludíbrio! Pqr fora, festas, discursos, ovações, si-
múlacro de estreitamento die amizade entre os dois povos; no 
fundo a traição. 

Se não é verdade, esperemos que o Govêrno da Colômbia pro-
ponha à Standard Oil a troca da destilaria e do campo exausto 
por outra com a metade da capacidade produtora em campo novo. 
Veremos se o contrôle internacional do petróleo não dirá que tudo 
isso foi uma pilhéria! 

O Sr. Othon Mader - Mais desonesto seria o govêrno que 
aceitasse semelhante proposta. 
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O SR. LANDULFO ALVES - Deveria o govêrno fazê-lo para 
experimentar. 

Sr. Presidente, pelo que dispõe o Regimento da Casa meu tem-
po está a terminar. Não quero deixar passar a oportunidade sem 
ligeira apreciação sôbre o discurso do nobre Senador Plínio Pom-
peu, lido, há poucos dias, nesta Casa. 

O nobre Senador pelo Ceará, no afã de deprimir, menosprezar, 
subestimar os valores brasileiros, tudo nega no seu discurso. Des-
graçadamente, esta a impressão que tive. 

O Sr. Othon Mii.der - V. Ex.a faz grande injustiça ao Sena-
dor Plínio Pompeu. 

O SR. LANDULFO ALVES - Lamento imensamente a au-
sência de S. Ex.ª. 

O Sr. Othon Mii.der - O nobre Senador pelo Ceará não de-
primiu os valores brasileiros: apenas apontou erros e responsabi-
lidades. Temos a obrigação de denunciá-los à Nação, desde que 
cheguem ao nosso conhecimento. 

o SR. LANDULFO ALVES - Só não nega que temos cêrca 
de 40% de solo de formação sedimentar onde pode ocorrer o pe-
tróleo - o que considera uma desvantagem para nós e a perspec-
tiva de um bom negócio para os açambarcadores internacionais. 
A resposta do Sr. Plínio Cantanhede não se fêz esperar e, entre ou-
tros elementos, vêm os seguintes: 

"Durante o ano de 1952, o Conselho Nacional do Pe-
tróleo concluiu a perfuração de 64 poços, dos qoo.is 44 
se revelaram produtores de óleo e 2 de gás, sendo que, 
em 1951, o número de poços terminados fôra de 34." 

Vê-se, assim, que só no ano passado se abriram 64 poços; 30 
mais que no ano anterior, devido ao trabalho do Conselho Nacio-
nal do Petróleo na província petrolífera da Bahia. 

O Sr. Othon Mii.der - Permite ainda V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador). O Conselho Nacional do Petróleo per-
furou poços numa zona onde já se sabia existir petróleo. No meu 
Estado, entretanto, estamos esperando uma sonda há dois anos, e 
até agora não apareceu. Só existe uma para atender aos Estados 
de São Paulo e Paraná, e está, no momento, em Angatuba. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Os recursos virão com a Pe-
trobrãs. 

O SR. LANDULFO ALVES - O nobre colega quer que o Con-
selho Nacional do Petróleo disponha do dom da ubiqüidade. Não 
lhe é possível ter implementos e máquinas em cada um dos vales 
sedimentares do Brasil. 

O Sr. Othon Miider - O que se observa é a incapacidade do 
Conselho Nacional do Petróleo em atender ao problema do petró-
leo, dadas as suas grandes proporções . 

O SR. LANDULFO ALVES - Incapacidade? Um Conselho 
que realiza êsse trabalho num ano de esforços! E' comum negar-
se tudo aos brasileiros e se atribuir aos estrangeiros tôdas as qua-
lidades de realização. 

O Sr. Othon Mãder - O Conselho Nacional do PE;tróleo tem 
quinze anos de existência .1 

O SR. LANDULFO A~VES - Sr. Presidente, a metragem 
perfurada em 1952 atingiu a 40. 934. Em um ano foram perfura-
dos perto de quarenta e um quilômetros . 

O Sr. Othon Mãder - E' uma insignificância dentro do nosso 
território . 

O SR. LANDULFO ALVES - . . . apresentando uma diferen-
ça a maior, sôbre o ano ar;tterior, de 17.100 metros. 

O Sr. Othon Mãder - Se duplicarmos essa metragem, ainda 
será pouco. 

O SR. LANDULFO ALVES - V. Ex.ª vê que com aquêles ele-
mentos quase escassos, como todos sabemos, pode o Conselho Na-
cional do Petróleo realizar essa grandiosa obra. Grandiosa, sim, 
porque proporcionalmente aos recursos de que dispõe; nenhum 
povo a ultrapassou. 

O Sr. Othon Mãder - Não são tão poucos os recursos. Ainda 
no ano passado concedemos 800 milhões de cruzeiros e êste ano 
70 milhões jã lhe foram qistribuídos adiantadamente. Portanto, 
não há falta de recursos. 
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O SR. LANDULFO ALVES - Desde o início das suas ativi-
dades, em 1939, até 31 de março dêste ano, perfurou o C. N. P. 
328 poços, dos quais 312 no Estado da Bahia, 7 em Alagoas, 4 em 
Sergipe, dois no Pará, dois no Território do Acre e um no Mara-
nhão. 

Dêsse 328 poços, 190, isto é, quase 2/3 são produtores de óleo. 

O Sr. Othon Mader - E' claro. Perfurando uma zona petro-
lífera, onde já está descoberto, terá de encontrar petróleo. 

O SR. LANDULFO ALVES - Pretender-se o resultado positi-
vo em dois terços do território brasileiro, na exploração petrolí-
fera, é querer o que só os grandes centros do mundo alcançaram. 

Não procuremos nivelar-nos aos melhores para explorar nosso 
subsolo, a fim de não criarmos, porque estejamos no meio têrmo, 
situação de pessimismo. 

O Sr. Othon Mader - Para que V. Ex.ª verifique como é di-
fícil solucionar o problema, desejo me inf arme qual a percentagem 
de poços secos fora da Bahia. 

O SR. LANDULFO ALVES - Talvez o nobre colega encontre 
a resposta nas notas que estou lendo. Se não contiverem a infor-
mação que deseja, tenho-a aqui sôbre a bancada. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desejaria nos informasse o 
nobre Senador Othon Mãder sôbre o número exato de poços secos. 

O Sr. Othon Ma.der - Fora da Bahia, 100%. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A quantidade é muito peque-
na; e nesse caso a percentagem não traduz o verdadeiro resultado. 

O Sr. Othon Mader - O Senador Landulfo Alves acaba de di-
zer que 16 poços foram perfurados fora da Bahia e agora digo eu, 
todos êles negativos. A percentagem portanto é de 100% de po-
ços secos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mas na Bahia os poços per-
furados contêm petróleo. 

O Sr. Othon Mader - Na Bahia, onde já foi descoberto o pe-
tróleo. Quero ver no resto do Brasil. 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Então só existe petróleo na 
Bahia. Sabe V. Ex.ª da sua existência em tôdas as nossas fron-
teiras. Parece até que, quando o petróleo chegava em cima do Bra-
sil alguma coisa dizia: "Faz mão bôba, passa do Brasil para fora". 
A mesma coisa sucedeu na Bahia. Chegou na Bahia, ficou dentro 
da Bahia. Passou daquele Estado, dizem que não existe no Brasil. 

O Sr. Othon Mader - O problema do petróleo brasileiro é 
grandioso. Com essa miséria de perfurações de poços, nunca se 
resolverá o problema nacional. O problema é complexo; e o Con-
selho Nacional do Petróleo não o resolverá. Por isso desejamos 
que o capital privado auxilie o Govêrno. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não podemos perfurar novos 
poços de um só jato. 

O SR. LANDULFO ALVES - Nem devemos. Seria até anti-
econômico. Nenhum povo se proporia semelhante loucura. 

Continuo, Sr. President~, a leitura que vinha fazendo: 

"Os produtores de óleo e de gás estão todos localiza-
dos no Estado da Bahia e assim distribuídos pelos cam-
pos ali existentes: 

Lobato-Joanes ·- 4 de óleo. 
Candeias - 68 de óleo e 4 de gás. 
Aratu - 2 de óleo e 10 de gás. 
Itaparica - 2~ de óleo e 5 de gás. 
Dom João - 80 de óleo. 
Pedras - 11 qe óleo. 
Agua Grande -- 4 de óleo. 
Paramirim do Vencimento - 1 de óleo e 1 de gás. 
Mata de São Jpão - 1 de óleo e 3 de gás. 
Area de Pitanga - 1 de óleo. 
Area de Restin,ga - 1 de gás." 

Note-se que Itaparica é uma ilha na bôca da Bahia de Todos 
os Santos. Ali, entretanto, ~xistem 23 poços de óleo e 5 de gás. 

O Sr. Othon Mader - Justamente porque o problema é di-
fícil, precisamos, efetivamer,.te, que outros venham em nosso au-
xílio. Citarei apenas trecho de uma conferência do General Jua-
rez Távora há pouco pronunciada. Declarou S. Ex.ª que, nesta 
marcha de prospecção e de estudos da estrutura geológica do 

http:efetivamer,.te
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Brasil, precisaremos de seiscentos anos para realizar e obter a car-
ta geológica do petróleo, e de três milênios para a prospecção da 
área sedimentar do Brasil. Vê V. Ex.ª a extensão do problema. 

O SR. LANDULFO ALVES - Tenho na melhor conta a opi-
nião do General Juarez Távora. Mas V. Ex.ª, como aquêle ilustre 
militar, há de permitir, declare eu que tal argumento não é de 
natureza econômica. 

O Sr. Othon Miider - A referência é de um grande conhece-
dor do assunto . 

O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, jamais se po-
derá pensar em dizer que nós não temos petróleo quando estamos 
procurando meios de obtê-lo; e já existem, por lei, recursos no 
montante de dois bilhões de cruzeiros para levarmos avante êsse 
empreendimento. 

Como, pois, afirmar que levaremos milênios para perfurar o 
solo brasileiro? 

O Sr. Othon Mader - Da forma em que vamos, levaremos 
êsse tempo, como diz o eminente General Juarez Távora. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não se pode fazer tudo de um 
só jato. 

O SR. LANDULFO ALVES - Por que essa análise? Por que 
essa maneira de encarar o problema? Tem algum sentido prático, 
econômico ou político? Nenhum dêstes sentidos tem alegação des-
sa natureza. 

O Sr. Othon Mader - Os dois bilhões de cruzeiros não bas-
tam para resolver o problema. 

O SR. LANDULFO ALVES - Dois bilhões por ano; dez bi-
lhões em cinco anos, conforme V. Ex.ª mesmo votou aqui no Se-
nado (Lendo): 

"Os poços secos, em número de 109, estão assim dis-
tribuídos: 13 em Lobato-Joanes; 10 em Canca; 4 em Dom 
João; 8 em Pedras; 2 em Agua Grande; 3 em Paramirim 
do Vencimento; 2 em Mata de São João; 3 na Area de 
Pitanga; 31 pioneiros em 22 estratigráficos." 
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A metragem perfurada pelo Conselho Nacional do Petróleo, 
até 31 de março último, atingiu a duzentos e setenta e dois mil 
metros, quer dizer, duzentos e setenta e dois quilômetros perfura· 
dos no solo baiano desde o início dos trabalhos. lf:, sem dúvida, 
serviço que recomenda qualquer povo. 

O Sr. Othon Mader - Basta V. Ex.ª notar: perfuraram-se 
272 quilômetros de solo e estamos com a produção de apenas 2 500 
barris diários, quando a nossa necessidade é de 250 mil barris! 
Vê V. Ex.ª quão ridícula é a metragem apresentada como grande 
produção. 

O SR. LANDULFO ALVES - V. Ex.a não poderia, em bom 
senso, oferecer argumentos dessa natureza. A perfuração se faz 
em grau de pesquisa. 

O Sr. Othon Mader - Estou apenas mostrando a grandiosi-
dade do problema. A metragem apresentada pelo Conselho Nacio-
nal do Petróleo é simplesmente ridícula diante das necessidades 
brasileiras . 1 

O SR. LANDULFO AI.VES - Já é grande sorte apresentar 
êsse resultado. E' êle muit() lisongeiro. 

O Sr. Othon Mader - Não penso como V. Ex.ª. 

O SR. LANDULFO AI.iVES - Daí estarmos elaborando uma 
lei, com o fim de regular o assunto e prover recursos para sua ex-
ploração . (Lendo) : 

"Os resultados apresentados no primeiro trimestre 
de 1953 - dêste a+10, portanto - pelos trabalhos de per-
furação - foram muito auspiciosos, de vez que se inicia-
ram 21 poços e se terminaram 18, dos quais 16 produzi-
ram petróleo e apenas 2 foram secos." 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E' excepcional. A percenta-
gem é de admirar. 

o SR. LANDULFO ALVES - Apenas o resultado dêste ano. 
O Sr. Othon Mader - E' o resultado de uma zona petrolífera. 
O Sr. Alencastro Guimarães - Permite o nobre orador um 

aparte? 
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O SR. LANDULFO ALVES - Com muito prazer. 

O Sr. Alencastro Guimarães, - Não contesto a absoluta ca-
pacidade técnica e moral nem a vontade de trabalhar do Conselho 
Nacional do Petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Julgo, como o nobre Senador 
Othon Mader, que o esfôrço atê agora realizado é muito grande 
em relação ao número de novos poços; mas o produto existente é 
insignificante em face das necessidades e possibilidades brasileiras. 

O Sr. Othon Miider - Exatamente. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Quanto à política relativa à 
perfuração e à pesquisa do petróleo, vou cometer uma indiscrição. 
Lembro a V. Ex.ª em boas relações com o Conselho Nacional do 
Petróleo, requeira envie aquela entidade ao Senado, e torne públi-
co, o relatório do técnico especialmente contratado para estudar 
as condições em que vêm sendo feitas as pesquisas, as perfurações, 
enfim, o andamento que vem sendo dado ao problema do petróleo 
no Brasil. :msse inquérito deve tornar-se público. :msse técnico -
posso adiantar a V. Ex.ª - é tão reputado pelo Conselho Nacional 
do Petróleo, que recebe 200 dólares por dia, excluídas as despesas 
de viagens. V. Ex.ª terá então as informações que não lhe posso 
adiantar, porque seria levar muito longe minha indiscrição. 

O SR. LANDULFO ALVES - Tomarei em consideração o 
aparte de V. Ex.ª. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Considero, aliás, o silêncio em 
tôrno desta questão, um atentado ao interêsse nacional. E' um 
negócio em que a Nação está e continuará investindo bilhões de 
cruzeiros, em forma de tributos, os quais, não podem ser confina-
dos ao silêncio dos gabinetes, à propriedade de algumas pessoas, 
obrigadas a calar pelos compromissos assumidos. 

O SR. LANDULFO ALVES - :msse aspecto não invalida os es-
forços do Brasil em descobrir petróleo. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Rendo homenagem aos técni-
cos brasileiros, à sua capacidade sob qualquer aspecto, ao seu tra-
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balho e devotamento ao serviço. Seria injustiça negar-lhes os lou-
vores que merecem; apenas ninguém nasce sabendo. 

O Sr. Othon Miider - Muito bem. 

O SR. LANDULFO ALVES - Evidentemente. 

O Sr. Alencastro Guimarães - O resultado material alcan-
çado é o que importa para a independência do Brasil. 

O SR. LANDULFO ALVES - Todos sabemos dessa circuns-
tância. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Mas o resultado a que já che-
garam é insuficiente em face das necessidades brasileiras. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Temporàriamente. 

O SR. LANDULFO ALVES - Os resultados superam tudo 
o que o mundo tem em poços de igual produção. 

O Sr. Alencastro Gitimarães - A autonomia que desejamos 
para o Brasil depende ~inda dos navios petroleiros de que pre-
cisamos. 

Daí ser importante saber o que tem sido feito, conhecer a cri· 
tica aceita pelo Conselho Nacional do Petróleo, aliás, com muita 
elevação e nobreza para os seus membros. 

O SR. LANDULFO 4LVES - Respondo a V. Ex.a da seguinte 
maneira: o núcleo criado na Bahia, apresentado pelo Conselho 
Nacional do Petróleo e que está produzindo o resultado que li, 
V. Ex.a não o nega. 

O Sr. Alencastro G'µimarães - E' evidente. 

O SR. LANDULFO 4\LVES - Fàcilmente se multiplicará, as-
sim queiramos e tenhamos recursos para promover a especializa-
ção dos nossos técnicos . 

O Sr. Alencastro Guimarães - E' o meu desejo. 

O Sr. Othon Mader - A situação do Brasil não permite de· 
longas. 

o SR. LANDULFO ALVES - o nobre Senador Alencastro 
Guimarães está equivoc;ado em relação ao seguinte item de seu 
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aparte. S. Ex.ª se refere a um caso que cumpre investigar. Dou-
lhe, entretanto, uma notícia, sôbre a qual nada pude averiguar, 
mas que, de algum modo, explicará o ponto que interessa ao nobre 
colega. Quando se fazem as perfurações e se encontram terrenos 
fecundos, os dados são levados à secção de cálculos. São êles que 
demonstram a verdadeira capacidade produtiva de cada um dos 
furos. Como S. Ex.a sabe, êsses cálculos são numerosos e intrinca-
díssimos; o estudo freqüentemente exige meses para um resultado 
positivo. 

Vou agora evidenciar um fato que não apurei devidamente. 
Um dos brilhantes moços saídos de nossas Escolas de Engenharia 
trabalhava ao lado de um técnico estrangeiro, incumbido dêsses 
cálculos. Retirando-se o encarregado, por circunstância ocasional, 
para uma viagem ao país de origem, foi o rapaz incumbido de pros-
seguir nos estudos. Sua decepção foi grande ao encontrar erros; 
e a denúncia produziu um único efeito - o técnico não mais voltou 
ao Brasil. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Não vejo relação entre êsse 
fato e o que enunciei. 

o SR. LANDULFO ALVES - Devemos ter nossos técnicos, 
nossa gente especializada. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Ninguém contesta. 

O Sr. Othon Miider - Ninguém nega; mas estamos diante 
da contingência do tempo. Não podemos esperar pela formação de 
técnicos. 

O SR. LANDULFO ALVES - Confiemos no nosso povo, na 
nossa inteligência, nos nossos valores, no nosso patriotismo e na 
nossa moral. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Dêle tenho orgulho como 
V. Ex.ª. 

O Sr. Othon Miider - Mas, diante das necessidades brasilei-
ras, não podemos esperar pela formação de técnicos. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Com seus erros e defeitos, é 
a minha gente. 

21 - 22502 
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A própria sugestão de V. Ex.ª 
não dará resultado imedia to . 

O Sr. Alencastro Guimarães - O técnico contratado pelo 
Conselho Nacional do Petróleo é uma autoridade, senão máxima, 
de valor excepcional, pago à razão de duzentos dólares diários fora 
as despesas. Seu relatório foi aceito pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, pelos nossos técnicos, pelas nossas autoridades em pe-
tróleo. O inquérito por êle realizado não deve ficar circunscrito 
a um grupo; quando mais não seja, não pode ficar oculto ao Con-
gresso Nacional. :&:sse técnico não pode absolutamente ser com-
parado com aquêle incapaz a que V. Ex.ª se referiu, que, desgra-
çadamente o Conselho Nacional do Petróleo contratou e posterior-
mente foi obrigado a dispensar. Tanto poderia ser nacional como 
estrangeiro. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Permite uma interrupção o nobre 
Senador Alencastro Guimarães? 

O Sr. Alencastro Guimarães - Pois não. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Poderia V. Ex.a citar-lhe o nome? 

O Sr. Alencastro Gu:imarães - O nome não lhe posso dar. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Soa aparentemente com Emerson? 

O Sr. Alencastro Gu~marães - E' semelhante. Desejo apenas 
a publicidade do fato. Entretanto, digo mais: antes da delibera-
ção do Congresso Nacior,tal seria desejável ouvir êsse técnico ou 
conhecer o seu parecer aceito pelo Conselho Nacional do Petróleo. 
Seus conselhos vão ser seguidos por aquela entidade. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A Petrobrás não foi uma su-
gestão do Conselho Naci.onal do Petróleo ao Govêrno? 

O Sr. Alencastro Guimarães - Pela forma do projeto, será a 
política do petróleo exercida pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cqvalcanti - Como então? 
O Sr. Alencastro Guimarães - Declaro ao nobre colega 

que não estou entrando nesse terreno . Acredite V. Ex.ª que, no 
tocante à exploração do :petróleo me coloco no ponto de vista prá-
tico. E' indiferente que tal exploração seja estatal ou de liberdade 
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absoluta. O que desejo é que exista petróleo no Brasil o mais rá-
pido possível, de modo a suprir nossas necessidades. Temo pela 
independência econômica do Brasil, independência de fato. Receio 
mais que a falta do petróleo nos coloque nas mãos de quem o te-
nha, do que obtê-lo no Brasil de qualquer maneira, pois, neste caso, 
manteremos a independência de nossos transportes. Talvez eu seja 
um complexado, como se diz atualmente; mas dirigindo a Central 
do Brasil no período da guerra, sabia que naquele instante da-
ríamos tudo que fôsse exigido em troca de carvão e de petróleo, 
porque do contrário, em quinze dias, haveria total colapso da vida 
brasileira. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não estou pondo em dúvida  
as afirmativas de V. Ex.ª.  

O SR. LANDULFO ALVES - Isso é que devemos temer, tan-
to mais quando se depende dos outros. Façamos precàriamente 
o mesmo, mas façamos com os nossos recursos. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Não discordo de V. Ex.ª, por-
que o carvão nacional, embora de baixo teor de calorias, colabo-
rou, naquela época, para a manutenção da vida nacional. Apenas 
se empenharmos na batalha do petróleo tôdas as possibilidades 
de conseguí-lo, e V. Ex.ª não poderá negar-se, em vez de serem 
aplicados dez bilhões de cruzeiros do Estado forem aplicados trin-
ta ou cinqüenta bilhões de cruzeiros de particulares brasileiros e 
estrangeiros, haverá bem maior probabilidade de obtermos petró-
leo e nos aproximarmos da nossa independência de fato. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Jamais pus em dúvida os 
sentimentos de V. Ex.ª. Estranhei apenas que sendo a Petrobrás 
de cunho governamental, o Conselho Nacional do Petróleo, órgão 
governamental, através do relatório a que V. Ex.ª se referiu e 
pelo que consegui entender das entrelinhas, fôsse contrário à pos-
sibilidade de existência do petróleo em nosso subsolo. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Prestarei a V. Ex.ª depoimen-
to, que não sendo oficial, é, porém, de fonte autorizada. Para co-
meçar, direi a V. Ex.ª que o projeto da Petrobrás enquanto o es-
tatuto do petróleo nascia do trabalho cooordenado dos Estados-
Maiores e do Conselho Nacional do Petróleo e de um debate públi-
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co teve apenas o parecer do presidente do Conselho Nacional do 
Petróleo e não do Conselho Pleno. Assim, o Conselho Nacional do 
Petróleo pode pronunciar-se a favor ou contra a Petrobrás, mas 
o fato é que o projeto enviado pelo Govêrno se baseou apenas em 
opinião isolada do presidente do referido Conselho. Logo, não tra-
duz pelo menos até agora, o pensamento da totalidade dos seus 
membros. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Devo confessar que não nos 
ocorreria a circunstância elucidada pelo nobre colega, por sua 
natureza particularíssima. Estamos aqui em cima de dados onde 
supomos exista correspondência de equipe no que se refere a polí-
tica do govêrno em matéria de petróleo. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Exatamente. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Como poderia eu deduzir que 
só a opinião do presidente do Conselho Nacional do Petróleo con-
duziu o Govêrno nesse Pi1Sso? 

O Sr. Alencastro Gu,imarães - Tomarei mais um minuto do 
eminente orador, apenas para dizer como são feitas as coisas na 
atualidade. Está ao ladci de V. Ex.ª eminente engenheiro ferro-
viário, que confirmará o seguinte: o órgão técnico superior das 
ferrovias brasileiras - o Departamento Nacional de Estaradas de 
Ferro - não foi ouvido em todos êsses planos sôbre equipamento 
e reequipamento ferroviário. Posso afirmar a V. Ex.ª que até 
mesmo na mudança de cadernos de encargos - coisa mais séria -
êle não foi ouvido. Entretanto, êsses cadernos foram mudados. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tudo isso é muito lamentâvel. 

O Sr. Alberto Pasqualini - O nobre Senador Alencastro Gui-
marães fêz alusão ao trabalho de um geólogo americano contra-
tado, chamado Levarsen.. Trata-se de um dos mais eminentes geó-
logos daquele país, que apreciou, em minucioso estudo, as possibi-
lidades das nossas bacias sedimentares. 

o Sr. Alencastro Guimarães - O Senador Alberto Pasqualini 
é quem está fazendo a revelação. A mim me pediram segrêdo. 

O Sr. Alberto Pasq11~alini - Não há razão para manter segrê-
do. Não hâ segrêdo algµm. Li o relatório feito por êsse geólogo, 
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por dever de ofício. E' um trabalho eminentemente técnico. Como 
relator da proposição na Comissão de Finanças, devia socorrer-
me do maior número de dados possíveis relativos ao assunto. 

O SR. LANDULFO ALVES - Perfeitamente. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Como sabia da existência do tra-
balho dêsse geólogo, fiz questão de lê-lo e posso informar à Casa 
que êsse relatório pode ser divulgado. Nêle, há apreciáveis estu-
dos em tôrno das possibilidades de nossas bacias sedimentares e 
também críticas sôbre estudos de geologia e geofísica que estavam 
sendo efetuados. Posso adiantar ao Senado que êsse trabalho não 
só muito nos estimula como ainda nos anima a que prossigamos 
nesta senda, envidando todos os esforços na exploração do petró-
leo, porque as possibilidades do Brasil, segundo o relatório, são 
imensas. Descobrimos petróleo apenas na Bahia; no entanto, o 
que diz o trabalho dêsse geólogo americano, relativamente ao Re-
côncavo, é que se trata de uma região petrolífera justamente onde 
se tornara mais difícil encontrar essa riqueza. 

O SR. LANDULFO ALVES - Muito bem. 

O Sr. Alberto Pasqualini - O citado geólogo está em situação 
semelhante à de um médico que quisesse fazer o diagnóstico de 
um surdo-mudo. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Foi o que eu disse no meu 
discurso. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - As palavras do nobre Senador 
Alberto Pasqualini confortam sobremaneira. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
ao nobre orador que faltam apenas quatro minutos para terminar 
suas considerações. 

O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, terminarei den-
tro em pouco . 

Respondo ao nobre Senador Alberto Pasqualini, cujo aparte 
muito agradeço, pela seguinte forma: essa é a única maneira de 
comprovarmos que todos aquêles que não estão filiados aos inte-
rêsses dos trustes internacionais assim encaram as nossas possi-
bilidades . Podemos encontrar coincidência nessa maneira de pen-
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sar dos que não querem o capital estrangeiro com os que o querem, 
num singelo fato, muito simples de julgar. Basta ver o grandíssi-
mo interêsse que está sendo manifestado pelos trustes no sentido 
de obterem as concessões brasileiras. Esta é a certeza cabal e plena 
de que não desconhecem a existência dos nossos recursos petro-
líferos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Interêsse de última hora. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Perfeitamente. 
O Sr. Alberto Pasqualini - Desejaria dar uma boa notícia 

ao nobre Senador Othon Mãder. O geólogo americano, através de 
seus estudos, anuncia que onde há grandes possibilidades de exis-
tência de petróleo é na bacia do Paraná. Recomenda se façam 
prospecções naquele Estado . 

o Sr. Othon Mader - Regosijo-me com a informação de V. 
Ex.ª. 

S SR. LANDULFO ALVES - Por que negar os nossos valores? 
Já o disse aqui. Por que r:i.egar os nossos técnicos? Por que negar 
a nossa capacidade de for;mar técnicos, a nossa capacidade admi-
nistrativa, nós que temos comprovada essa capacidade em tão 
grandes lances das nossa atividade industrial e econômica? Aí 
está a Siderúrgica, exemplo que espanta até aos estrangeiros. Aí 
está -repitamos sempre -- o aproveitamento da fôrça hidráulica 
do São Francisco. Aí está em um sistema imenso de recursos e 
atividades, a indústria brasileira, formada em cêrca de vinte anos, 
que nos elevou o nível de yida de tal maneira a criar as crises que 
ora nos assoberbam - a crise do crescimento. Por que negar tudo 
isso à nossa gente? Por qq.e negar a sua honestidade funcional? 

Pediria ao Sr. Senad,or Alencastro Guimarães atenção para 
êsse ponto - o da honestidade funcional de nossa gente. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Ninguém a nega. 

O SR. LANDULFO ALVES - Negou-se, há pouco, em dis-
curso ... 

O Sr. Alencastro Guimarães - V. Ex.ª acaba de citar-me ... 

o SR. LANDULFO ALVES - Pedi sua atenção porque foi 
um dos motivos da objeç~o de V. Ex.a. 
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O Sr. Alencastro Guimarães -. Isto é um fato muitas vêzes 
verificado nas repartições públicas. Entretanto, servi em mais 
ou menos uma dúzia de repartições do nosso pais e, em tôdas, os 
funcionários que conheci eram excelentes. 

O SR. LANDULFO ALVES - Aqui se diz que em dez socie-
dades anônimas no Brasil, oito são arapucas. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Disso não sei. E' caso de 
polícia. 

O SR. LANDULFO ALVES - Para defender a entrada de  
capitais estrangeiros no Brasil, não compreendo atitude dessa na- 
tureza, mormente no Senado da República.  

Os nossos recursos em dinheiro a serviço da Petrobrás, já 
autorizados em lei específica, por que negá-los? A nossa capaci-
dade de trabalho, visão política e patriotismo ... 

O Sr. Alencastro Guimarães - Ninguém o nega. 

O SR. LANDULFO ALVES - Tudo se tem negado nesta Casa, 
em vários discursos para justificar a entrada do capital alienígena. 

O Sr. Othon Miider - Ao contrário; temos afirmado, sempre, 
o patriotismo e a capacidade de trabalho da nossa gente, tanto 
que não receamos os trustes. 

O SR. LANDULFO ALVES - Dizem que não podemos ir com 
a pressa devida, senão com capitais estrangeiros. Há minutos ape-
nas V. Ex.ª articulou êsse pensamento. 

O Sr. Othon Mader - Tanto acreditamos em nossa gente que 
não receamos o truste corruptor. V. Ex.ª, sim, mostra-se receo-
so; teme mais pela honra do povo brasileiro. 

O SR. LANDULFO ALVES ..._ Sr. Presidente, não quero ter-
minar sem dirigir um apêlo ao Senado Federal, cujo valor, cujo 
senso de julgamento se sobrepõe a interêsses pessoais, quaisquer 
que sejam, de grupos e ... 

O Sr. Francisco Gallotti - Muito bem. 

O SR. LANDULFO ALVES - ... de capitais estrangeiros. 
Quem tem senso de realidade dos fatos não se preocupa com essa 
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pequena distância entre o dia de hoje e o daqui a cinco ou dez 
anos - período em que vamos consagrar à exploração do petró-
leo brasileiro, pela energia nacional. 

Meça o Senado essa circunstância à altura de seu pensar e 
compreensão e delibere com patriotismo pela Petrobrás, para 
salvar o Brasil da influência dêsses trustes. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado) . 

Durante o discurso do Sr. Landulfo Alves, o Sr. Alfredo Neves, 
1.0 Secretário, deixa a presidência, que é ocupada pelo Sr. Café 
Filho, Presidente, voltando a ocupá-la, em seguida, o Sr. Alfredo 
Neves. 

O SR. ALOYSIO DE CAVALHO (Para explicação pessoal) 
- Sr. Presidente, no decorrer dos debates, quando falava o Sena-
dor Othon Mãder, tive oportunidade de dar um aparte esclare-
cendo expressão de que havia feito uso o nobre Senador Kerginal-
do Cavalcanti. 

O nosso ilustre comparfheiro, Senador Othon Mader, leu um 
artigo em favor da sua tes~i sôbre a exploração do petróleo, mas, 
por um equívoco de mome;nto, atribuiu o ar.tigo ao Sr. Adernar 
de Barros. 

O Sr. Othon Mader - Terá sido um "lapsus linguae". 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - O Senador Kerginaldo 
Cavalcanti usou, então, em relação ao artigo, expressão que foi 
considerada deselegante pe+o Senador Othon Mãder, como se a 
expressão tivesse sido dirigida ao orador. Foi nesse momento que 
se deu a minha intervenção1 para esclarecer que o Senador Kergi-
naldo Cavalcanti estava qu!llificando o artigo do Sr. Adernar de 
Barros. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Que se atribuía ao Sr. Adernar 
de Barros. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Sim, que se atribuía ao 
Sr. Adernar de Barros. Quer dizer: o Senador Kerginaldo Caval-
canti se entenderia com o s~·. Adernar de Barros. Verificamos, en-
tretanto, logo após, que o ;artigo era de autoria do Sr. Adernar 
Vida!, aliás uma das figuras mais ilustres das letras brasileiras 
contemporâneas. 
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o assunto ficou assim esclarecido, e eu estava no dever de fa-
zer estas considerações para tranqüilidade de espírito do meu pre-
zadíssimo amigo Senador Kerginaldo Cavalcanti. (Muito bem}. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Ma-
thias Olympio, segundo orador inscrito para discutir a matéria. 
S . Ex. a dispõe de meia hora. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO (Lê o seguinte discurso} - Se-
nhor Presidente: 

Definindo desta tribuna, por mais de uma vez, meu pensamen-
to acêrca do petróleo, julguei-me desobrigado de voltar a ocupar 
a atenção do Senado para, por ocasião de ser votado o projeto, dar 
o meu voto de acôrdo com as idéias emitidas. Os debates em tôrno 
do assunto discriminaram os dois grupos que aqui se batem por 
solução diferente para o problema do petróleo; um constituído 
pelos que defendem para a sua pátria a maior participação dos 
empreendimentos, querendo vê-la industrializada, tornando-se, as-
sim, mais forte, e o outro formado pelos que proclamam nossa 
incapacidade de recursos financeiros e de técnica e amparado no 
exemplo de outros povos preferem uma cessão completa na espe-
rança vã de conseguir o que jamais alcançaram os que cederam 
iludidos ou por fraqueza. Reconhecendo a inutilidade de meu es-
fôrço para convencer aquêles que fecham os olhos a verdades gene-
ralizadas, só volto ao debate pela insistência com que se alude ao 
nosso nacionalismo bronco e obtuso, só comparável ao de que se-
riam capazes os tupiniquins, como por ironia são alcunhados os 
que propugnam pelo monopólio estatal. 

:Entre nossos técnicos que foram convidados a depor na Câ-
mara sôbre o Problema do Petróleo, perante as Comissões de Segu-
rança Nacional, de Economia e de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, ftgura o Ministro Mário Bittencorurt Sampaio, 
membro do Tribunal de Contas, autor do Plano Salte, antigo Dire-
tor do D. A. S. P. e auxiliar de imediata confiança do govêrno do 
General Eurico Dutra. Foi por seu intermédio, e em concorrência 
pública internacional, com recursos do Plano Salte, destacados 
pela Lei n.0 650, de 1948, adquirida a frota nacional de petro-
leiros, composta de 2 navios de 20 mil toneladas, 10 de 16. 500 e 10 
de 2 mil, grande parte da qual já foi entregue, achando-se os na-
vios grandes em operações de transporte internacional, dando lu-
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cros que possibilitam a amortização de seu custo em menos de três 
anos. 

t:le sustenta, com uma autoridade que ninguém põe em dú-
vida, que 

"O problema do petróleo brasileiro é um problema de 
Estado e que paira, portanto, acima de partidos e de go-
vernos. t:Ie é imenso pelo seu significado, mas diminuto 
pelas dificuldades técnico-financeiras que, no momento, 
oferece para complementação da sua solução em marcha." 

e acrescenta que 
"se houver alguém que nos prove ser impossível a solução 
estatal com resultados imediatos, passaremos a ser o mais 
fervoroso dos entreguistas". 

Ao mesmo resultado chegou o ilustre Relator do Projeto na 
Comissão de Finanças nesta Casa, que na monografia escrita sô-
bre o assunto declara que 

"a alegação da in 
1 

1 

suficiência de recursos não seria tam-
bém procedente. l~ão poderiam, certamente, esperar que 
o capital privado Dracional se aventurasse à exploração pe-
trolífera (como, aliás nunca o fêz, quando tinha essa pos-
sibilidade), já porque não existe em massa disponíwl 
para empreendimentos dessa natureza, já porque não iria 
correr tamanhos fiscos, quando é mais fácil, simples e 
cômodo, utilizá-lo iem especulações imobiliárias, que cons~ 
tituem uma das características econômicas dos últimos 
anos, como conseqüêneia da inflação." 

Os trustes, por sua ve~, nunca tiveram pressa na solução do 
problema nos países onde têm feito inversões de capitais. 

A êsse respeito já tive oportunidade, em discurso anterior, de 
trazer ao conhecimento do Senado a conferência que sôbre "O 
Petróleo no Brasil" proferiu o Sr. John Serman, diretor da "Stan~ 
dard Oil Company", na Câmara do Comércio, desta cidade, em 
1951, e que foi publicada ,em o número 143, da "Revista Esso". 
Nessa conferência, diz êle que à Standard só interessa a aplicação 
de capitais na indústria do petróleo no Brasil quando houver opor-
tunidade de um lucro razoável no empreendimento e que, "mesmo 
que uma busca metódica fôsse iniciada hoje, ainda levaríamos 
um certo número de anos, além de 1955, até encontrar o petróleo 
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suficiente para fazer face às crescentes necessidades domésticas 
de petróleo no Brasil" . 

o que se observa nos que nos combatem é a precipitação de 
suas afirmativas, porque se refletissem um pouco teriam em nosso 
próprio país razões para impugnar aos capitais estrangeiros a 
pesquisa e exploração de nosos petróleo. Bastava que pensassem 
no êrro cometido com as reservas de nossas hematitas, em Minas 
Gerais, as melhores que existem. no mundo e que foram entregues 
aos maiores trustes de aço, sem que daí nos adviesse a menor van-
tagem. Os que defendiam sua entrega sustentavam que grandes 
somas de dinheiro afluiriam sob forma de impostos ao Estado de 
Minas Gerais, cuja arrecadação dessa procedência nunca excedeu 
de quinhentos mil cruzeiros anuais e nenhuma elevação sofreu o 
baixo padrão de vida de seus habitantes. 

Isto, aliás, não ocorreu sem o protesto do então presidente Ar· 
tur Bernardes, que durante o seu govêrno impediu as concessões 
pleiteadas pela Itabira Iron que, afinal, em plena conflagração, 
conseguiu o que aspirava e passou a exportar o desejado minério 
"através de uma estrada de ferro especialmente reconstruída para 
tal fim, e em condições ajustadas, de sorte que transformam a 
operação em verdadeiro monopólio' . 

O que ocorreu em Minas, diz o Ministro Bittencourt Sampaio, 
vai se verificar no Amapá com o nosso manganês. Ali "os poucos 
brasileiros que lá se encontram não devem se aproximar do local 
em que se acham os mapas com os segredos dos nossos tesouros, 
não podem utilizar o restaurante, nem os veículos privativos dos 
estrangeiros". 

Os advogados dos trustes, em repetidos pregões de nossa in-
capacidade financeira, procuram fazer crer que temos prevenção 
contra o capital americano, que estimaríamos viesse para o nosso 
país e aqui se desdobrasse livremente cooperando conosco como 
aliado e amigo. Os trustes, porém, não pensam assim e contra 
êles sempre estêve o próprio Presidente Roosevelt, cujas reeleições 
não puderam impedir, justamente porque representava o pensa-
mento do verdadeiro povo americano, que jamais lhe negou apoio 
no inquérito mandado abrir contra a Standard Oil, do qual resul-
tou a condenação, pela Justiça de Chicago, do poderoso Sr. John 
Davidson Rockfeler. 



A colaboração que nos oferecem não é na base de uma equiva~ 
lente evolução econômica, mas nas condições em que foi dada ao 
Paraguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Irã, Iraque, Birmânia, fn· 
dias Holandezas e ao México, antes da nacionalização. 

E' vasta e rica a literatura sôbre a atuação dos trustes nesses 
países e não menor é a legislação que procura corrigir ineficaz-
mente os seus abusos. 

Richard Lewinsohn, que por muitos anos orientou as pesqui-
sas na "Fundação Getúlio Vargas'', em seu livro "O Dinheiro na 
Política", sustenta que 

"as leis com as quais se procura conter o predomínio dos 
trustes multimilionários, permanecem em vigor, embora 
os magnatas não as temam, pois o caminho para contor-
ná-las está aplainando. Tampouco no estrangeiro necessi-
ta o grande capital americano de recorrer à fôrça. Quan-
do se trata de conquistar novas fontes de matérias-pri-
mas, quando se quer assegurar na Asia a posse de terre-
nos petrolíferos, qµando se exploram na Africa ou na 
América do Sul plantações de borracha, quando mais 
além da fronteira \3e beneficiam minas de cobre ou quer 
arrebatar o predomínio sôbre o nitrato do Chile, o gran-
de capital tem atr~s de si os recursos da fôrça de um Es-
tado poderoso" ('I'rad. espanhola, pág. 251). 

São de comover as páginas emocionantes em que M. F. Hub-
ner nos descreve a epopéia mexicana em que ressalta a coragem 
com que aquêle povo enfre11tou os "interêsses poderosíssimos con-
tra os quais não pode lograr nenhum govêrno da terra", mas, no 
balanço final, o México veri;ficou haver perdido sessenta por cento 
de seu território, além de haver suportado a ocupação de seu solo 
pelas tropas da França, da Inglaterra e da Espanha e de ter so-
frido a invasão de Vera Crqz e Tampico pela infantaria da mari-
nha norte-americana (México em Marcha, edição chilena, 1936, 
págs. 297 e seguintes) . 

Franck Fonnebaum, fü~ Universidade de Colúmbia, de Nova 
Iorque, descrevendo a penetração capitalista no organismo mexi-
cano dá-nos o seguinte quai;iro contristador: 

"Era como uma nova invasão estrangeira, porém des-
ta vez com dinheiro em lugar de soldados, não só se apo-
derando da terra, mas igualmente, das fontes de recursos 
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do país. O estrangeiro além de gozar da influência na 
maquinaria política mexicana, tinha ao mesmo tempo a 
ajuda e o apoio dos representantes diplomáticos de seus 
países, os quais protegiam os seus nacionais no desenvol-
vimento de suas inversões e permaneciam como baluarte 
adicional contra o mexicano. (A Paz pela Revolução, edi-
ção chilena, 1938, pág. 258) . 

Herzog, com a sua dupla autoridade de Secretário da Comis-
são de Peritos no Conflito de Ordem Econômica da Indústria Pe-
trolífera, e posteriormente, como Gerente Geral da entidade esta-
tal "Distribuidora de Petróleos Mexicanos", descreve-nos a luta 
de sua pátria para libertar-se do jugo financeiro internacional, 
cujos lucros se acresciam de várias fontes, inclusive do salário do 
operário miserável, observando-se mesmo, nos últimos anos de ex-
ploração por parte das companhias privadas, diminuição de salá-
rio, a qual oscilava entre 16 a 22% em relação ao ano de 1934. O 
Presidente Cardenas, em Manifesto lançado à nação, denunciou a 
atitude perversa, intransigente e desonesta das emprêsas petro-
líferas, acrescentando que: 

·"outra contingência inelutável do enraizamento da in-
dústria petrolífera, fortemente caracterizada por suas 
tendências anti-sociais, e mais prejudiciais que tôdas as 
anteriormente enumeradas tem sido a persistente, ainda 
que indevida, intervenção das emprêsas na política nacio-
nal" <Petróleo Mexicano, edição mexicana, 1941, pág. 138) 

Pela luta que enfrentou, Cardenas sofreu uma campanha de 
difamação e intrigas muito semelhante à que entre nós é desen-
cadeada contra os que pugnam pelo monopólio estatal da indús-
tria de combustíveis líquidos. As armas, lá como aqui, são as mes-
mas, não faltando sequer o espantalho comunista, atirado à cor-
rente nacionalista pelos agentes dos trustes. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO - Ainda invocando o valioso tes-
temunho de Herzog podemos repetir: 

"Falaram os advogados das companhias de petróleo, 
como é lógico supor-se, do fantasma comunista. Os co-
munistas mexicanos haviam inspirado a expropriação e 
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com seus cheques em dólares conseguiram enfraquecer o 
critério dos patriótas mexicanos, que no conflito intervie-
ram de diferentes modos e em várias etapas, então está 
claro, fizeram menção do imaginário ouro de Moscou. E 
é natural, pois o mercador só se move estimulado pelo lu-
cro e não pode comprender que existam loucos e manía-
cos capazes de agir com desinterêsse, com generosidade 
e pelo bem do seu povo" (Obra citada, pág. 146). 

Infelizmente o exemplo citado estende-se à maioria das Re-
públicas sul-americanas. No Peru, onde opera a International Pe-
troleum Company, subsidiária da Standard of New Jersey, a gaso-
lina refinada no país é vendida a um preço bem superior ao dessa 
mesma gasolina quando exportada; enquanto na Holanda antes 
da guerra, era ela vendida por menos de dezessete centavos, em 
Lima atingia o preço de vinte e oito centavos o litro. Na Bolívia 
seu métodos foram, se tal é possível admitir-se, ainda mais cruéis, 
fomentado, inclusive, a Guerra do Chaco. Seu desprêzo pelos in-
terêsses bolivianos chegou ~:o ápice na construção de um oleoduto 
clandestino, que conduzia óleo para território argentino e que 
atravessava o rio Bermejo, denúncia tornada pública em 1935, 
(J. A. Dehesa - O Processo de Defraudações· da Standard Oil 
Company of Bolivia, edição boliviana, 1938) . 

Na Venezuela, os fatos não se passaram de modo diferente. 
Com seu riquíssimo subsolo em plena exploração, tem sido uma 
das vítimas preferidas pelos trustes internacionais, que, apesar dos 
lucros fabulosos (as ações qe algumas companhias inglêsas e nor-
te-americanas, entre 1924 e 1927, subiram de seiscentos por cento) 
mantém uma economia fraca, que vegeta em função do mundo fi· 
nanceiro alienígena e daqueles lucros espantosos percebe o govêr-
no apenas dez por cento e OE; operários e empregados cinco por cen-
to. O desenvolvimento da n;ação também se. entrava pelo preço dos 
combustíveis no mercado i:q.terno. Gumercino Torres, Ministro do 
Fomento da Venezuela, denunciou o escândalo ao dizer que "a ga-
solina do petróleo venezuelano vende-se no exterior quase pela 
metade do preço que aqui E;e cobra por ela". 

Se passarmos da Venezuela para a Colômbia, o quadro é o 
mesmo. No relatório apresentado pelo Chefe da Interventoria Na-
cional do Petróleo da Colômbia, ao Congresso Nacional, diz seu au-
tor que é mister "mudar radicalmente o sistema adotado até hoje, 
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século XX, ao aparecer, conquistou simpatias gerais, porque dava 
a impressão de ser um "corretivo feliz à gestão puramente egoísta 
dos particulares e a gestão somente pelo Estado, das surprêsas 
de interêsse geral". Visaram as corporações públicas, em principio, 
por meio das sociedades de economia mista, dissimular suas ten-
dências socializantes, mas a experiência demonstrou que "a so-
ciedade entre o Estado e os particulares não pode, senão excepcio-
nalmente, conduzir a bons resultados. Uma associação não bene-
ficia, com efeito, a todos os associados senão quando êles visem 
a um fim comum ou, pelo menos, a fins análogos, excluída a opo-
sição entre uma e outros. Ora, em uma emprêsa de economia mis-
ta, os fins visados pelo Estado e pelos particulares são diametral-
mente opostos; êles se excluem reciprocamente. 

O capital particular não tem em vista senão seu interêsse pes-
soal; êle quer lucros elevados que lhe assegurarão bons dividendos 
e procura fixar o preço da venda mais alto que a concorrência 
permita, se ela existir". O interêsse do Estado é justamente o con-
trário; êle visa manter os' preços baixos em benefício da coletivi-
dade. E' inevitável, pois, o conflito entre os dois grupos: se o 
particular vence, a emprê~a passa a ter fim lucrativo; se o Estado 
tem êxito, neste caso o particular não alcança os fins que teve em 
vista os interêsses contrários dos dois grupos e daí dizer Fayol 
que a sociedade de economia mista é "um monstro que não vale 
a pena viver" . 

Países houve, como a ~nglaterra e os Estados Unidos, que nun-
ca fizeram uso dêsse tipo de sociedade, mas, de acôrdo com o no-
tável depoimento do eminente professor Bilac Pinto, apoiado nas 
maiores autoridades de Direito Administrativo, as críticas às 
sociedades de economia mista representam os resultados dos tests 
a que êsse tipo de emprêsa foi submetido nos diversos países que 
dêle se utilizaram. 

E' preciso reconhecer com John Thurston que há "uma oposição 
fundamental entre o conlf!eito de uma emprêsa privada, organi-
zada para proporcionar 1 ucros aos seus acionistas e a emprêsa go-
vernamental criada para prestar serviço. Qualquer tentativa para 
combiná-las, em nossos tj.ias, quando os direitos de propriedade 
estão sendo amplamente desafiados, provàvelmente resultará num 
conflito de interêsse que produzirá resultados indesejáveis". 
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Nossos adversários têm o direito de nos combater, mas pre-
cisam reconhecer que a companhia em que estamos repele o con-
ceito de botucudos com que somos mimoseados. Aguardemos o 
julgamento da opinião esclarecida e demo-nos por satisfeitos com 
o cumprimento do nosos dever. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo visivelmente número no 
recinto para que a sessão possa prosseguir, vai ser feita a cha-
mada. 

Procede-se à chamada, a que respondem os Srs. Senadores: 
Alvaro Adolfo. 
Mathias Olympio. 
Kerginaldo Cavalcanti 
Ezechias da Rocha. 
Ismar de Góes. 
Landulfo Alves. 
Alfredo Neves. 
Euclydes Vieira. 
Costa Pereira. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Alberto Pasqualini (12). 

O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada apenas 12 
Senadores. 

Não havendo mais número para continuar a sessão, vou le-
vantá-la, designando, para a extraordinária, a realizar-se às 20 
horas e 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados, n.º 265, de 1952, que dispõe sôbre a constitucio-
nalidade da Sociedade por Ações de Petróleo Brasileiro S. A., e dá 
outras providências. Pareceres: n.0 265, de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com as alterações 
constantes das emendas que oferece sob ns. 2 a 7; pela incons-
titucionalidade do § 2.0 do Art. 53 do projeto e pela constitucio-
nalidade da emenda n.0 2 de plenário; n.º 266, de 1953, da Comis-
são de Economia, favorável ao projeto e às Emendas ns. 5, 6, 7; 

22 - 22 502 
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contrário à de n.º 4; oferecendo as de ns. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-A, 
14, 15, 16, 17, 18; e propondo subemenda às de ns. 1, 2 e 3; n.0 267, 
de 1953, da Comissão de Segurança Nacional, favorável ao projeto 
e às Emendas de ns. 13 e 14 e declarando não ser da sua compe. 
tência pronunciar-se sôbre as demais que lhe foram apresentadas; 
n.º 269, de 1953, da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, favorável ao projeto e às emendas ns. 4, 6, 7, 
10, 11, 16; contrário às de ns. 1 (e subemendas), 2 (e subemen-
das), 3, 4 (e subemenda), 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 
27, 29; apresentando as de ns. 19, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33; 
e oferecendo subemenda à de n.º 9; n.º 269, de 1953, da Comissão 
de Finanças, favorável ao projeto e às emendas ns. 6, 7, 11, 16, 
24, 25, 28, 31, 33; contrário às de ns. 1 (e subemendas), 2 (e 
subemendas), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 26,, 30, 32; 
apresentando as de ns. 34 a 50; e oferecendo subemendas às de 
ns. 10 e 12. 

Levanta-se a sessão à~ 18 horas e 25 minutos. 



SESSAO EM 24 DE ABRIL DE 1953 

(Extraordinária noturna) 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão única do Projeto de Lei da Câmara dos Depu-
tados, n.0 265, de 1952, que dispõe sôbre a constitucionalidade da So-
ciedade por Ações de Petróleo Brasileiro S. A., e da outras providên-
cias. Pareceres: n.0 265, de 1953, da Comissão de Constituição e Jus-
tiça, pela constitucionalidade, com as alterações constantes da Emen-
das que oferece, sob ns. 2 a 7,· pela inconstitucionalidade do § 2.0 do 
Art. 53 do projeto e pela constitucionalidade da Emenda n.§ 2 de ple-
nário; n.º 266, de 1953, da Comissão de Economia, favorável ao proje-
to e às Emendas ns. 5, 6, 7,· contrário à de n.0 4; oferecendo as de ns. 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-A, 14, 15, 16, 17, 18,· e propondo subemenda às de 
ns. 1, 2 e 3,· n.O 267, de 1953, da Comissão de Segurança Nacional, fa-
vorável ao projeto e às emendas de ns. 13 e 14 e declarando não ser 
da sua competência pronunciar-se sôbre as demais que lhe foram apre-
sentadas (ns. 1 a 12 e 15 a 18); n.0 268, de 1953, da Comissão de Trans-
porte, Comunicações e Obras Públicas, favorável ao projeto e às 
emendas ns. 4, 6, 7, 10, 11, 16; contrário às de números 1 (e subemen-
da>, 2 (e subemenda), 3 (e subemenda), 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 
BV, BC, BG, BT, apresentando as de ns. 19, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 
33; e oferecendo subemenda à de n.0 9; n.0 269, de 1953, da Comissão 
de Finanças, favorável ao projeto e as Emendas ns. 6, 7, 11, 16, 24, 
25, 28, 31, 33; contrário às de ns. 1 (e subemenda), 2 ( e subemendas), 
2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 30, 32; apresentando as de ns. 
34, a 50,· e oferecendo subemenda às de ns. 10 e 12. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Plí-
nio Pompeu, primeiro orador inscrito para a discussão do projeto. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Sr. Presidente, desisto da pala-
vra para falar no encaminhamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Car-
los Lindemberg, segundo orador inscrito. (Pausa) . 
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Não se achando presente, dou a palavra ao orador seguinte, 
Senador Onofre Gomes. 

O SR. ONOFRE GOMES - Sr. Presidente, desisto da pala-
vra para usá-la no encaminhamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tendo o nobre Senador Onofre Gomes 
desistido da palavra, dou-a ao orador seguinte, o nobre Senador 
Othon Mader. 

O SR. OTHON MA.DER - Sr. Presidente, desisto da palavra, 
para falar durante o encaminhamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Não há outros oradores inscritos. 
(Pausa). 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, di-
versos oradores, defendendo os pontos de vista respectivos, ati-
nentes ao projeto que cria a Petrobrás, expuseram suas opiniões 
com inusitado brilho. O~ argumentos, por vêzes no terreno da 
economia e outros da política, mantiveram acesos os debates e 
emprestaram à polêmica tonalidade das mais elevadas . Não há 
dúvida que o Senado evid~mciou estar o País à altura de problema 
tão grave que desafia nos~.10 descortínio e impõe a cada um de nós 
atitude não só reflexiva, mas sobretudo decisiva. Neste terreno, 
ninguém pode ficar neutro. A corrente que sustenta o interêsse 
precípuo do Estado encontra guarida forte na opinião pública; e, 
a cada hora que passa aumenta as suas perspectivas e convence 
pela fortaleza da causa q·µe defende. 

Nós, os que entendemos na defesa dos interêsses do País que 
a tese estatal é a que melhormente nos convém, não temos sido 
sempre compreendidos como deveríamos sê-lo; mas isso não nos 
entibia; antes, pelo contrário, fortalece a nossa fibra combativa 
e impõe-nos o dever de, pela argumentação, convencer os nossos 
dignos pares da justiça da causa que esposamos. 

Para mim, a questão se apresenta num terreno político e eco-
nômico que sobreleva ao~ mais; e como tive ocasião de dizer -
se não me falha a memória - ao nosso eminente colega Senador 
Othon Mader, sem esquecer as características econômicas, con-
tudo, a primazia no terreno político sobrepaira, porque é, incon 
testàvelmente, a que consubstancia e fortalece a nossa opinião. 
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Os problemas da América Latina, Sr. Presidente, de há mui-
to se vêm constituindo um motivo de constante mal-estar nas nos-
sas relações com a grande Nação do setentrião americano. ::l!:ste 
fato está sendo proclamado pelos nossos homens públicos, não com 
espírito de derrotismo, mas para que se encontre uma fórmula 
capaz de, inteligentemente, resolver as dificuldades e contribuir 
para o entendimento melhor entre os nossos povos. 

Essa mesma afirmação, fê-la em Washington, o Sr. Euvaldo 
Lodi; e ainda que com maiores reservas, justificativa da situação 
oficial que ocupa há pouco do mesmo modo se externou o emi-
nente Governador do Estado do Rio, o Sr. Amaral Peixoto. 

Quando, nesta casa, alteamos a voz para combater o capita-
lismo judaizante, o capitalismo internacional, não queremos outra 
coisa que não, empreendendo defender os interêsses precípuos de 
nossa terra, assegurar para o Brasil uma posição compatível, não 
só com a nossa dignidade de povo livre, como também com o bem-
estar social da nossa gente. 

O Sr. Domingos Velasco - Dá V. Ex.ª licença para um 
aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Com muito prazer. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª faz muito bem em dizer 
que combatemos o capitalismo judaizante ou o capitalismo inter-
nacional. Para os não afeitos aos problemas sociais, parece que, 
quando se combate o capital internacional, o capital espolia-
dor, o capital judaizante, nos opomos ao capital. O capital é coisa 
inerte. ::l!:ste edifício é um capital; uma estrada de ferro é um ca-
pital; uma fábrica é um capital. E ninguém combate coisa inerte. 
O que nós combatem-os é o abuso do poder econômico; é o abuso 
do capital. 

A isso é que chamamos de capitalismo. Freqüentemente, nes-
ta casa, chamam-nos de ignorantes. No entanto, ouço tantas bar-
baridades em matéria de economia política, de sociologia, de es-
colas econômicas que, verdadeiramente, me assombram. Há fun-
damental diferença entre capitalismo internacional, ou seja abuso 
do poder econômico, abuso do capital que espolia os povos, e o ca-
pital propriamente dito, instrumento da produção. 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem! 



- 342 -

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - O aparte elucidativo 
com que me honrou o Senador Domingos Velasco é o desenvolvi-
mento da tese que me trouxe à tribuna; e explica, perfeitamente, 
os motivos inspiradores que a todos nós - os chamados naciona-
listas - incentiva na defesa das riquezas nacionais. 

Começo por dizer que não constituímos exceção nativista na 
formulação dêsses comentários. Ainda hoje, num aparte, dizia 
para o eminente Senador Assis Chateaubriand que preparava as 
minhas flechas de tupiniquins a fim de ferí-lo oportunamente 
no correr dos debates. Infelizmente, S. Ex.ª não se encontra entre 
nós. Queria fazer notar a S. Ex.ª, como amigo do Sr. Nelson 
Rockfeller, que êsse eminente cidadão norte-americano proferiu, 
não há muitos anos, conferência - se não me engano, em Wash-
ing,ton - na qual declarou que as relações da América do Sul com 
os Estados Unidos estavam, realmente, em caminho desagradável, 
como resultante da política do Presidente Truman. Não estou 
contando fato que não possa comprovar. Para isso, invoco a opi-
nião de um publicista norte-americano, Horoth, no "Latin Ame-
rica growing business or revolution" ,pede a atenção para uma 
conferência do Sr. Nelson. Rockfeller, que acusa "a administração 
Truman de ter negligenciado as relações inter-americanas e cha-
ma a atenção para o ressentimento crescente dos países latino-
americanos contra a politica econômica dos Estados Unidos". 

Não sou eu, com o Ir.feu espírito autóctone, homem de forma-
ção indígena, que nunca saiu do território nacional, quem critica 
certos aspectos da política norte-americana. E' um dos maiores 
capitalistas daquele país, figura, aliás, exponencial por muitas 
qualidades intelectuais, quem se abalança a fazer êsse comentá-
rio de significação irretorquível. 

Que temos dito nós os nacionalistas? 
Em primeiro lugar, ti~mo-nos declarado, da tribuna desta casa, 

grandes admiradores dos Estados Unidos da América; em segundo, 
proclamado, alto e bom som, que veríamos sempre com imenso 
carinho o estreitamento dos laços que nos unem a essa grande 
Nação; finalmente, que não vacilaríamos no entendimento, seja 
de ordem econômica, seja de ordem militar, contanto que se colo· 
casse na base de uma reciprocidade integral em que o Brasil pu-
desse, como nação que é independente se encontrar perfeitamente 
à vontade. 
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Se falamos esta linguagem, como poderíamos ser acoimados 
de inimigos, de adversários, de antagonistas, de infensos aos Esta-
dos Unidos da América do Norte? Essa injustiça é preciso se erra-
dique de uma vez por tôdas . 

Não é possível, Sr. Presidente, que, para vencer, necessitem, 
aquêles que se nos opõem, de lançar mãos de argumentos que não 
resistem a qualquer crítica, sobretudo quando ela se faz dentro da 
mais acentuada boa fé. 

Nós, os chamados nacionalistas, nos situamos num plano mo- 
ral dos mais elevados. O nacionalismo que praticamos é um na- 
cionalismo de defesa, é um nacionalismo de confraternização, sem  
nenhum espírito isolacionista. Compreendemos a nossa pátria  
como unidade dêste planêta onde todos se interligam por laços,  
tênues algumas vêzes, outras, mais complexos, mas incontestà- 
velmente liames que derivam da própria natureza humana e da  
vida dos homens em sociedade. Dai por que fugir a êsses impera- 
tivos de ordem social e política seria escapulir por uma porta in-
defensável; e nada, Sr. Presidente, seria mais inócuo, mais vão do 
que apresentar-se, quem quer que seja, homem ou coletividade, 
despido dessas virtudes de simbiose, que são as fôrças catalíticas 
das organizações humanas, políticas e sociais . 

Por tudo isso, quando discutimos a questão do petróleo, não 
é absolutamente do nosso espírito a fórmula de que o petróleo é 
nosso. O petróleo é nosso sob certos aspectos. E' nosso sob o as-
pecto da exploração, mas é universal sob o aspecto de que repre-
senta uma fôrça que contribui para a grandeza dos povos, dos 
quais o Brasil não se poderá distanciar pelos vínculos fraternais 
que se estabelecem não só dentro do conceito de humanidade como 
também do conceito moral da sociedade . 

Eis por que formulada esta conceituação, com estratificação, 
não só filosófica como também social, de relevância indiscutível, 
e que salta aos olhos de todos nós, pergunto se depois desta expo-
sição, pela qual se compreende o nosso nacionalismo, como pro-
clamar que temos espírito "chauvinista" ou retrógrado, ou então 
que nos abalançamos por portas largas e vadias de um ultra-
nacionalismo, realmente decrépito, e que não se coadunaria com 
o nosos pasasdo de nação livre, nem com os objetivos futuros, que 
nortearão as gerações por vir. 
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Sr. Presidente, a história dos trustes é história trágica, an-
gustiante, terrível. É, sobretudo, um capítulo desarvorado da hu-
manidade em que o homem, tateante, nos princípios da era capita-
lista, não sabia ou não podia reconhecer as suas possibilidades e 
as suas obrigações em face de uma sociedade nascente, poderosa, 
pelas perspectivas ainda que com certas restrições. 

Na verdade, porém, Sr. Presidente, a luta que no século pas-
sado se travou pela dominação capitalista em todo o mundo, po-
deria justificar certas barbaridades, certas implacabilidades e até, 
mesmo, certa impiedade. Mas, o evolver da humanidade, o desen-
volvimento dos conhecimentos humanos, o progredimento da so-
ciedade impôs a todos, homens do povo, a obrigação de criar um 
entrelaçamento, uma cadeia de interêsses que só pelo respeito re-
cíproco poderia determinar a estabilidade capaz de engendrar o 
respeito das coletividades sociais, políticas, portanto, humanas. 

Como ia, de início, salientando, a história dos trusts é uma 
das mais lôbregas que poderão ser contadas. E' a história em que o 
homem se converte no "hpmo dominis lupus", em que o homem é 
o lobo do próprio homent. Tudo se faz, tudo se pratica, porque 
todos os meios são justos, contanto que se obtenham os fins visa-
dos. E' a história de um capitalismo incipiente e brutal, que avan-
ça como o carro do deus ipdiano, Jagernath, triturando, esmagan-
do tudo à sua passagem. 

Eis a imagem do capitalismo emergente, do chamado capita-
lismo internacional, devorador, açambarcador, do capitalismo que 
tem escrito as mais negras páginas da história da humanidade. 

O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.ª poderia dizer quem defendeu 
aqui a entrega do petróleo a trusts internacionais? 

O SR. KERGINALDQ CAVALCANTI - Ainda não cheguei lá, 
meu nobre colega. 

O Sr. Plínio Pompeu - Ninguém quer entregar o petróleo a 
trustes internacionais; ao contrário, desejamos organizar compa-
nhias de acôrdo com as leis brasileiras, fiscalizadas por nós. Te-
mos bastante idoneidade e cultura, para nos defendermos dos 
trusts internacionais. 

o SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Verifico que tenho 
sido infeliz na minha diss19rtação. Apenas me encontro no terreno 
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sócio-filosófico, para o qual confesso, não tenho realmente com-
petência abalisada. Não saí ainda dessa conceituação, para entrar 
no terreno prático a que deseja levar-me S. Ex.ª, o meu nobre e 
querido amigo, Senador Plínio Pompeu. 

O Sr. Plínio Pompeu - Muito obrigado a V. Ex.ª. O que nós 
queremos é, apenas, que exista o petróleo; em lugar do "petróleo 
é nosso" queremos simplesmente petróleo. Vamos ao aspecto 
prático. 

O Sr. Camilo Mércio - Queremos petróleo, mas não para en- 
tregá-lo ao capital privado com prejuízo da coletividade.  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - O Senador Plínio 
Pompeu quer que exista petróleo, o Senador Othon Mader tam-
bém quer petróleo. Todos queremos petróleo, mas querer petróleo 
como pretendem é uma coisa, e querer petróleo pela f arma que 
nós desejamos é outra. 

O Sr. Plínio Pompeu - Se V. Ex.ª me indicar um pais do 
mundo que tenha petróleo e o haja explorado pelo Estado, votarei 
com V. Ex.ª. 

O Sr. Camilo Mércio - Queremos petróleo, mas não pela 
forma por que o México o obteve, sendo prejudicado, como também 
o foi a Bolívia. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - O preço pelo qual se 
pagará êsse petróleo é que se torna objeto das nossas discussões. 
Muitas vêzes, êsse preço poderá não convir a uma nação, a um 
país, sobretudo ao Brasil. A questão, portanto, circungirá na inter-
pretação do que se deve entender pelo "queremos petróleo". Quem 
não o quer? 

Todos queremos, todos almejamos, estamos ansiosos pelo pe-
tróleo, todos esperamos e gritamos pelo petróleo. A todo preço -
dizem uns. Mas nós o queremos por preço que não sacrifique a 
nossa honra, que não malbarate nossos interêsses ... 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 
O Sr. Plínio Pompeu - E qual o processo? Se fôr pelo mono-

pólio estatal, jamais teremos petróleo para atender às nossas ne-
cessidades . 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - ... que seja a fôrça 
de agregação nacional e de preponderância das futuras gerações, 
pelas quais devemos zelar. 

O Sr. Camilo Mércio - O sistema de obtenção do petróleo 
está perfeitamente defendido pelo Senador Alberto Pasqualini, em 
seu parecer . 

O Sr. Plínio Pompeu - O govêrno não compreendeu. E' im-
possível a obtenção de petróleo pelo monopólio estatal. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-
ção! Está com a palavra o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

O Sr. Camilo Mércio - Existe o capital para as primeiras ex-
plorações. 

O Sr. Plínio Pompeu - S. Ex.ª, o Sr. Senador Camilo Mercio, 
mostra que não está, absolutamente, a par do assunto; não tem 
acompanhado a exploraçãp do petróleo em tôda parte do mundo. 
Se tivesse, não diria isso. 

O Sr. Camilo Mércio - Tenho acompanhado, perfeitamente; 
até os discursos de V. Ex.a, citando o exemplo da Venezuela, sa-
crificada pelo capital estr~mgeiro. 

O Sr. Plínio Pompeu - Absolutamente. Referi-me ao México 
e a outros países. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, ren-
do homenagem aos meus nobres colegas. Déssemos-lhes a acenda-
lha e o marrão e o debate se transfarmaria num incêndio. 

Encontrava-me, Sr. Presidente, poderia dizer, nas prelimina-
res da minha oração, falando sôbre o que se entende e o que se 
tem visto pelos trusts através dos monopólios petrolíferos. Quero 
aproveitar o ensejo, porque tenho sido ouvinte meticuloso, para es-
cogitar um pouco a resp~ito de algumas expressões que poderia 
dizer, sem nenhuma ofensa mirificante com que alguns dos meus 
ilustres colegas apresentam o petróleo a jorrar na Venezuela, no 
Canadá ou no México. 

Sr. Presidente, quando a alguém cabe, dentro da crítica his-
tórica, formular uma apreciação, não deve fugir a certos impera-
tivos sociológicos que imprimam à discussão feitio especial e terá 
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certamente de enumerá-los para que todos se capacitem das ra-
zões apreciadas de modo a que cada um acabe por formar juízo 
seguro e determine e impulsione seu próprio julgamento. 

Como será possível simplesmente trazer para o conjunto des-
ta discussão o caso do Canadá sem que tenhamos em conta certos 
fatôres específicos que não seria possível elidir senão com prejuízo 
manifesto da análise e, conseqüentemente, do âmbito da própria 
discussão. 

O Canadá, todos nós o sabemos, é, primordialmente, nação  
de fala inglêsa, ligada ainda à Coroa britânica por certos vínculos  
que poderei chamar de político-sentimentais. É sobretudo um país  
contíguo dos Estados Unidos, recebendo, naturalmente, os influ- 
xos da cordialidade natural em povos que se originam do mesmo  
tronco como também das fôrças capitalistas em constante movi- 
mentação e que constituem a tessitura orgânica de interêsses  
comuns.  

O Sr. Plínio Pompeu - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Ouço V. Ex.ª sempre 
com o carinho que me merece e a atenção que me despertam suas 
palavras. 

O Sr. Plínio Pompeu - Apresentei emenda, neste caso, que 
espero V. Ex.ª estude se por acaso não passou a de autoria do 
nobre Senador Othon Mader, e igual à legislação mexicana. A 
exploração do petróleo no México é feita pela Palmex, mas há tam-
bém um sistema de autorizações, espécie de concessões que estão 
sendo dadas a companhias estrangeiras. Minha emenda é justa-
mente a cópia dêsse sistema vigorante no México, para que o pe-
tróleo seja extraído pelo monopólio estatal da Petrobrás e também 
por um sistema de autorizações. Tenho certeza de que V. Ex.ª 
votará a favor de minha emenda, assim como o nobre Senador Ca-
milo .Mércio. 

O Sr. Camilo Mércio - Com muito prazer devo dizer ao no-
bre colega que não acredito acompanhe quer uma emenda quer a 
outra, nem a de V. Ex.ª nem a do Senador Othon Mader. 

O Sr. Plínio Pompeu - Então se não acompanha o Senador 
Othon Mader ... 
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O Sr. Camilo Mércio - Sou integralmente pelo monopólio es-
tatal. 

O Sr. Plínio Pompeu - ... acompanha a Rússia. 

O Sr. Camilo Mércio - V. Ex.ª não pode dizer isso. pois co-
nhece meu passado político e sabe que, quando deputado, fui um 
dos que, na Câmara mais atacaram os comunistas. 

O Sr. Plínio Pompeu - Por isso mesmo, estou dando êstes 
apartes. 

O Sr. Camilo Mércio - V. Ex.ª sabe de minha estréia no Se-
nado e da discussão que tive com o Senador Carlos Prestes ... 

O Sr. Plínio Pompeu - Então mudou de sistema. 

O Sr. Camilo Mércio - ... que não se conformava em ver-
me atacar o seu partido. Por conseqüência não me pode atirar a 
pecha de comunista. 

1 

O SR. KERGINALDQ CAVALCANTI - Sr. Presidente, é um 
encanto ouvir os meus n.obres colegas, sobretudo quando diver-
gem sôbre a tese do petróleo. Mesmo divergindo em alguns pontos 
de vista, sinto-me realmer.tte comovido por estas manifestações de 
entusiasmo, expressões qq.e são do nosso patriotismo, evidencian-
do o grande interêsse que temos pela matéria. 

Retomando, porém, Q fio das minhas considerações, eu me 
achava, geo-politicamente, no Canadá e chamava a atenção do 
Senado para as condiçõe& peculiares da vida econômica do povo 
canadense. 

Pois bem, sabe o Sem:ido, e o nosso eminente amigo, que 1/4 
das indústrias do Canadá se encontram em mãos de interêsses nor-
te-americanos . 

O Sr. Rui Carneiro -- V. Ex.ª dá licença para um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI -Sempre me dá grande 
prazer ouvir V. Ex.ª. 

O Sr. Rui Carneiro -- Conheço o sentimento nacionalista de 
V. Ex.ª, e o respeito. Pergunto, porém, se V. Ex.ª é contrário à 
política brasileira de aproximação com os Estados Unidos da Amé-
rica do Norte? 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Ao contrário; sou-lhe 
favorabilíssimo. 

o Sr. Rui Carneiro - Folgo em ouvir de V. Ex.ª essa de-
claração. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Gostei que V. Ex.ª 
me interpelasse, porque quero confessar mais uma vez minha 
grande amizade e simpatia pelos Estados Unidos da América do 
Norte. Isto porém não quer dizer que essa amizade sacrifique os 
interêsses nacionais. 

O Sr. Rui Carneiro - V. Ex.ª é favorável à política dos Esta- 
dos Unidos de aproximação com o Brasil?  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Perfeitamente. 

O Sr. Rui Carneiro - Muito obrigado. Era o que desejava 
saber. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, em 
trabalho que li recentemente sôbre companhias controladas pelos 
Estados Unidos e pelo Canadá, constatei que 2. 500 delas depen-
diam, diretamente, do capital norte-americano. Conseqüente-
mente, um quarto das indústrias canadenses está em mãos dos 
norte-americanos. 

O Sr. Plínio Pompeu - Fazendo a prosperidade do Canadá, 
hoje país de economia muito adiantada. 

O Sr. Othon Miider - V. Ex.a, Senador Kerginaldo Cavalcan-
ti, pode retificar a informação, pois é mais de um quarto das in-
dústrias. Representam, atualmente, 52% das atividades petrolífe-
ras do Canadá. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Não falei das ativi-
dades petrolíferas. 

É preciso notar que o gênero compreende, infalivelmente, a 
espécie. 

O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.a sabe que a maior refinaria 
da Inglaterra foi construída no ano passado pelo capital ameri-
ricano, e inaugurada por Churchill? 
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O Sr. Plínio Pompeu - Provêm do petróleo, na Venezuela, no-
venta por cento das divisas e mais de sessenta por cento da re-
ceita pública. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - ... enquanto o povo 
vive na mais terrível das opressões e na mais dolorosa das misérias. 

O Sr. Othon Mader - Antes do advento do petróleo, vivia a 
população venezuelana melhor ou pior do que agora? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - A pergunta do nobre 
Senador Othon Mãder, Sr. Presidente, é das que nos causam frio 
na espinha dorsal e nos fazem bater precipitadamente o coração. 
Indaga S. Ex.ª se, na Venezuela, que produz milhões de barris de 
petróleo, o povo está na situação de penúria econômica em que se 
encontrava antes de seu solo exudar o precioso óleo. Para respon-
der, deveria valer-me de um instrumento de cálculo centesima1, 
para encontrar uma diferenciação sutil entre uma e outra situação. 

Não por esta forma, entretanto, deverá ser encarado o proble-
ma nos aspectos econômico-políticos e, mesmo práticos. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Com todo prazer. 
V. Ex.ª é meu velho companheiro. Já lhe havia atirado flechas -
à traição; porque V. Ex.ª não estava presente; perdoe-me. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Acredita V. Ex.ª que um país 
sem minério de ferro e que, graças ao petróleo, sua única riqueza, 
pôde organizar, em oito anos, vinte e cinco mil escolas, êsse país 
está, hoje, na situação em que se achava quando não possuía es-
sas vinte e cinco mil escolas? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - V. Ex.a acaba de re-
produzir, apenas, a interrogação do nobre Senador Othon Mãder, 
vestindo-a, porém, mais hàbilmente, com argumento à primeira 
vista bastante sedutor, mas que fundamentalmente não foge às 
conseqüências da minha dialética, e mostrarei porque. 

Sr. Presidente, estava eu produzindo um exame sôbre a si-
tuação da Venezuela. Querem ouvir V. Ex.ª e o Senado até onde 
chegou a filáucia, o atrevimento dos trusts que ali exploram a 
miséria do povo venezuelano e a corrupção de uma elite que se 
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despenhou pelos braços dos potentados norte-americanos. Pois 
vou evidenciá-la, não com a minha palavra, mas com a de um pa-
dre dominicano, que f êz estudos sôbre as condições do monopólio 
no mundo e escreveu pequeno tópico sôbre a Venezuela. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Mas não há monopólio se exis-
tem vinte e cinco companhias petrolíferas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - E' um pouco de suti-
leza da palavra. V. Ex.ª me perdoe, mas declaro que a exploração 
petrolífera, na Venezuela, encontra-se em poder dos trustes nor-
te-americanos . 

O Sr Assis Chateaubriand - Nesse caso também de inglêses 
e holandeses . 

·ºSR. KERGINALDO CAVALCANTI - o nobre colega, real-
mente, marcou um ponto. Confesso-o e apenas por um defeito da 
expressão de minha parte. Não teve, porém, qualquer mérito, por-
que o que é boi é boi mesmo e ninguém o pode modificar, ainda 
que esteja carneado. ' 

O Sr. Landulfo Alves - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Com todo o prazer. 
V. Ex.ª sabe que é um cpmpanheiro brilhante neste debate. 

O Sr. Landulfo Alves - Não se trata de monopólio, porque a 
exploração pertence a VÉ~rias emprêsas; são várias companhias 
monopolizadoras, que constituem um cartel. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - V. Ex.ª deu uma tra-
dução magnífica ao que eu desejava dizer; agradeço-lhe a con-
tribuição. 

O Sr. Plínio Pompeu - Monopólio seria de uma só emprêsa. 
O SR. KERGINALDC) CAVALCANTI - Sr. Presidente, gosto 

de conversar com meus colegas, sobretudo porque são muito bri-
lhantes e, às vêzes, pela carência do meu raciocínio e pobreza dos 
meus argumentos. 

O Sr. Camilo Mércio - Não apoiado. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - ... faço um esfôrço 

excepcional para atendê-Jos, esperando, apenas, que reconheçam 
da minha parte uma grande cordialidade neste debate. 
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Como ia dizendo, onde chega o truste chega a perseguição ao 
operariado. É uma das condições do capitalismo, sobretudo da-
quele capitalismo que eu chamo de capitalismo judaisante, do ca-
pitalismo internacional, do capitalismo que não tem pátria, do 
capitalismo que não tem entranhas, do capitalismo que só visa 
ao engrandecimento do capital. 

O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.ª acha que, nos Estados Unidos 
há perseguição ao operariado? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - V. Ex.ª queira ou-
vir-me e terá uma surprêsa interessante. 

O Sr. Plínio Pompeu - Se é perseguição dar-se aos operários 
o padrão de vida que desfrutam nos Estados Unidos, onde cada 
um dêles possui automóvel, eu quero essa perseguição para o ope-
rariado brasileiro. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Tenha a bondade de 
esperar um pouco. 

Sr. Presidente, tenho notado - e aqui vai uma flechinha 
com um pouco de curare em direção ao nobre Senador Assis Cha-
teaubriand, que espero a receba com o "fair-play" que lhe é ca-
racterístico ... 

O Sr. Assis Chateaubriand - Com o bom humor de V. Ex.ª 
ninguém fica envenenado . 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - ... tenho notado que, 
vez por outra, S. Ex.ª - que, aliás, se encontra no momento em-
penhado em debate relativo ao petróleo - faz as mais severas re-
servas à nossa legislação trabalhista. 

Também, através de outro órgão, contrário ao nosso ponto de 
vista, registro, não raro, manifestações antagônicas às leis que fa-
vorecem a.o operário brasileiro, proclamando que se opõem ao de-
senvolvimento da nossa vida econômica. 

O Sr. Plínio Pompeu - Há misérias por falta de dinheiro. A 
ausência de capital para desenvolver as indústrias é que motiva 
a perseguição ao operariado . 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Estou apenas lançan-
do uma pequena flecha na direção do meu querido amigo, Sena-
dor Assis Chateaubriand. 

23 - 22 502 
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O Sr. Assis Chateaubriand - Obrigado a V. Ex.a. 

O Sr. Plínio Pompeu - Por tabela, essa flecha passou por 
aqui. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Pois bem, há, de fato, 
coincidência das mais singulares: os trustes da Venezuela tam-
bém não querem respeitar o Código de Trabalho venezuelano. 

Não é singular? 
Aqui está. Não sou eu quem vai dizê-lo, mas o padre domini-

cano, Alain Perrodon - em artigo que poderá ser lido na revista 
"Economia e Humanismo", n.º 14, de 31 de dezembro de 1950. 

O Sr. Othon Müder - De quando? 

o SR. KERGINALDO CAVALCANTI - De 1950. Não é de 
tão longe ... 

Os nobres colegas relevem-me o francês, porque o aprendi no 
Rio Grande do Norte. (Riso) . 

1 

Os Srs. Camilo Mércio e Alfredo Simch - V. Ex.ª poderá 
traduzi-lo. 

O SR. KERGINALDP CAVALCANTI - Vou atender aos no-
bres colegas, sem responder pela correção da tradução. 

O Sr. Assis Chatea'lfbriand - V. Ex.ª pode ler em francês, 
o Senado compreenderá i:Jerfeitamente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Obrigado a V. Ex.a 
pela bondade. Lá vai o francês. Os tupiniquins que se aguentem. 
(Riso). 

O Sr. Assis Chateau,briand - Os inglêses e americanos fa-
lam um português horroroso, e nenhum dêles se envergonha. 

o SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Lá vai o francês: 

"On n'a pas oublié l'implacable dic.tadure du général 
Gomez ... " 

O Sr. Assis Chateaubriand - Não foi implacável, foi benéfi-
co: montou as companhias estrangeiras na Venezuela, para pro-
duzirem o petróleo. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 

" ... l'homme le plus riche de l'Amérique du Sud, le plus 
détesté et le plus puissant des dictateurs de notre temps, 
écrivait, il y a quelques années le journaliste A. Zischka. 
Aujourd'hui, son successeur, sur lequel on fondait beau-
coup d'espoirs, poursuit la même politique. Malgré un 
appareil policier et militaire considérable, les ouvriers 
vénézueliens sont las de servir un régime ou une infime 
minorité profite outrageusement des deniers des sociétés 
anglesaxonnes. Mais les pétroliers refusent d'admettre 
dans leurs exploitations le code de travai! vénézuelien ... " 

Como se verifica, aqui estão registrados dois fatos: primeiro, 
que o povo se encontra na miséria mais ínfima, enquanto uma mi-
noria vive da exploração dêsse mesmo povo . 

O Sr. Othon Miider - Do povo, não; da exploração do pt-
tróleo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Talvez pertençam a 
essa minoria aquêles venezuelanos que o nobre Senador Assis 
Chateaubriand, em discurso nesta Casa, registrou como tendo en-
contrado em Nova York, gastando dólares à vontade, sem recor-
dar que os seus patrícios vegetam na mais torpe, na mais inexpri-
mível das misérias, sociais e políticas. 

Isso, eu não quero para o meu país . 

O Sr. Landulfo Alves - Apoiado. 

O Sr. Plínio Pompeu - Já existe miséria no Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sob êsse aspecto, sou 
nacionalista ferrenho e, se fôr preciso, não me envergonharei de 
que, por êste motivo, me alcunhem até de jacobino. 

Mas não é só: onde chegam os trustes, chega o desrespeito 
às leis do país. Aqui está a recusa da aplicação das leis traba-
lhistas. 

O Sr. Othon Mâder - Então o país é muito fraco. O Brasil 
não permitiria tal desrespeito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Onde chegam os trus-· 
tes penetra pela porta aberta a corrupção; os seus tentáculos se: 
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estendem em tôdas as direções. São verdadeiras minhocas cortan-
do a terra . Elementos deletérios, putrefazem os organismos. 

O Sr. Othon Mader - A corrupção só pode lavrar onde há 
corruptos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - E quem diz que não 
há corruptos? Existem em tôda parte. Na França, Laval, à frente 
do Govêrno, não foi um corrupto? A pátria brasileira, quando mal 
nascia para o mundo, não encontrou um Calabar querendo entre-
gá-la aos holandeses e, mais do que isso, entregar-lhes a nossa 
própria fé católica? 

Corruptos existirão sempre, mas nós outros, que temos ares-
ponsabilidade da defesa da pátria, haveremos de opor diques a 
essas corrupções. 

O Sr. Ismar de Góis - V. Ex.ª fala em Calabar. Estamos 
distantes daqueles tempos ... Todavia, V. Ex.ª sabe que uma gran-
de corrente admite ter s~.do Calabar não um traidor, mas um pa-
triota. 

O SR. KERGINALD() CAVALCANTI - E' outra história, meu 
nobre colega, e. mais triste. Talvez um dia o historiador, ou mes-
mo algum espírito blasé, estudando o fenômeno político desta épo-
ca de tantas contradições, levante a hipótese de que Laval foi um 
defensor do povo francês. Já há quem diga que sôbre os nossos 
ombros deve pesar a fatalidade de uma guerra como a que trava-
mos com o Paraguai, ex:.:tltando a figura de Solano Lopez. Quem 
sabe? Talvez chegue o instante em que a palavra corrupção tenha 
a significação diferente qaquele que hoje lhe damos, na língua que 
falamos e compreendemos. Mas, enquanto tal momento não che-
gar, tal instante não soar no relógio da História, nós, Sr. Presi· 
dente, temos de nos entregar à fé que se implantou em nosso país 
com a primeira cruz, à satisfação da defesa do solo pátrio pelos 
pernambucanos, dos nordestinos que derramaram o sangue para 
<Cimentar essa grande p4tria que é o Brasil unido. 

Sr. Presidente, eis o retrato da Venezuela. Vinte e cinco mil 
rescolas, diz o Senador Assis Chateaubriand! Confesso que acho ele-
vado de mais êsse núme+o de escolas. 
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O Sr. Assis Chateaubriand - O nobre colega pode mandar 
buscar o anuário educacional da Venezuela, e nêle verificará que 
existe realmente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Contudo, Sr. Presi-
dente, assevero que se o Brasil optar pelo monopólio estatal dope-
tróleo em vez de vinte e cinco mil poderemos ter 5 milhões de es-
colas. 

O Sr. Plínio Pompeu - Será escola demais. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Vê o nobre Senador 
Plínio Pompeu que não existe disparidade acentuada entre a pro-
porção do nobre Senador Assis Chateaubriand e o exagerado da 
minha palavra. V. Ex.a, Senador Plínio Pompeu, está certo, mas 
se eu exagerei, foi para que a imaginação do nobre colega desper-
tasse, e S. Ex.ª verificasse que de algum modo se justifica minha 
apreciação um tanto ou quanto - não direi dubiativa - irônica 
em face da assertiva do Senador Assis Chateaubriand, aliás me-
lhormente informado do que eu. 

Passemos, Sr. Presidente, ao México.  
O Sr. Othon Mlider - Permite V. Ex.a um aparte?  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - V. Ex.ª sempre me 
honra com suas intervenções, tanto mais quanto com galhardia 
tem permitido aparteá-lo constantemente. 

O Sr. Othon Mlider - Sabe V. Ex.ª que em Caracas existe 
também uma das maiores universidades da América? Basta dizer 
que possui dois estádios, com capacidade um para acolher quaren-
ta e cinco mil espectatores e outro sessenta mil. E' uma universi-
dade completa e das mais bem instaladas do Continente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, quan-
do o colonizador espanhol chegou à América, um dos seus primei-
ros cuidados, ao estabelecer os marcos da sua civilização, foi criar 
universidades. Universidades em Caracas e em Lima, que se tor-
naram célebres; universidades na Colômbia, por tôda a parte, a 
mancheias. Era a expansão do espírito daquela grande Nação, da-
quele grande povo. 

Falar da Caracas intelectual seria para mim discorrer durante 
horas sôbre tema inteiramente alheio a êste debate. Mas que estas 
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universidades sejam feitas com o ouro que os trustes levaram para 
a Venezuela, ah! Sr. Presidente, não creio haja quem se abalance 
a assertiva de tamanho porte, dêsse jaez. Não, Sr. Presidente, o 
cunho do ouro que f êz as universidades hispânicas foi o espírito 
da hispanidad do conquistador espanhol, o espírito latino triun-
fante e excelso daquela grande gente peninsular de que Portugal 
é talvez um amplexo fraternal na caminhada pelo novo mundo, 
levando por tôda parte o lábaro da cruz como expressão generosa 
das conquistas do espírito. 

O Sr. Plínio Pompeu - E' muito bonita a conquista do Peru 
e do México pelos espanhóis! ... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, que 
quererá dizer o nobre colega com "a conquista do Peru pelos es-
panhóis'? Não sei! Tôda conquista representa um sacrifício. A 
brutalidade não se justifica onde quer que se encontre; a fôrça 
deve ser repelida sob todos os aspectos, mas temos de encarar os 

1 

homens dentro do espír~to do tempo, dentro do espírito da civili-
zação sob que nasceram, se criaram e viveram. Sem isto, haverá, 
incontestàvelmente, um êrro da crítica histórica; um falseamento 
da verdade histórica. A projeção que se lançará para o écran 
onde se representarão as figuras humanas, estará adulterada e 
não oferecerá perspectiva justa para um justo julgamento. Eis 
por que peço ao meu nobre colega não desvie meu espírito para o 
estudo do que se chamou, suponhamos - a "conquista da Espa-
nha" no Peru e no México. Se encararmos êsse fato em estudo 
aprofundado, as conseqµências não serão as que espera S. Ex.ª. 
Talvez fôssem diferentes; talvez o nobre colega acabasse por pres-
tar grande homenagem ao conquistador que gerou estas grandes 
pátrias, que são outras tantas Espanhas aos nossos flancos e para 
as quais devemos estender as mãos cordialmente . De certo nos 
compreenderão por afinidade que não temos com outros povos e 
que é preciso estreitar cada dia mais. Assim se integrará definiti· 
vamente o espírito pan-+atino, o grande espírito de Portugal e Es-
panha. 

O Sr. Plínio Pompeu - O espírito panamericano. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Temos que discutir 
êste assunto quando chegar ao plenário o Tratado Militar Brasil-
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Estados Unidos. Aguarde-se V. Ex.a para êsse debate, que será 
interessante. 

Mas, Sr. Presidente, através do meu discurso ia eu chegar 
ao México, e como todo raciocínio implica uma série de premissas 
para a conclusão definitiva ... 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Comu-
nico ao nobre orador que faltam cinco minutos para o término do 
tempo de que dispõe. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - E' pena, Sr. Presi- 
dente, porque eu me encontro no México.  

O SR. PRESIDENTE - A Mesa também se sente penalizada 
por ter de fazer essa observação a V. Ex.ª, em cumprimento de dis-
positivo regimental. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, agra-
deço a gentileza de V. Ex.a e terminarei dentro em pouco. 

Ouço falar do México. Mas o México, Sr. Presidente, que com 
Cardenas empreendeu aquêle grande movimento de recuperação 
nacional, que não foi somente de ordem econômica, mas, sobretu-
do, de natureza espiritual e político, está sofrendo - como diz o 
padre dominicano, a que acabei de me reportar - tremenda pres-
são por parte do capital internacional com sede nos Estados Uni-
dos da América do Norte. Aqui está, depois da grande guerra, o 
que ocorreu. 

O Sr. Plínio Pompeu - Entretanto, mesmo para exploração 
do petróleo, o México está recebendo a colaboração do capital es-
trangeiro e fazendo contratos com emprêsas estrangeiras. 

O Sr . Assis Chateaubriand - Os técnicos que lá se encontram 
são, todos, estrangeiros - americanos e inglêses. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Espero, meu nobre 
colega, que V. Ex.ª faça a justiça de reconhecer que estou colo-
cando e discutindo o problema num plano elevado. 

O Sr. Plínio Pompeu - No México a exploração do petróleo 
tem sido promovida e organizada com o capital de fora, alieníge-
na; e as emprêsas, embora expropriadas, ainda recebem capital do 
exterior em virtude das garantias que oferecem. Para que haja 
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indústria é preciso haver garantia para o capital invertido. Nós 
não damos garantias porque não conseguimos ainda o capital. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - A tese que trouxe 
para o debate nesta Casa foi esta: onde chegam os trustes che-
gam, primeiro, a violência; segundo, o cerceamento de certos di-
reitos e garantias, até mesmo dos operários. Afirmei que nós, 
os chamados nacionalistas ... 

O Sr. Plínio Pompeu - Todos somos nacionalistas. 

o SR. KERGINALDO CAVALCANTI - ... não somos inimi-
gos do capital estrangeiro; mas apenas defensores dos mais legí-
timos interêsses do nosso povo e da nossa Pátria. 

O Sr. Plínio Pompeu - Há muito boa intenção nisso. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - No México, a pressão 
do capitalismo norte-americano - seu vizinho - foi tão grande, 
infiltrou-se por tôdas as suas fronteiras de tal modo que já vai 
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quase fazendo ceder o na,f:!ionalismo mexicano a ponto de estarem 
a pagar os seus fornecim~mtos com ações das próprias companhias 
petrolíferas. 

Lerei ao Senado para que ouça e por deferência generosa para 
quem se encontra nesta tribuna, perdôe o francês, o seguinte 
trecho: 

"Aprês avoir fourni 27 millions de tonnes em 1921, 
le Mexique n'a p;roduit ... 

Aqui vai: 

" ... que 8 milli9ns de tonnes em 1948 - soit 4% de la 
production mondiale et ses réserves prouvées ne sont 
estimées qu'à 80 millions de tonnes. Un plan quinquen-
nal se propose de doubler la production, en 1953, en in-
tensifiant les recherches". 

"Mais cette "nationalisation" ne doit pas faire ilu-
sion. Pendant 11:,L derniêre guerre Ies Américains ont exi-
gés le paiement de leurs fournitures de guerre en action 
des sociétés expropriées et l'influence des compagnies 
américaines est en train de reconquérir le Mexique au 
détriment des pétroliers britanniques." 
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Ora, Sr . Presidente, aí está o processo de que se vale o capita-
lismo sem entranhas, o mais perigoso dos capitalismos, que é o in-
ternacional . 

O México, pela ação de um grande presidente e através de 
esforços heróicos e sobrehumanos, consegue a nacionalização do 
seu petróleo . 

O Sr. Plínio Pompeu - Expropriando. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Coloca a indústria  
petrolífera em função dos interêsses do seu povo.  

O Sr. Plínio Pompeu - Depois de expropriar, ainda recebe  
capital estrangeiro.  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Depois dêsse esfôrço, 
que sucede? 

O capitalismo começa sua obra de infiltração ... 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
ao nobre orador estar findo o tempo de que dispõe. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Vou terminar, Se-
nhor Presidente. 

Do aranhol estende o araquinídio a sua teia, penetra pelo Mé-
xico, infiltra-se, fornece, como quer fornecer ao Brasil, e, depois de 
fazê-lo, vem sorrateiramente, com suas exigências. Quebra ener-
gias, desgasta outras, polui, mancha, conspurca e oblitera. É uma 
fôrça de destruição, de solapamento; é uma fôrça que corveja, des-
truidora, sôbre os destinos de uma Pátria menos favorecida, seja 
pelas fôrças armadas, seja pelas fôrças financeiro-econômica~. 

Que sucede? Impõe justamente aquilo que aquêle povo não 
quer, que aquela Nação repudia, aquilo que aquela gente recusa. 

Impõe o que? Impõe que se lhe entreguem as próprias ações, 
até que chegue o instante em que, mais bem apercebido para a 
luta, esmaga as conquistas obtidas com tantos sacrifícios, impon-
do a sua vontade todo poderosa. E' isso que nós os nacionalistas 
não queremos para a nossa Pátria. Defendemos a nossa indepen-
dência econômica e queremos um Brasil livre no conceito dos ou-
tros países. Para isso os oradores nacionalistas assomam à tri-
buna, para erguer, bravamente, suas vozes, enfrentando tôda sor-
te de impropérios, na convicção de que estão servindo desassom-
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bradamente, aos interêsse da Pátria e aos destinos da nossa sobe-
rania. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é cumprimen-
tado). 

Durante o discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti, o Sr. Mar-
condes Filho, Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Alfredo Neves, 1.º Secretário, e depois nova-
mente pelo Sr. Marcondes Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o projeto. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, eu não esta-
va inscrito para falar na discussão do projeto da Petrobrás, mas 
a ausência de oradores nesta sessão noturna propicia-me o en-
sejo de, antes de terminada a discussão, traduzir o pensamento do 
Senador Alberto Pasqualini, relator do projeto na Comissão de Fi-
nanças. 

Por isso mesmo tratarei da questão sem que tenha em meu 
poder os dados por mim 1Coligidos, desde quando se levantou, em 
1947, a tese do monopólip estatal, no Congresso Nacional. 

Considero, ao contráfio do que tenho ouvido nesta Casa que 
o problema do petróleo n~to é uma questão unicamente econômica, 
mas substancialmente po+ítica. Se encontramos cem técnicos que 
afirmam não ter o Bras.il capacidade financeira e técnica para 
resolver o problema, encpntramos também outros cem que afir-
mam precisamente o con·~rário, isto é, que o Estado dispõe de re-
cursos financeiros e pode contratar os técnicos necessários a fim 
de realizar o monopólio estatal. 

O Sr. Plínio Pompeí'J, - A propósito tenho aqui conclusões 
a que chegou o Congres~o Brasileiro de Engenharia e Indústria, 
que vou ler: 

" que se constitua um tipo de sociedade de economia 
mista, para a participação do capital estrangeiro, em en-
tidades especialil,mdas em petróleo, objetivando pesquisa, 
lavra e refinação, respeitada, no capital, a paridade de 
participação do ~Jovêrno e dos residentes no Brasil." 

O documento está assinado por 230 engenheiros e técnicos 
economistas. Ninguém deixou de assiná-lo. Mostre V. Ex.a opi-
nião contrária tão sólida. 
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O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, esta discus-
são se processa no Parlamento desde quando foi enviado à Câmara 
pelo Presidente Dutra o Projeto que lá ainda se encontra e que 
nunca teve andamento. A discussão ainda é a mesma. 

, Podemos, de um lado, alinhar algarismos provando que o 
Estado tem capacidade financeira para resolver o problema e, de 
outro, algarismo provando, como o faz o Senador Plínio Pompeu, 
que o Estado não possui esta capacidade. Tudo no domínio das 
hipóteses! 

Quero falar como político, porque o problema é essencialmente 
político, tão político que extravasou do Congresso para as Assem-
bléias Legislativas Estaduais, para as Câmaras Municipais e para 
as praças públicas. O povo todo está participando da discussão 
há seis anos e se acha realmente apaixonado. 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª um aparte? O proble-
ma, embora político, não pode ser resolvido a não ser sob o aspecto 
da viabilidade econômica.' 

O SR. DOMINGOS VELASCO - V. Ex.ª tem razão. Mas o 
parecer do Senador Alberto Pasqualini, que é o mais perfeito tra-
balho já apresentado no Congresso Nacional a respeito do pe-
tróleo ... 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - . . . situa o problema intei-
ramente ao contrário do que V. Ex.ª o encara. O Senador Alberto 
Pasqualini, no seu parecer, sustenta a viabilidade da Petrobrás ... 

O Sr. Plínio Pompe'µ - Possibilidade que ninguém pode 
provar. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - . . . com os recursos que lhe 
são dados. 

Digo, Sr. Presidente, que a questão não é só de ordem técnica. 
Os técnicos nos servem muito a nós políticos ... 

O Sr. Plínio Pompeu - Conhece V. Ex.ª a exposição feita 
pelo Sr. Plínio Catanhede nas Comissões da Câmara? 

o SR. DOMINGOS VELASCO - Conheço. 
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o Sr. Camilo Mércio·.:_ Conheço tôdas as exposições feitas às 
Comissões da Câmara. 

O Sr. Plínio Pompeu - :a:sse ilustre engenheiro confirma o 
que disse o General Juarez Távora. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Temos a opinião do General 
Horta Barbosa, do General Sampaio, sobretudo do primeiro, gran· 
de conhecedor da questão do petróleo. Nós, políticos, auscultamm 
as opiniões dos técnicos e, quando elas são contraditórias, temos 
que usar inteligência política, capacidade que vem da experiência 
pública. Todo governante sabe que, muita vez, o técnico aconse-
lha uma solução, mas a repercussão de sua adoção causará sérios 
transtornos à própria vida política e social do País. 

O Sr. Plínio Pompeu - Como político, devemos orientar de· 
vidamente o povo nessas questões, porque, se falharmos, a respon-
sabilidade será nossa. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - É por isso que me alteio 
nessa questão. 

Ainda na Inglaterra, na campanha que precedeu à vitória do 
Partido Conservador, vimos Mr. Churchill, discursando em todo 
o país, sobretudo no seu distrito, e acusando o Ministro da Defesa 
do govêrno Attlee de estar sabotando o rearmamento da Ingla-
terra. Acusou o Sr. Aneurin Bevin de ser contrário à política de 
defesa das nações ocidentais. Foi para o govêrno, tomou as res-
ponsabilidades do poder e, em menos de trinta dias, comparecia 
à Câmara dos Comuns e sustentava, precisamente, aquela tese 
que justificara a saída de Aneurin Bevin do govêrno trabalhista in-
glês e que se fundava na impossibilidade de a Inglaterra cumprir 
os compromissos assumidos em matéria de rearmamento. 

É que, como V. Ex.ª sabe, todo o governante, quando precisa 
tomar uma decisão, não pode adotá-la como se fôra dono de uma 
emprêsa particular, em que agiria independentemente, utilizando 
o crédito que possuísse no que quisesse fazer, sabendo de antemão 
quais os seus planos, calculando os lucros. Se fracassasse, o pre-
juízo não recairia em outrem. 

O Sr. Plínio Pompeu - Como políticos, se fracassarmos, o 
prejuízo será do povo. 



- 366 -

o SR. DOMINGOS VELASCO - Com a administração pú-
blica, a questão assume outro aspecto. Não há estadista no mun-
do que não prepare a opinião pública para receber a solução que 
tem em mente. 

O Sr. Plínio Pompeu - E' o que iremos fazer. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Sem o apoio popular, ne-

nhum govêrno, nenhum estadista realiza o que pretende. Depois 
dêsse preparo prévio de conquista da opinião pública, então pode 
tomar sua decisão. 

Muita vez, a decisão governamental é contrária à opinião dos 
técnicos, que vêem o problema apenas sob o aspecto imediato. O 
político tem que perscrutar a repercussão dêsse plano pelos anos 
que se seguirem, porque influirá até no destino do País. 

E' por isso, Sr. Presidente, que julgo a questão do petróleo 
meramente, essencialmente política. Parece que nenhum govêr-
no dêste país terá fôrça para entregar brasileiro à exploração da 
Standard Oil. 

O Sr. Landulfo Alve~i - Apoiado. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Nenhum govêrno terá, neste 

país, capacidade para fazer com que a opinião pública, que se ma-
nifestou através de quase tôdas as Câmaras Municipais, de tôdas 
as Assembléias Legislativas no sentido do monopólio estatal, possa 
mudar de momento para outro, porque os técnicos desejam entre-
gar o petróleo à exploraçiio dos trusts internacionais. Tanto mais 
que um dos fatôres da vi'~ória do Sr. Getúlio Vargas, nas últimas 
eleições, foi sua posição ~ favor do monopólio estatal. 

O Sr. Vitorino Freire - Não apoiado. Não foi isso, mas as 
promessas de vida mais fácil para o povo sofredor. O petróleo não 
interessava muito ao povo. 

O Sr. Othon Mader -- A Mensagem Presidencial não fala no 
monopólio estatal. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Se o nobre Senador Vitorino 
Freire houvesse prestado atenção às minhas palavras teria veri-
ficado que falei em "um dos fatôres". Haveria muitos outros. 

Não quero saber como os técnicos do Catete pensam hoje a 
respeito. Como político prezo a opinião pública e entendo que 
ninguém pode ser eleito para qualquer mandato e esquecer e trair 
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:is promessas que fêz. Acredito que o Sr. Getúlio Vargas é parti-
dário do monopólio estatal, pois faço justiça em dizer que não me 
parece pretenda S. Ex.a trair as promessas que fêz ao povo. 

O Sr. Othon Mii.der - A Mensagem enviada ao Congresso 
não faz alusão ao monopólio estatal. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Há uma declaração do Se-
nhor Getúlio Vargas feita à revista "O Globo", de Pôrto Alegre, 
n.0 1.470, de 11 de setembro de 1948, em que se encontram as se-
guintes palavras: 

"Devemos entregar o petróleo ao monopólio estatal. 
O Govêrno é quem o deve explorar. Se permitirmos o capi-
tal particular, mesmo nacional, nosso petróleo poderá cair 
nas mãos dos truts de fora." 

1!:ste o pensamento que acredito seja dos homens públicos do 
meu País - e eu tenho confiança nêles - na função mais nobre 
que é a do político. Nós, políticos, temos nossas vidas sujeitas a 
tôda sorte de criticas; o que sofremos, só nós sabemos; perdemos 
o sono, a tranqüilidade para darmos aos apolíticos, aos técnicos, 
a oportunidade de receberem da sociedade, sem nada lhe darem, 
tôdas as benesses, todos os benefícios . 

Acredito que êsse seja o pensamento do Sr. Getúlio Vargas, 
porque o disse e repetiu como candidato à Presidência da Re-
pública ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Quando falava ao povo bra-
sileiro. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - ... quando pedia o apoio 
do povo. Não creio que o técnico Rômulo de Almeida, a quem res-
peito pela sua capacidade, possa fazer com que o Presidente da 
República renegue sua declaração. 

A questão é política. 
O Sr. Othon Miider - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assenti-

mento do orador) - Desejava dizer a V. Ex.ª que a Mensagem do 
Govêrno ao Congresso, com o projeto original da Petrobrás, não 
pleiteia o monopólio estatal. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Estou citando a declaração 
de S. Ex.ª feita na revista "O Globo'', de Pôrto Alegre. V. Ex.a. 
sabe que é uma revista séria e de renome. 
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O Sr. Othon Mader - A Mensagem é posterior. Possivel-
mente o Sr. Getúlio Vargas evoluiu. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - A questão é política. Quem 
situar o petróleo no terreno meramente técnico, evidentemente 
estará fora do rumo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª tem tôda a razão. Eu 
também tenho chamado a a tenção para êsse ponto . 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Se êste Senado aprovar a 
nova emenda Othon Mader - porque a primeira foi amortecedo· 
ra - que, realmente, liquida o monopólio estatal, cairá no descré-
dito da opinião pública . 

O Sr. Othon Mader - Não acredito. 
O Sr. Alencastro Guimarães - Nem eu. O que o nobre ora-

dor afirma não tem base. Fiz nesta cidade uma campanha políti-
ca extremamente popular, pelo meu partido e pela candidatura do 
Sr. Getúlio Vargas. Afirmo a V. Ex.ª que, de mais de duzentos 
comícios, jamais foi objeto o monopólio estatal do petróleo. Mais: 
desde que se falou tanto na opinião pública brasileira e desde que 
esta questão chegou ao ponto agitado em que está, em que todos 
falam em nome do povo ... 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Nós podemos falar em seu 
nome. 

O Sr. Alencastro G'µ.imarães - . . . tenho procurado em tô-
das as camadas sociais -- é depoimento que quero prestar ao Se-
nado brasileiro e desafie> qualquer contestação - como fiz sem-
pre nas campanhas políticas, ouvir operários, milionários, enfim 
tôdas as classes, tôdas as opiniões, para sentir a realidade e orien-
tar meu procedimento nesta Casa de acôrdo com a vontade do elei-
torado que para aqui me mandou. Assevero a V. Ex.ª que, nas 
classes superiores, mas qem informadas, predomina a idéia da li· 
berdade na exploração dp petróleo, sem embargo de uma elite in· 
teligente, culta e patriótica que pretende o nacionalismo. Nas 
massas não predomina a opinião do monopólio estatal; existe, sim, 
uma atitude expectante, aguardando que as elites mais esclareci-
das possam traçar-lhes orientação. O Senado pode decidir em 
qualquer sentido, que não desmerecerá da confiança da Nação. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Muito bem. 
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o Sr. Francisco Gallotti - O que a massa quer, o que todos 
querem, é petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mas para seu próprio bem. 
O Sr. Assis Chateaubriand - Para acabar com a miséria e 

o pauperismo do Brasil. 
O Sr. Alencastro Guimarães - Não queremos coisa alguma 

que não seja para o bem do Brasil. 
O Sr. Landulfo Alves - O que se quer é o que se traduz pela 

expressão "o petróleo é nosso" à qual se pretende atribuir influên-
cia comunista . 

O Sr. Alencastro Guimarães - Não fale V. Ex. a em comunis-
mo. Não desçamos até lá. Não me interessa nenhuma opinião co-
munista. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Observo 
aos nobres Senadores que está com a palavra o nobre Senador Do-
mingos Velasco. 

'O Sr. Alencastro Guimarães - O que interessa é a realidade 
do problema . 

O Sr. Landulfo Alves - A mim não interessa a opinião dos 
comunistas . 

O Sr. Assis Chateaubriand - Mas é a que está predominando. 
O Sr. Landulfo Alves - O que me interessa é a opinião na-

cional. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, tenho opi-

nião exatamente contrária à do meu nobre colega Senador Alen-
castro Guimarães porque, na minha terra, tenho feito a mesma 
sondagem, e não só de sua Assembléia Legislativa, onde não há 
comunistas, como de suas Câmaras Municipais, sobretudo das 
maiores cidades, tenho recebido apelos para que defenda o mono-
pólio esta tal. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Perfeitamente. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Não posso colher a opinião 

pública de minha terra nas conversas com um ou outro amigo. 
O Sr. Alencastro Guimarães - V. Ex.ª está enganado. Pro-

curei e pedi a todos os meus amigos que indagassem de centenas 

24 - 22 502 
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de pessoas suas opiniões, mesmo que fossem contra mim para me 
esclarecerem. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Desde que estamos falando 
em consulta, talvez como V. Ex.ª a faz não seja eficiente. Eu pre-
firo ouvir aquêles que representam nos Municípios e nos Estados, 
a opinião pública. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Representam de fato; mas te-
rão êles consultado a opinião pública? Acaso as eleições de 1950 
colocaram a questão do petróleo como fundamental? Não. A elei-
ção de 1950 teve outros objetivos ... 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Inclusive êste. 
O Sr. Alencastro Guimarães - . . . como as eleições de 1953 

em São Paulo. 
Esta é uma questão teórica no meio de grupos mal informados. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Não foi só a questão do pe-

tróleo; o movimento anterior à eleição de 1950 influiu também ... 
1 

O Sr. Alencastro G'ftimarães - Não influiu no caso. 
O SR. DOMINGOS 'VELASCO - . . . tanto que nenhum dos 

candidatos se declarou c<mtra o monopólio estatal - nem o Briga-
deiro Eduardo Gomes, niFm o Sr. Cristiano Machado e nem o Se-
nhor Getúlio Vargas. Por quê? 

O Sr. Kerginaldo Ca.valcanti - Porque o Sr. Getúlio Vargas 
foi sempre apresentado c1)mo sendo líder nacionalista. Se é, não sei. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Quero afirmar, Sr. Presiden-
te, com o maior respeito pelas opiniões divergentes, que a questão 
do petróleo não foi fato decisivo, e sim, um dos que influíram 
para a eleição do Sr. Getúlio Vargas. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mesmo que S. Ex.ª tivesse 
ponto de vista contrário ao monopólio estatal, eu me manifesta-
ria a favor. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Se no Sanado da República 
não prevalecer a opinião do povo brasileiro, será melhor fechar o 
Congresso. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E' claro. Aqui nesta Casa, 
deve prevalecer a opinião do País. É muito respeitável e preciosa 
a opinião do Sr. Presidepte da República, como também é precio· 



- 371-

sa a do Senhor Adernar de Barros, eminente chefe do meu Partido. 
Mas já declarei que quem estiver contra os interêsses nacionais 
terá minha oposição. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, quero afir-
mar que o Sr. Getúlio Vargas se manifestou pelo monopólio es-
tatal, naquela ocasião, questão apaixonante; nenhum dos candi-
datos, seja o Brigadeiro Eduardo Gomes, seja o Sr. Cristiano Ma-
chado, repito, se declarou pela entrega do petróleo, aos trustes 
internacionais. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Mas ninguém é pela entrega 
do nosso petróleo aos trustes internacionais. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - . . . ou pela participação do 
capital da Standard Oil na sua exploração. Nenhum teve coragem 
de uma declaração; o Sr. Getúlio Vargas teve e a afirmou. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Não foi isto o que o elegeu 
Presidente da República. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Mas foi um dos fatôres para 
a eleição. 

OSr. Alencastro Guimarães - Neste caso houve outros que 
pesaram muito mais. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Outros fatôres de certo pe-
saram, mas o do monopólio estatal contribuiu para a eleição. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Chegou-se mesmo a dizer que 
tinha sido fator preponderante na opinião pública; e que a depo-
sição do Sr. Getúlio Vargas também obedece à influência do em-
baixador norte-americano Sr. Adolfo Berle. Não o afirmo, mas, 
na minha opinião, de qualquer forma o fato influiu na opinião 
pública. 

O Sr Ismar de Góes - Permite o nobre orador um aparte? 
O S. DOMINGOS VELASCO - Com muito prazer. 
O Sr. Ismar de Góes - Não vou falar em massa e, sim em 

povo. Não houve agitação no seio do povo em relação ao problema 
do petróleo, no que diz respeito à sua forma de exploração, pelo 
monopólio estatal ou pela participação do capital privado. Há 
manifestações isoladas de uns ou de outros favoráveis a uma ou 
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outra corrente. Quando há agitação, não se encontra o "ôlho de 
Moscou'', mas sempre existe o "dedo de Moscou". 

O Sr. Vitorino Freire - E' verdade. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, divirjo tam-

bém do meu nobre colega, Senador Ismar de Góes. Nunca o País 
atravessou hora tão grave como a dos dias que passam. 

O Sr. Alencastro Guimarães - V. Ex. a tem tôda razão. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Meu temor, meu receio, mi-

nha preocupação, quando sei de greves de duzentos mil operários 
em São Paulo e de outras no País, não é que essas agitações sejam 
dirigidas por comunistas. Antes fôssem, porque sabemos o que é 
o comunismo. O Partido Comunista é uma organização cujos ob-
jetivos já os conhecemos. O que vemos no País é a exploração do 
desespêro popular incontrolável. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Muito bem. 
1 

O SR. DOMINGOS VELASCO - . . . como ocorreu em Bo-
gotá, na Colômbia, onde foram fusilados líderes vermelhos e líde-
res conservadores. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Muito bem. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Essa explosão popular - e 

V. Ex.ª, Sr. Presidente, paulista, como os nobres Senadores por 
São Paulo, sabem que nãp estou exagerando - esta agitação não é 
apenas de comunistas. Os comunistas exploram o estado d'alma, 
as dificuldades da vida; mas, no caso presente, não estão inter-
ferindo, como também r~ão conduziram a campanha do petróleo. 

Sou presidente do Centro Nacional de Defesa do Petróleo e 
comandei aquela campanha juntamente com o Presidente Artur 
Bernardes e alguns generais. Ao tempo em que fui presidente 
daquele Centro, a ação dos comunistas igualava-se à dos socialis-
tas e à de elementos da UDN e do PSD. 

O Sr. Alencastro Guimarães - E' verdade. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Os comunistas exploram aqui 

e acolà um ou outro fato; mas, no momento, não são êles os diri-
gentes. A prova do decr~scimo da influência comunista nós a te-
mos nas eleições de São Paulo e de Santos. 



- 373 -

O Sr. Assis Chateaubriand - Engano de V. Ex.ª. Acaba de 
nascer um jornal comunista, dirigido pelo jornalista Joel Silveira. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Se V. Ex.ª.chama o Sr. Joel 
Silveira comunista, então todo mundo é comunista. 

O Sr. Assis Chateaubriand - E por que não é comunista? Eu 
o tive como comunista nos "Diários Associados" pelo modo por 
que redigia seus artigos; e então o demiti. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - V. Ex.ª o demitiu mal in-
formado. Joel Silveira nunca foi comunista. É membro do meu 
Partido. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Então V. Ex.ª tem um "ôlho  
de Moscou" em seu Partido . A influência comunista é dia a dia  
maior, na imprensa, inclusive na imprensa conservadora. Só não  
é nos nossos jornais.  

O Sr. Ismar de Góes - Permite o nobre orador um aparte? 
(Assentimento do orador) . - V. Ex.ª não me compreendeu bem. 
Quando falei em haver agitação, referi-me à questão do petróleo. 
Da outra agitação a que V. Ex.ª se referiu - de greves, ou deses-
pêro popular - a causa é bem diferente: e o meu nobre colega bem 
sabe que mesmo nesses casos, encontra-se sempre disfarçadamen-
te, insuflando, o elemento comunista. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - E' possível. 
Sr. Presidente, fiz essa afirmação, porque há poucos dias, em 

São Paulo, conversando com o Presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, fui informado de que o elegeram para a direção daquele 
sindicato contra os comunistas, derrotando-os. Declarou-me, en-
tão, que o custo da vida estava crescendo - como todos sabemos 
e que os salários iriam diminuir porque o racionamento da ener-
gia elétrica faria com que São Paulo paralisasse a sua indústria 
um dia por semana. E acrescentou: como é possível, numa hora 
destas em que cresce o custo da vida, diminuir-se os salários? Não 
temos ressentimentos contra nossos patrões, porque êles não têm 
culpa. Mas não é possível que o Govêrno não nacionalizasse a 
Light. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Acabaria como a Central do 
Brasil. 

O Sr. Vitorino Freire - E tudo se pagava. 



- 374 -

O SR. DOMINGOS VELASCO - Exatamente: tudo se pa-
gava. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Com que roupa? 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Daí haver uma cláusula 

na Constituição determinando o pagamento prévio em dinheiro. 
Sabemos a origem e as razões desta cláusula. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A origem é a infiltração a 
que me referi no meu discurso. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, estou dando 
a opinião de um líder operário anticomunista. Pede êle a nacio-
nalização da Light, porque, na realidade, esta emprêsa não tem 
capacidade para resolver o problema da energia. 

O Estado pode resolver o caso da Estrada de Ferro Central do 
Brasil e ter prejuízo, porque esta ferrovia cria riquezas; dela mes-
mo a União ressarcirá o deficit. O Estado pode assim proceder; o 
particular, não! 

1O nobre Senador Assis Chateaubriand sabe perfeitamente que 
quanto maior o capital, i-nenor a taxa do dividendo. E' a razão 
por que a Light não pode mais trazer capitais para situar-se à al-
tura do nosso desenvolvimento econômico. O último investimento 
que proveio do exterior foi o empréstimo de setenta e cinco mi-
lhões de dólares endossado pelo Estado brasileiro. 

O Sr. Assis Chateauõriand - V. Ex.ª está enganado. Depois 
disso a Light levantou m~is de quarenta milhões; não pôde trazer 
mais dinheiro para o Brasil devido ao pauperismo e à miséria or-
gânica em que esta Naçijo definha. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, falava eu 
em nacionalismo e citei êsse caso, porque hoje foi tratado de tô-
das as maneiras. O nacionalismo do Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo não é, conforme o nobre Senador Assis 
Chateaubriand verificara, aquêle nacionalismo de Hitler ou Mus-
solini. Não. Sente êle que o desenvolvimento econômico dêste 
País e a conseqüente melhoria de condições de vida do povo brasi-
leiro estão sendo impedidos pela Light. Deseja ultrapassar êsse 
obstáculo. :6:ste o seu pe:qsamento e o de todos nós, nacionalistas. 

Se a Light empregas&e mais capital no Brasil e nos desse uma 
cidade plenamente iluminada, como era antigamente; se as nos-
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sas indústrias não tivessem necessidade de paralisar o trabalho 
um dia por semana, como está acontecendo em São Paulo, tanto 
melhor para nós. 

Sucede, entretanto, que o capital privado pode ser aplicado 
até certo limite do qual não é econômicamente útil e interessante. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª tem inteira razão. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Se, por exemplo, eu realizei  

um negócio de cem mil cruzeiros, posso ter o lucro de trinta mil;  
se faço uma operação de um milhão, posso ter o lucro de cem  
mil, mas se eu emprego dez milhões, não tenho esperança de ob- 
ter o lucro de um milhão de cruzeiros . Esta a experiência que  
o emprêgo do capital evidencia em todo o mundo. Quando o capi- 
tal se avoluma de maneira a diminuir o dividendo, os próprios  
acionistas são contra o aumento de capital.  

Esta a realidade e figura na história do desenvolivmento do 
capitalismo, em tôda parte. 

O Sr. Ismar de Góes - Não desejava interromper V. Ex.ª, 
mas para o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo 
a Light é apenas o bode expiatório . .. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Muito bem. 
O Sr. I smar de Góes - Para nós o bode expiatório é quase 

sempre o Govêrno. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Gosto de citar sempre a 

opinião do homem do povo. Não se trata de bode expiatório, mas 
de diminuição de salários . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Do encarecimento constante 
da vida. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - As queixas dos operários não 
encerram nenhum amargor contra os patrões, industriais de São 
Paulo. A diminuição de salários e o rebaixamento do seu nível de 
vida. ~ste fato é muito importante; e não o trouxe aqui, impen-
sadamente. São os testemunhos que nos valem. 

O Sr. Vitorino Freire - Qual o fator da crise de energia elé-
trica? Leio diàriamente nos jornais que o Ribeirão das Lajes bai-
xou o nível. t. a falta d'água. Assim dizem os técnicos do Conselho 
de Aguas e Energia Elétrica. 
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O SR. DOMINGOS VELASCO - V. Ex.ª acredita em tôdas 
essas publicações? V. Ex.ª conhece as duas cartas que o General 
Juarez Távora me dirigiu, em 1949, cuja opinião foi agora mes-
mo citada? 

Nelas V. Ex.ª encontrará cabal resposta a tôdas as dúvidas 
que tem. 

O Sr. Vitorino Freire - Refiro-me à crise atual. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, estamos fa-

lando da Light quando o debate é sôbre o petróleo. Em verdade, 
ambas as questões são de energia. 

O Senador Othon Mãder, discutindo hoje o projeto, com aque-
la galhardia de sempre nos fêz, a nós, nacionalistas, sobertudo a 
mim, socialista, uma série de injustiças. Usou a expressão "nacio-
nalista", hoje empregada no mundo para determinar um fato so-
cial, como aquêle nacionalismo agressivo, racial do pan-germa-
nismo, do pan-slavismo que conhecemos através da história. 

A questão é muito diferente; podemos mesmo dizer, que êste 
nacionalismo surgiu qu~se abruptamente depois da Segunda 
Guerra. 

O primeiro estadista europeu que viu o problema foi Aneurin 
Bevin, no manifesto em que justificava a sua retirada do Govêr-
no de Attlee; e explicava o fenômeno, chamando-o mesmo de o 
mais sério do século. E' que os povos econômicamente fracos es· 
tavam tomando consciência da miséria em que viviam e não mais 
queriam suportá-la. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Dizia ser esta a maior inquie-
tação do povo asiático. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Daí o desejo de Bevin e seus 
companheiros de o govêrno inglês influenciar o govêrno ameri-
cano e os de outras potêl'11cias no sentido de diminuírem as despe-
sas do rearmamento, aplicando maior quantia no auxílio aos po-
vos subdesenvolvidos. Chamavam-no "one way only". 

O Ponto Quarto, como o Plano Columbia e o Plano de Ajuda 
Mútua, todos êles, evidentemente, concretizam êsse auxílio; mas 
ainda é miserável em rel:ação às somas fabulosas despendidas no 
rearmamento. 

Sustentava eu que para as democracias ocidentais obterem 
apoio dos povos econômicamente subdesenvolvidos, dois terços da 
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humanidade, o caminho certo não era armá-lo na Europa e, sim, 
ajudá-los a desenvolver suas próprias economias sem aquêle espí-
rito de rapina do capital espoliador; ajudá-los para que se criassem 
melhores condições de vida para êstes povos porque sob melhores 
condições de vida começariam a amar a liberdade e a democracia. 

Para o econômicamente fraco, a liberdade é um luxo. Dizia o 
padre Jesuíta, pai espiritual da resistência na França, que, para 
o econômicamente pobre, só há uma liberdade: a de morrer de 
fome na paz ou de uma bomba na guerra. E' esta a liberdade de 
que o econômicamente fraco ainda pode gozar. E então, dentro 
dêste pensamento da mais alta moralidade, surgiu o plano de aju-
da que Aneurin Bevin queria que fôsse de oitenta por cento 
das despesas a serem feitas com o rearmamento das nações oci-
dentais. Como estadista inglês, com a educação política que o 
impérTo britânico dá a seus dirigentes, vivendo em contacto quase 
direto com as populações de ambos os hemisférios, de tôdas as ra-
ças e religiões, sentiu o grande problema da nossa época que explo-
diu após a segunda guerra, com o princípio nacionalista. :t!:sses 
povos subdesenvolvidos chamam de nacionalista a luta contra a 
espoliação capitalista que lá perdura. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Muito bem.  
O Sr. Landulfo Alves - E' precisamente isto.  

O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, poderia tra-
zer para aqui o último manifesto aprovado pela Conferência dos 
Partidos Socialistas Asiáticos, que constitui a frente anticomu-
nista na Asia, sustentando precisamente êstes pontos de vista. 
Há pouco tempo tive ocasião de mostrar, se não me engano, ao 
nobre colega Monsenhor Cícero de Vasconcelos a decisão do Partido 
Social Democrático do Japão em que era também apontada ao 
povo japonês a necessidade de liberar os povos asiáticos da espo-
liação capitalista e de os socialistas europeus influirem direta-
mente em seus governos como eu pretendo influir desta tribuna 
perante o Senado no sentido da exata compreensão do problema 
mundial. 

O nacionalismo não é, como disse o nobre Senador Assis Cha-
teaubriand, uma coisa que morreu. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Morreu e está enterrado. 
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O SR. DOMINGOS VELASCO - Está novo e vitorioso, embo-
ra V. Ex.ª não o aceite. E' um fenômeno vivo. 

O Sr. Alencastro Guimarães - V. Ex. a tem tôda razão. Há 
uma palavra autorizada a respeito, a do General Mac Arthur, no 
seu discurso ao Exército americano, quando regressou da Asia. 
Não é nacionalismo; é a libertação econômica dos povos asiáticos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E' exatamente isso que dese-
jamos para o Brasil. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - O próprio ex-presidente dos 
Estados Unidos abordou o problema, chegando a empregar a pa-
lavra "nacionalismo". 

Não se trata de um fenômeno morto; muito ao contrário, é 
um fenômeno vivo, gritante, ao qual devemos prestar tôda a nossa 
atenção. E digo mais: em aparte ao nobre Senador Othon Mader, 
tive hoje oportunidade de citar a opinião de Pio XII que, na últi-
ma Semana Social de França, realizada em Lion, falou sôbre a 
tese "Riqueza e Miséria''. E, como sucede anualmente, escreveu 
uma carta, que encerra Pilra os democratas cristãos os pontos mar-
cos que vão guiando a opinião católica a respeito dessa questão. 
S. Santidade também feriu o mesmo ponto, e chamava a atenção 
para o fato de que as lutas hoje não se processam dentro domes-
mo país entre pobres e ricos, mas transpõem as fronteiras, pro-
cessando-se entre Estados pobres e Estados ricos. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Esta é a posição. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Pois bem, quero suscitar a 
questão do nacionalismo . Quando dizemos nacionalismo não nos 
referimos a uma palavra vã, e sim ao resultado de estudos e ob-
servações, de documentos que reoobemos semanalmente, infor-
mando como se processar,n essas lutas em tôdas as partes do mun-
do. A alguns Senadores tenho apresentado um dossier para que 
compreendam o panorama internacional. Tais informações não 
me são dadas por comunistas, mas por socialistas e simpatizantes 
do socialismo, que são a trincheira avançada contra o comunismo. 

Assim, peço desculpas ao Senador Othon Mader por não con-
cordar com o pensamento de S. Ex.ª sôbre o nacionalismo. Tra-
ta-se daquele pensament1J sustentado em todos os povos árabes e 
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na América do Sul e que levou o povo a defender as riquezas da 
Bolívia para melhorar as condições do país. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nacionalismo é, sobretudo, 
uma posição de defesa. 

O Sr. Vitorino Freire - E: um nacionalismo tolerante, isto é, 
que admite opiniões contrárias. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Não se trata de que seja to-
lerante ou não. 

Na Senado temos que falar à inteligência e não ao sentimen-
to dos Senhores Senadores. Não convém alterações, nem insultos 
porque os insultos não convencem. Procuro falar ao meus país, ele-
var-me até à inteligência dos meus nobres pares. 

O Sr. Othon Miider - O nacionalismo pode ter várias origens 
e causas. V. Ex.ª cita o fato de que as nações espoliadas pelo ca-
pital querem agora libertar-se mediante movimentos nacionalis-
tas. A sina do nacionalismo é terminar em sangue, em guerra, em 
violência. Temos por exemplo o Irã, que também se libertou, se-
gundo a fórmula que V. Ex.ª apresenta. O Irã quis libertar-se do 
capitalismo. E agora vemos a violência do Sr. Mossadegh, agindo 
como verdadeiro déspota. Portanto, vê V. Ex.ª, o nacionalismo 
acaba em guerra e destruição. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Na Venezuela também há 
despotismo. O povo não tem liberdade. Lavra a miséria entre as 
massas trabalhadoras. O México, para libertar seu petróleo, so-
freu 50 anos de agitações políticas e até o fracionamento do seu 
território. 

O Sr. Othon Mader - Na Venezuela a questão foi política. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Eis por que digo que a ques-
tão petrolífera é uma questão política. 

O Sr. Othon Mader - As revoluções na América são endê-
micas. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Mas lá estava presente o 
dedo das emprêsas petrolíferas, na opinião dos homens insuspei-
tos que lá viviam. 
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O Sr. Othon Miider - Geralmente as emprêsas petrolíferas 
têm interêsse em trabalhar num ambiente de calma e na mais 
perfeita ordem. 

O Sr. Camilo Mércio - Para ganharem mais dinheiro. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Que o diga o General Car-
denas. Tôda vez que o govêrno queria fazer cumprir as leis e os 
contratos, as emprêsas se insurgiam. Se o govêrno persistia, sur-
giam as revoluções. Esta é a verdade histórica. Na Venezuela 
deu-se a mesma coisa. O povo elegeu um grande romancista e 
escritor, o Sr. Romulo Gallegos, que tôda a América conhece. 
Eleito pelo voto livre, começou a exigir o cumprimento dos con-
tratos pelas emprêsas petrolíferas. Pois bem, o govêrno foi deposto 
e está lá uma junta de coronéis. Há pouco tempo convocou o povo 
venezuelano para as eleições, fazendo disso grande publicidade. 
E o resultado foi que, quando viram que as fôrças populares ven-
ceriam o govêrno, anularam as eleições. 

O Sr. Othon Mader 1 A deposição do chefe do govêrno foi, 
nesse caso, efetuada pelo Exército. Não pelas companhias petro-
líferas. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Exatamente: foi o Exército 
venezuelano . 

O Sr. Othon Miider - Mas isto é uma ofensa ao Exército 
venezuelano . 

O SR. DOMINGOS V:.ELASCO - Também o Exército bolivia-
no, após a eleição de Paz Estensoro, deu o golpe que o derrubou 
do poder, no qual foi restabelecido depois pelo povo. 

Não sei até onde vai a capacidade corruptora dos trusts de 
petróleo. 

O Sr. Othon M iider -.· A covardia está nos homens do exército. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Se obtiver permissão, reve-
larei determinado segrêdo ao Senado, por ocasião da votação da 
Emenda Othon Mãder . 'l'rarei ao conhecimento de todo o País 
um fato gravíssimo. 

O Sr. Othon Mader -- V. Ex.a deveria trazê-lo neste instan-
te ao conhecimento do Senado. 
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O SR. DOMINGOS VELASCO - Esta arma eu a usarei no 
tempo preciso. 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Não será o nobre Senador 

pelo Paraná que usará as armas que possuo. Usá-las-ei no mo-
mento psicológico exato. 

O Sr. Othon Miider - V. Ex.ª está fazendo grave acusação. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - V. Ex.a não se tome de do- 

res por êsse fato. Há poucos dias, em aparte, afirmei o alto con- 
ceito em que tenho V. Ex.ª. Não se trata de V. Ex.ª.  

O Sr. Othon Miider - Mas pode tratar-se de outro colega. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Nada há com qualquer ou-

tro Senador. Usarei da arma na hora oportuna. Só puxo o meu 
revólver no momento adequado. 

O Sr. Assis Chateaubriand - V. Ex.ª possui uma arma se-
creta? 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Tenho uma arma secreta. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Mas não é contra o petróleo 

nacional. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Estou tomando tempo ao 

Senado ... 
O Sr. Assis Chateaubriand - Com revelações notáveis. E' a 

maior reportagem do dia . 
O Sr. Othon Miider - Pena é que não se tenha completado. 
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Comu-

nico ao nobre orador que lhe restam apenas 10 minutos. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Dentro de 10 minutos con-

cluirei, Sr . Presidente. 
O nobre colega Othon Mãder ainda cuidou, hoje, do seu com-

bate ao socialismo e fêz-me a justiça de dizer que sou partidário 
do monopólio estatal porque o meu partido assim decidiu. 

O Sr. Othon Miider - Aliás, V. Ex.ª manteve, invariàvelmen-
te, a atitude desassombrada; sempre se confessou socialista. 

O Sr. Camilo Mércio - Os partidos nada têm que ver com 
a forma da exploração do petróleo. Eu, por exemplo, pertenço 
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ao Partido Social Democrático; no entanto, sou monopolista. Um 
correligionário pode não o ser. 

O Sr. Vitorino Freire - Então o Senador Othon Mader tinha 
razão quando, em aparte, declarou que S. Ex.ª estava contra o seu 
partido. Falo com tôda a autoridade, porque fui quem desempa-
tou votação da emenda de S . Ex.ª na Comissão de Finanças, der-
rotando-o - não por questão de socialismo, ou por achar a tese 
dos outros entreguista, nada disso. Declarei, ainda, que, se as 
classes conservadoras do meu Estado se julgassem feridas com o 
discurso do Senador Landulfo Alves contra o presidente das As-
sociações Comerciais, mudaria de voto, como estou acostumado a 
fazê-lo tôda vez que entendo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - E' um direito de V. Ex.ª. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Sou partidário do monopó-

lio estatal, não apenas porque meu partido neste sentido se tenha 
pronunciado ... 

1 

O Sr. Camilo M ércio - Os partidos deram liberdade a seus 
componentes para se manifestarem sôbre a questão; nesse ponto 
estão divididos . 

O SR. DOMINGOS VELASCO - ... mas também porque essa 
é a solução coerente com meus ideais católicos, aceita pela dou-
trina social da Igreja Ci:~tólica. Se a decisão do meu partido fôs-
se contrária ao meu pensamento religioso, permaneceria fiel a êste. 

Certa vez afastei-me do Partido Socialista Brasileiro porque 
inscrevera no seu programa a tese do divórcio. Imediatamente, 
após o voto da convençã.o, retirei-me; porque não podia conciliar 
meu pensamento cristão e católico com o que se havia decidido. 

No problema do petróleo, estou precisamente dentro da dou-
trina social da Igreja. Sustenta esta que a intervenção do Esta-
do só se deve fazer quando a emprêsa que o vai explorar dê aos 
particulares um poder tamanho que os transforme em déspotas da 
economia. Nesse caso o bem comum exige que o Estado explore 
êsse empreendimento, pl:\.ra que o particular não se constitua nu-
ma fôrça tão grande que possa absorver o próprio Estado. E' o 
caso, precisamente, do petróleo. Se fôr entregue nas mãos de par-
ticulares e se criar essas riquezas formidáveis de que depende tôda 
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a economia nacional, então quem dispuser dessa fôrça poderá agir 
como verdadeiro ditador . 

E' essa a razão, Sr. Presidente, que me faz vibrar ao lado dos 
que sustentam a tese do monopólio estatal na indústria do petróleo. 

A experiência em outros países demonstra que foi maléfica 
para a tranqüilidade pública a entrega da exploração dessas ri-
quezas aos trustes internacionais. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Vê o Senador, como o meu  
nacionalismo, que é o nacionalismo dos tupiniquins ...  

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nosso nacionalismo. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - . . . tem raízes profundas e 
morais na consciência do povo brasileiro . 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O orador está exprimindo per-

feitamente o nosso pensamento. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Não são apenas frases que, 
mal as pronunciamos, perdem o sentido. O sentido, o povo brasi-
leiro todo percebe. 

O Sr. Othon Miider - V. Ex.ª ouviu, há pouco, o pronuncia-
mento do Senador Alencastro Guimarães. S. Ex.ª disse que não 
é êsse o sentimento do povo. Ninguém se pode arvorar em intér-
prete único dos brasileiros . 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Todos somos representan-
tes do povo. Tenho, nesta questão, maior contacto com o povo. 
Falei em vários comícios em muitas capitais e vi a multidão que 
comparecia . 

O Sr. Othon Miider - V. Ex.a não tem o monopólio da opi-
nião pública; todos temos o direito de divergir. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Se, amanhã, o Senado resol-
ver entregar a exploração do petróleo ao capital privado, nacional 
ou estrangeiro, outra coisa não poderei fazer, senão submeter-
me. Poderei apenas lutar junto ao povo para que eleja outros re-
presentantes e se modifique a lei. 
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O SR. PRESIDENTE - Verificando a Mesa a inexistência 
de número no recinto, para prosseguimento da sessão, vai ser 
feita a chamada. 

Procede-se à chamada a que respondem os Srs. Senadores: 

Alvaro Adolfo. 
Olavo Oliveira. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ismar de Góes. 
Landulfo Alves. 
Aloísio de Carvalho . 
Carlos Lindemberg. 
Luís Tinoco. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Gomes de Oliveira . 
Francisco Gallotti (12) . 

O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada apenas 12 
Srs. Senadores. 1 

Comprovada a falt~ de número, vou suspender a sessão, desig-
nando para a de segunda-feira próxima, dia 27 do corrente, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da di~1cussão única do Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados, n.º 265, de 1952, que dispõe sôbre a constituciona-
lidade da Sociedade por Ações de Petróleo Brasileiro S . A., e dá 
outras providências. P;areceres: n.o 265, de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com as altera-
ções constantes das emendas que ofere sob ns. 2 a 7; pela incons-
ções constantes do § 2.0 do Art. 53 do projeto e pela constitucio-
nalidade da Emenda n.0 2 de plenário; n.º 266, de 1953, da Comis-
são de Economia, favorável ao projeto e às Emendas ns. 5, 6, 7; 
contrário à de n. 4; oferecendo as de ns. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-A, 
14, 15, 16, 17, 18; e propondo subemenda às de ns. 1, 2 e 3; nú-
mero 267, de 1953, da Comissão de Segurança Nacional, favorável 
ao projeto e às Emendas de ns. 13 e 14 e declarando não ser da 
sua competência pror~unciar-se sôbre as demais que lhe foram 
apresentadas ns. 1 a +2 e 15 a 18); n.0 268, de 1953, da Comissão 
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de Transporte, Comunicações e Obras Públicas, favorável ao pro-
jeto e às Emendas ns. 4, 6, 7, 10, 11, 16; contrário às de ns. 1 
(e subemenda), 2 {e subemenda), 3 (e subemenda), 5, 8, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27 29; apresentando as de ns. 19, 22, 24, 
25, 26, 28, 30, 31, 32 e 33; e oferecendo subemenda à de n.º 9; 
n.º 269, de 1953, da Comissão de Finanças, favorável ao projeto 
e às Emendas ns. 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 31, 33; contrário às de 
ns. 1 (e subemendas), 2 (e subemendas), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 22, 26, 30, 32; apresentando as de ns. 34 a 50; e ofere-
cendo subemendas às de ns. 10 e 12. 

Levanta-se a sessão às 23 horas e 55 minutos. 



SESSAO EM 27 DE ABRIL DE 1953 

(Extraordinária Noturna) 

ORDEM DO DIA 

<.;antinuação da discussão única do Projeto de Lei da Cdmara dos Depu-
tados n.0 265, de 1952, que dispõe sôbre a constitucionalidade da So-
ciedade Petróleo Brasileiro S. A., e dá outras providências. Pareceres: 
n.º 265, de 1953, da Comissão de Oonstituição e Justiça, pela consti-
tucionalidade, com alterações constantes das emendas que oferece, 
sob os ns. 2 a 7; pela 'inconstitucionalidade do § 2.0 do Art. 53 do pro-
jeto e pela constitucionalidade da emenda n.O 2 de plenário; n.0 266, 
de 1953, da Comissão ,ie Economia, favorável ao projeto e às emendas 
ns. 5, 6, 7; contrário à ele n.º 4; oferecendo as de ns. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
13-A, 14, 15, 16, 17, 18, e propondo subemenda às de ns. 1 - B e C; n.0 

267, de 1953, da Comii,tsão de Segurança Nacional, favorável ao projeto 
e às emendas de ns. 12 e 14, e declarando não ser de sua competência 
pronunciar-se sôbre a$ demais que lhe. foram apresentadas ( ns. 1 a 12 
e 15 a 18); n.O 268, ele 1953, da Comissão de Transportes, Comunica-
ções e Obras Públicair, favorável ao projeto e às emendas ns. 4, 6, 7, 
10, 11, 16; contrário (1.s de ns. 1 <e subemenda), 2 (e subemenda), 3 
(e subemenda), 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29; apresentan-
do as de ns. 19, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33; e oferecendo subemenda 
de de n.0 9,· n.0 269, de 1953, da Comissão de Finanças, favorável ao 
projeto e às emendas ns. 6, 7, 11, 16, 24, 28, 31, 33; contrário às de ns. 
1 (e subemendas), 2 (e subemendas), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
22, 26, 30, 32; apresentando as de ns. 34 a 50; e oferecendo subemendas 
às de ns. 10 e 12. 

SR. PRESIDENTE - Acha-se sôbre a mesa emenda que vai 
ser lida pelo Sr. l.º Seicretário. 

É lida e apoiada a seguinte 
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EMENDA 

N.º 76 

Ao projeto de Lei da Câmara n.º 265, de 1952. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. - O Govêrno poderá conceder a particulares brasileiros 

ou estrangeiros autorização para pesquisar petróleo, pelo prazo 
de cinco anos nas zonas onde não operar a Petrobrás, sob as se-
guintes condições: 

a) o pretendente à pesquisa provará a sua idoneidade mo-
ral, social, financeira, esta tendo em vista o custo do trabalho; 

b) a área a ser pesquisada não será superior a cem hectares; 
e) a pesquisa será iniciada, o mais tardar, dentro de seis 

meses da concessão; 
d) as operações de pesquisa serão acompanhadas e fiscali-

zadas por técnico nomeado pelo Govêrno; 
e) o pesquisador apresentará semestralmente ao CNP um 

relatório das suas atividades, especificando os trabalhos feitos e 
os resultados obtidos, com todos os dados técnicos possíveis. 

Art. - As jazidas porventura descobertas pelos pesquisado-
res particulares pertencerão à União, que as explorará direta-
mente, ou concederá a respectiva lavra à Petrobrás ou à socieda-
de que organizar, com ou sem a particpação do pesquisador, asse-
gurada a ela a maioria dos diretores ou gerentes. 

Art. - Ao pesquisador que tiver encontrado jazidas, atri-
buir-se-ão cinqüenta por cento sôbre o valor da respectiva produ-
ção, podendo êle incorporar êsse direito ao capital da sociedade 
que a União quiser organizar ou receber a sua participação em 
dinheiro, deduzidas as despesas. 

Art. - A autorização de pesquisa não poderá ser concedida 
ou transferida a sociedades anônimas ou a de tipos corresponden-
tes na legislação estrangeira. 

Art.- A autorização caducará automàticamente findos os 
prazos estipulados nesta lei. 

JUSTIFICAÇÃO 

O problema do petróleo, em países como o nosso, que ainda 
não o produzem, exige, dado o seu aspecto político, se separe a 
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pesquisa da lavra. A pesquisa tem aspecto de aventura, pois a ci-
ência ainda não descobriu meios seguros de revelação do importan-
te minério. Ainda hoje, a percentagem de poços aproveitados, 
mesmo no Texas e na Califórnia, é de 20 % . É preciso, assim, esti· 
mulá-la, abrindo as portas aos que quiserem arriscar capitais, com 
a esperança de uma participação no êxito do seu trabalho. A la-
vra é que tem mais importância. E esta pode ser deixada a União, 
como proprietária das jazidas. 

Sala das Sessões, em 27 de abril de 1953. - Ferreira de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão projeto e emendas. 
Tem a palavra o nobre Senador Assis Chateaubriand, primeiro 

orador inscrito. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - (pronuncia discurso que 

será publicado depois) 
O SR. PRESIDENTE - Continua a discussão. 
Tem a palavra o ~.obre Senador Gomes de Oliveira, segundo 

orador inscrito. 
O SR. GOMES DE.: OLIVEIRA - Sr. Presidente, Srs. Sena-

dores. 
Já fiz nesta Casa, um discurso sôbre a exploração estatal do 

petróleo. 
Não quero, entretap.to, deixar de aproveitar a ocasião para fi-

xar ainda certos pontos que me parecem indispensáveis sôbre a 
minha posição, dentro çlos princípios que orientam o Partido Tra-
balhista Brasileiro. 

Nunca se discutiu tanto, Sr. Presidente, sôbre Nacionalismo, 
como nos dias atuais. 

O problema do petróleo, como o Acôrdo Brasil-Estados Uni-
dos, tem suscitado campanhas a que o Congresso não podia ser 
indiferente. 

Em outros temposi o nacionalismo estava para o estrangeiro, 
como o bairrismo de certas populações estava para outras do mes· 
mo país e até do meslllfo Estado - era uma certa prevenção para 
com os estrangeiros. 

Tivemo-lo assim, contra os portuguêses e, nas zonas de coloni-
zação, contra os imigrantes de outras origens vindos para o Brasil. 

http:entretap.to
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Era um sentimento natural, menos, talvez, de prevenção que 
de emulação. 

Felizmente, hoje, os estrangeiros no sul do País são em nú-
mero insignificante, enquanto os seus descendentes assistidos pe-
los governos, em escolas que lhes infiltraram o espírito de brasili-
dade, se misturam com os caboclos, numa compreensão mútua que, 
pràticamente, desfez dúvidas ou rivalidades para um esfôrço que 
não tem canseiras pela terra, pela Pátria comum. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Apoiado! Como pequeno agri-
cultor, sou testemunha do que V. Ex.ª está afirmando, relativa-
mente ao retrato fiel da realidade brasileira em Joinville e Blu-
menau. 

O SR, GOMES DE OLIVEIRA - Muito obrigado ao aparte 
de V. Ex.ª que faz justiça à gente descendente de italianos e ale-
mães que habitam aquêles municípios, num dos quais tive a ven-
tura de nascer. 

E em centros em que o português teve preeminência, como 
nesta capital, passados também os anseios de separação da me-
trópole distante, o português é gente com quem nos entendemos 
irmãmente. 

Mas, então que é êsse novo nacionalismo que irrompe, não 
mais a raiz de questões meramente políticas, ou xenófobas, numa 
aversão a tudo que é estrangeiro, mas em tôrno de problemas bá-
sicos do país? 

Já agora, Senhores Senadores, haveremos de procurar outras 
razões, outras origens, outra explicação para essa eclosão do na-
cionalismo dêstes dias. 

Não se vê aqui, apenas um movimento psicológico a criar 
aversões entre indivíduos de nacionalidades diferentes, ou de au-
tonomismo contra um domínio político, com a feição de outros 
tempos. 

Que é que vemos então? 
Vemos é um movimento de libertação econômica, generali-

zado no mundo, das massas trabalhadoras, e das nações pobres, 
submetidas, durante séculos, ao poder do capitalismo. 

~o estado social do povo criando movimento de reivindicações 
incoercíveis. 
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É a questão social extravando dos limites territoriais de cada 
nação para o âmbito internacional. 

Lá é a pobreza, a necessidade em face da insuficiência dos sa-
lários suscitando reivindicações, levando os tr-abalhadores a se 
unirem em sindicatos, e se recusarem, coletivamente, a retornar ao 
trabalho, em greves que forcem a incompreensão ou o egoismo 
dos patrões. 

Aqui, entre as nações, é o estado de pobreza, de atrazo, umas 
em face do adiantamento e da riqueza de outras, provocando na-
quelas, movimentos iguais de reivindicações. 

Tal como entre os indivíduos, o capital se concentrou nas 
mãos de poucas nações. Há as que enriquecem em detrimento de 
outras. 

E o capital, pela sua própria origem e pelo poder que cria, 
é avassalador. 

A renda total de quarenta países no globo, informou, o Dr. 
Herman Santa Cruz, presidente do Conselho Econômico e Social 

1 

das Nações Unidas, em entrevista ao jornalista Justino Martins de 
"última Hora", a renda total de quarenta países não vai além de 
15 por cento, enquanto que menos de dezoito países têm 81 por 
cento dessa renda. 

O Sr. Assis Chateau.briand - Permita-me V. Ex.a outro 
aparte. V. Ex.a acha que o capital, pelas suas origens e pelo poder 
que cria, é a escravidão? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - V. Ex.ª quer uma expli-
cação? · 

O Sr. Assis Chatea'(.lbriand - Queria dizer que essa é uma 
noçãe falsa do capital. Hoje, o poder do Estado sôbre o capital, 
mormente nas nações diemocráticas, é tão grande, através do im-
pôsto de renda, que se tqrna um verdadeiro confisco de tôda a ren-
da do capital. 

Portanto, não se pode mais falar nesse poder de escravidão 
em relação ao capitalismo. O argumento de V. Ex.ª é um pouco 
forte. 

o SR. GOMES DE PLIVEIRA - Honrado pelo aparte do no-
bre Senador Assis Cha·~eaubriand, vou repetir o que informava 
o Presidente do Conse140 Econômico e Social das Nações Unidas: 
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"a renda total de quarenta países não vai além de 
15 por cento, menos de dezoito países têm 81 por cento 
dessa renda". 

Observa-se ainda que essa diferença desproporcionada tende 
a aumentar entre os países industriais e os subdesenvolvidos, isto 
é, aquêles que tendem a ficar mais ricos, aumentando a pobreza 
dos outros. 

Não seria preciso dizer mais, para explicar o movimento de 
reação dos povos subdesenvolvidos, ou coloniais, produtores de 
matérias-primas, e os povos industriais, compradores dessas maté-
rias a preços mínimos para as revender, beneficiadas, a preços má-
ximos, colhendo, além do mais, todos os benefícios do processo de 
industrialização.  

Estamos, como bem observa o Senador Euvaldo Lodi, insus- 
peitos aos meios capitalistas, no têrmo da fase colonialista do  
mundo. Podemos já antever que a era da exploração das nações  
econômicamente fracas, pela de economia forte, vai, finalmente,  
ser substituida pela cooperação financeira e técnica de todos os 
povos. 

Mas, se estamos realmente no fim dessa era, não será porque 
se dêem por fartos os países ricos, mas pela reação que os países 
de economia fraca estão promovendo . 

É que êstes se capacitaram da sua condição de pobreza e de 
vítimas de um regime que é preciso, realmente, acabar. 

Daí essa sensibilidade de certos povos, em face de outros, ha-
vidos como aproveitadores do esfôrço dêles. E nessa sensibilidade 
está o neonacionalismo que, em nossos dias, irrompe incoercível, 
não mais entre indivíduos, mas entre povos. 

E, se, no dizer ainda de Herman Santa Cruz, a pobreza da 
maioria das nações se deve também à falta de contrôle dos recur-
sos, permitindo a evasão das suas rendas para o estrangeiro, não 
há como se quedarem elas muçulmanamente inativas à espera 
de salvação por mãos estranhas. 

Haveremos, por isso, de empunhar o nosso gládio, ou, como 
ficará mais próprio entre Tupiniquins, o nosso tacape, para im-
pedir que aumente essa evasão das nossas riquezas naturais, e do 
fruto de nosso esfôrço ao menos naquilo que é fundamental para 
o nosso progresso, e para a nossa independência econômica. 
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O Sr. Kerginaldo cavalcanti - Muito bem. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Não fôra o petróleo um dês-

ses elementos naturais e básicos, cuja utilização deve ser feita em 
benefício de todo o povo e não a serviço de ambições particulares, 
no dizer de Truman, embora sem se referir especificamente àque-
le produto, não fôra isso, e bastaria encarar os lucros que a sua 
exploração proporciona, para que batalhássemos pela sua manu-
tenção como propriedade do Brasil, a fim de que, em mãos do seu 
Govêrno, sirva a todos os brasileiros, isento de preocupações co-
merciais. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª está traduzindo per-
feitamente o nosso pensamento - o pensamento dos nacionalis-
tas do Senado da República, o pensamento do povo brasileiro. Na-
da de "chauvinismos", de guerra ao estrangeiro. Desejamos que 
venham para o Brasil capitais estrangeiros, não para nos explora-
rem, mas para colabo~arem conosco no engrandecimento desta 
grande Pátria. Ninguér,n ouviu a manifestação nossa em sentido 
contrário. V. Ex.ª está traduzindo magnificamente tudo quanto 
ternos dito aqui. 

O Sr. Vivaldo Lim0r - Para ajudar o nosso país a prosperar. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Muito me honram os apar-

tes de Vossas Excelências. 
O projeto que aí vemos, consagrando o monopólio do Estado 

na exploração do petróleo, constitui um plano em que se prevêem 
recursos bastantes ao êxito do tentamen. 

A nossa decisão nesse sentido mostra virilidade no enfrentar 
um problema, difícil seµl dúvida e, pois, a nossa capacidade para 
a independência. 

Só dessa maneira, mostrando-nos capazes de um grande es-
fôrço pelo mesmo engrandecimento econômico, estaremos em 
condições de merecer ajuda dos povos mais adiantados, especial-
mente de quem mais no-la pode dar - a América do Norte - e, 
sobretudo, os faremos comprender que não nos conformamos com 
a condição de pobreza, de exportador de matérias-primas, como 
é o próprio café, pois exportamos um produto quase "in natura", 
para ser beneficiado, nos mercados de destino. 
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Não se diga ao demais, que há neste embate um choque en-
tre os partidários da livre iniciativa, de um lado, e estatistas ou 
totalitários do outro. 

Somos também pela livre iniciativa, embora sem esquecer a 
necessidade de intervenções ocasionais e de uma orintação do Es-
tado, nas linhas gerais da economia, como aliás se verifica em todo 
o mundo, mesmo entre os países havidos como exemplos de libe-
ralismo econômico, como os Estados Unidos. 

Mas somos pela livre iniciativa onde e quando possa ela ser 
praticada no regime de concorrência comercial. 

Nos grandes empreendimentos, porém, naqueles que são bá- 
sicos para a vida de uma nação, a iniciativa de pequenas emprêsas  
é sempre precária e custosa, pela falta de recursos.  

Só os grupos capitalistas os podem levar a bom têrmo. Mas, 
então, a fôrça econômica dêsses grupos aparece com ímpeto mo-
nopolizador. 

Tendem a afastar os concorrentes mais fracos e, constituídos 
em trustes, acabam senhores do mercado, destruindo, assim, o 
princípio do liberalismo econômico que assenta na concorrência. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Pois não. 
O Sr. Attilio Vivacqua - Na verdade, o chamado imperialis-

mo econômico, como tem sido pregado pelos seus atuais defen-
sores, nada mais é do que a liberdade dos gigantes como a Stan-
dard Oil e dos outros grupos que monopolizam a matéria-prima, 
a indústria e os sistemas de transporte. Concorrência é palavra 
vã, simples ficção relativamente a êsses monstros da economia, 
com projeção mundial. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - V. Ex.a define muito bem o 
conceito de concorrência quando há poderosas fôrças econômicas 
e comerciais em jogo. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Sou favorável à Petrobrás porque 
precisamos de uma organização estatal poderosa, para enfren-
tar êsse sistema monopolístico. O mundo está, presentemente, 
subdividido entre duas grandes emprêsas - a Standard Oil e a 
Royal Dutch. Não se pode dizer que nenhuma delas não seja pro-
jeção do respectivo govêrno. Esta é incorporação do govêrno britâ-
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nico; aquela é instrumento da política de expansão e monopoli-
zação do capital norte-americano. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - O aparte de V. Ex.a ilustra 
sobremodo o meu discurso. 

O Sr. Vivaldo Lima - É esclarecedor. 

o SR. GOMES DE OLIVEIRA - Em certos casos ainda, ês· 
ses grupos ganham tal pujança que passam a constatar, em poder, 
com os govêrnos. E então, sobe de pronto a sua inconveniência. 

O poder público não os pode tolerar; preferível, contudo, serã 
que se evite a sua formação. 

i!:ste é precisamente o caso da exploração do petróleo. Só gru-
pos monopolísticos e de caráter internacional, já conhecidos, a 
poderão levar a têrmo, a não ser que o poder público o faça. E é 
o que queremos que se faça em nosso país. O govêrno deve cha-
mar a si a exploração do nosso petróleo. 

1Não é preciso, pois, ser comunista nem inimigo dos america-
nos ou do capital estranp-eiro, e menos contra a iniciativa privada, 
para que sejamos contrq. a participação do capital privado na ex· 
ploração do petróleo. 

Não é preciso dizer mais, para mostrar que não nos interes-
sam as campanhas corpunistas nessa questão, pois repudiamos 
a sua doutrina de violência para a solução dos problemas sociais, 
nem nos convencem os argumentos nem nos entibiam as suspei-
tas de antiamericanist~, quando somos admiradores do grande 
país da Norte América e~ do seu povo. 

O nosso nacionalismo na questão, tem a mesma raiz do tra-
balhismo que praticamo1s, na questão social posta dentro de nos· 
sas fronteiras - como l.>atalhamos para emancipar o trabalhador 
da necessidade e da pot1reza, pelejamos também para que o nos-
so país possa emancipar-se econômicamente, colhendo proveitos 
na atividade petrolífera, que contribuirão também para a melho-
ria das condições de vida dos nossos trabalhadores e dos brasilei· 
ros em geral . 

E não será senão esforçando-nos por produzir, e produzir para 
nós, que haveremos de melhorar o nível de vida das nossas popula-
ções. <Muito bem! Muito bem! Palmas). 





PARECER N.0 445, DE 1953 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
n.O 265-52. 

Relator: Sr. Gomes de Oliveira. 

1 - Volta êste projeto à Comissão para que nos manifestemos 
sôbre as emendas oferecidas pelas demais Comissões ou em plenário. 

Encarando-as apena~ sob o ponto de vista jurídico e constitu-
cional, passamos a opina.r sucintamente sôbre elas, reservando-nos 
para maior explanação -verbalmente. 

Havendo a Comissã<> de Justiça aprovado, com o Parecer Ivo 
d'Aquino, as sete primeiras emendas, apenas examinaremos as sub-
emendas e elas apostas E.~ as emendas numeradas daí para diante, 
como se segue: 

Emenda n.0 1 

A subemenda da Co;missão de Agricultura altera as percenta· 
gens fixadas na Emenda n.º 1, e modifica-lhe os parágrafos, para 
levar em conta nos cálculos referentes à produção o petróleo produ-
zido no País e seus derivados, bem assim os derivados do petróleo 
bruto importado e a produção dos combustíveis líquidos de ori-
gem vegetal verificada no País. Pela aprovação. 

Emenda n.0 2 

A esta Emenda ao Art. 13 e seus ns. I e II do projeto referen-
te à aplicação da parte da receita do impôsto único sôbre combus-
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tível líquido, a ser empregado em empreendimentos ligados à in-
dústria do petróleo, foi apresentada uma subemenda aprovada na 
Comissão de Agricultura. 

Aqui se restabelece pràticamente o dispositivo do projeto que 
a Comissão de Justiça considerou inconstitucional, por que se obri-
gam os Estados, o Distrito Federal a adquirir ações da Petrobrás 
ou Emprêsas subsidiárias, subtraindo-se a essas entidades a aplica-
ção de sua quota em fins do seu interêsse nos têrmos do Art. 15 
n.º III e § 2.0 , da Constituição Federal. 

Reexaminando, entretanto, a matéria, concluímos pela modifi- 
cação dêsse ponto de vista.  

E isso porque, segundo o § do Art. 15, a renda resultante do 
impôsto único sôbre combustíveis será entregue ao Distrito Federal, 
aos Estados e Municípios e o será nos têrmos e para os fins estabe-
lecidos em lei federal. 

Se êsses fins "poderão ser de educação, de viação e obras pú. 
blicas, saúde pública, ou quaisquer outros", nos têrmos do parecer, 
por que não poderão ser na aplicação de subscrição de ações que 
lhe podem dar lucros, e de que depende a solução de um problema 
básico para a vida de cada uma dessas unidades e do País inteiro 
- qual o transporte? 

Somos, assim, pela constitucionalidade da subemenda. 

Emenda n.O 3 

A subemenda ao Art. 3.º restabelece o parágrafo único do 
Art. 13, para obrigar os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, a adquirirem ações à Petrobrás ou às Emprêsas subsidiárias. 

Conforme a orientação que fixamos quanto à subemenda an-
terior, somos pela aprovação também desta. 

Emenda n.0 8 

Substituindo o Art. 27 do projeto esta emenda dispõe que a 
Petrobrás creditará à União 10% do valor fixado pelo Conselho, do 
óleo, extraído, do esquisto minerado e dos gases naturais utilizados, 
estabelecendo-se que o respectivo pagamento seja feito em ações, 
metade das quais deve ser entregue, sem ônus, aos Estados e Ter-
ritórios. 

Pela aprovação. 
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Emenda n.O 9 

Substitui-se aqui o Art. 20 do projeto. 
Dá-se outra forma de constituição do Conselho Fiscal da Pe-

trobrás. 
Nada a opôr. 

Emenda n.O 10 

Nesta proposição pretende-se que não só os "saldos das dota-
ções orçamentárias" para o Conselho, mas também os dos créditos 
suplementares e especiais serão entregues à Petrobrás logo que 
seja esta constituída. 

Pela aprovação. 
Emenda n.0 11 

Modifica-se aqui a tabela anexa ao projeto, para aumentar a 
redução das contribuições referentes a automóveis, na proporção da 
idade dêstes. 

Pela aprovação. 
Emenda n.O 12 

Acrescenta-se nesta emenda um parágrafo ao Art. 43, que ex-
clui do monopólio estabelecido no projeto, as refinarias já em fun· 
cionamento no país. 

O parágrafo assegura à Estrada de Ferro Santos a Jundiaí a 
continuação do oleoduto Santos-São Paulo pelo tempo que o Po-
der Executivo julgar conveniente. 

Ressalvando a má colocação da proposição, nada temos que 
opor à sua constitucion;alidade. 

Emenda n.0 13 

Tendo o Art. 18 do projeto admitido que os brasileiros natu-
ralizados, há mais de 5 anos, também possam ser acionistas, a emen-
da quer alargar o tempo de naturalização para 10 anos. Limita-se 
ainda na emenda, a 10.000 ações, o número de 20.000 que se per-
mite sejam adquiridas por particulares. 

Como se vê, não s~ altera a orientação do projeto que, neste 
ponto, poderia reclamar mais detido exame. Nada se lhe opôs, en-
tretanto, no Parecer Ivo d' Aquino. 
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Ao demais, esta Comissão jã admitiu restrições tais aos estran-
geiros e brasileiros naturalizados quando se discutiu o projeto crian-
do autarquias, como o Instituto do Café. 

E queremos observar que se trata aqui, de uma indústria mo-
nopolizada pelo Estado, e de uma entidade criada por êste visando 
interêsses nacionais. 

Se um particular pode, na constituição de sociedade comercial, 
estabelecer as condições que entender para a admissão de sócios, 
não hã como recusar ao poder público êsse mesmo direito na cons-
tituição de uma entidade como esta, ainda que o exerça através de 
uma lei. 

Esta, pois, não regula direitos em geral dos cidadãos para os 
restringir; apenas estabelece condições para a aceitação de sócios 
numa entidade de carãter restrito, embora de interêsse da econo-
mia nacional, tal como nos casos de interêsse da economia par-
ticular. 

Pela aprovação. 
Emenda n.O 14 

O Art. 25 do projeto prevê a hipótese de a Petrobrãs conceder 
garantias a financiamentos, para fazê-los depender de aprovação 
do Conselho do Petróleo. 

A emenda restringe a faculdade de contratar financiamentos 
para ressalvar que tais contratos não devem vincular "haveres, ações 
ou o patrimônio da Petrobrãs". 

Nada a opor. 
Emenda n.O 16 

Manda acrescentar no Art. 4 que mantém as autorizações para 
instalação de refinarias no País, até dois anos, data da promulga-
ção dêste projeto, manda acrescentar, dizíamos, a seguir à palavra 
"instalações" estoutra: "exploração". 

Nada a opor. 
Emenda n.O 17 

Altera aqui o disposto no Art. 45, para fixar em 25 anos pror-
rogáveis, mediante consentimento do C.N.P., o prazo para insta-
lação e exploração das distilarias previstas nos Arts. 43 e 44. 

Nada a opor. 

26 - 22502 
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Emenda n.º 18 

É aditiva, para permitir que dos recursos do impôsto único a 
que tenham direito os Estados de grande área e escassa população, 
sejam 50% aplicados em outros fins que não os previstos neste 
projeto, tais como, campos de aviação, estímulo às emprêsas de 
transportes aéreos, navegação fluvial. 

Nada a opôr.  
Emenda n.O 19  

O Art. 2.0 do projeto estabelece os modos pelos quais a União 
exercerá o monopólio das atividades ligadas à extração e indústria 
do petróleo. 

A emenda acrescenta mais um meio - o da concessão quando 
a lei autorizar a emprêsas constituídas nos têrmos da legislação 
brasileira, com sede no Brasil. 

Muita controvérsia tem provocado o mérito da emenda. 
Não a encaramos aqui, entretanto, senão sob o aspecto jurídico 

e constitucional. ' 
A Constituição adiµite duas formas de exploração das nossas ri-

quezas minerais: a) a da concessão a particulares, nos têrmos do 
Art. 153; b) a do monopólio, que pode, aliás, ser feito sôbre qualquer 
atividade, conforme o Art. 176 da mesma Constituição. 

Se a União não quer explorar certa indústria ou atividade, fica 
no regime de concessão, que pode ser dada a quem, estando nas con-
dições da lei, a pedir. 

Se porém, ela própria quer explorar sàzinha a atividade ou in-
dústria, então constit4i monopólio. 

No primeiro caso, quem irá explorar a indústria petrolífera, 
não importa que seja mediante concessão, será uma emprêsa par-
ticular. Os lucros daí decorrentes caberão aos seus acionistas. 

O exercício, pois, qo monopólio deixaria de ser feito pelo Estado, 
nos têrmos, não do Art. 153 da Constituição, mas no Art. 146. 

Ora, quando esta autoriza a União a monoplizar determinada 
indústria ou atividadie, não é para que ela conceda o respectivo 
exercício a outrem, mas para que a exerça através dos seus órgãos 
próprios, e sobretudo, colha para benefício geral do povo os benefí-
cios que ela proporcione. Do contrário, não precisaria do monopólio; 
bastava usar das faculdades que o Art. 153 lhe confere para autori-
zar a concessão. 
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Assim, pois, quando a União deixa de usar faculdades outor-
gadas por êste artigo e envereda pelo monopólio, não é mais para 
dar concessões a terceiros, mas para ela própria exercê-las. 

Eis porque não pode ser aceita uma emenda como esta que, 
mantendo o monopólio, quer permitir a seu lado o regime de con"." 
cessão. 

Teríamos aí uma incongruência, um impossível jurídico que 
nos leva a rejeitã-la. 

E'menàa n.O 22 

Aqui se pretende reduzir no Art. 27 de 5 % para 3% a indeni-
zação que a Petrobrãs e suas subsidiãrias devam pagar aos Estados 
e Territórios sôbre o valor do óleo, do esquisto ou gás extraído de 
seu território . 

Nada a opor. 
Emenda n.0 24 

Substitui-se aqui a expressão "Câmara de Deputados" por "Con-
gresso Nacional", para harmonizar o texto do corpo do artigo com 
o do parãgraf o único.  

Nada a opor-lhe.  
Emenda n.o 25 

Emenda supressiva do Art. 45 que veda autorização para que 
as refinarias, instaladas, ampliem a sua capacidade produtora. 

Nada a opor. 
Emenda n.O 26 

Suprimem-se aqui, os Arts. 53 e 53 do projeto. 
O Art. 53 faz novo rateio entre Estados e Municípios dos 60% 

dos recursos provenientes do impôsto único sôbre lubrificantes. O 
Art. 54 estabelece a quota que o Departamento Nacional de Estrada 
de Rodagem deve empregar em obras rodoviãrias nos Territórios 
Federais. Pela aprovação. 

Emenda n.0 28 

A Emenda n.0 28 procura regular a situação funcional dos em-
pregados e servidores da Petrobrãs, para evitar que participem da 
qualidade de funcionário público, sujeitos, pois, ao Estatuto dêste. 
Aplicar-se-lhes-iam, assim, os preceitos da legislação e da Justiça do 
Trabalho. Não tendo mais dúvida quanto à constitucionalidade da 
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emenda, discordamos, pois, do conceito ou da afirmativa de que uma 
sociedade como a Petrobrás, no conceito modificativo das funções 
do Estado, não vá desempenhar uma função pública. Eis por que 
aceitamos a emenda com exclusão da expressão "não desempenhan-
do função pública". Oferecemos assim a seguinte subemenda. 

Subemenda 

Acrescente-se onde convier: 
"Aos empregados e servidores da Sociedade, aplicar-se-ão os 

preceitos e a legislação do Trabalho nas suas relações com a Pe-
trobrás". 

Emenda n.O 30 

O Art. 30 menciona as entidades e pessoas que, segundo os Es-
tatutos da Sociedade, poderão ser admitidas como acionistas, o que 
já foi objeto da Emenda n.o 18. A matéria refere-se a essa emenda, e 
nada temos a opor-lhe. 

Emenda n.O 32 

A Emenda n.º 32 i:l.ltera o Art. 43 do projeto, que exclui do mo-
nopólio as refinarias ora em funcionamento no País. A emenda pre-
tende que sejam mantidas as concessões dos oleodutos em idêntica 
situação. 

Nada a opor-lhe. 
Emenda n.O 33 

Esta emenda inclui as camionetas e veículos assemelhados en-
tre os veículos de reduzido valor que se acham sujeitos à contribui-
ção estabelecida para os automóveis de aluguel. 

Pela aprovação. 
Emenda n.º 34 

Aqui se dá nova redação ao Art. 13 do projeto, que dispõe 
sôbre a aplicação, pela União, pelos Estados e Municípios, da receita 
do impôsto único, em empreendimentos ligados à indústria dope-
tróleo. Consoante parecer sôbre esta matéria, já examinada ante-
riormente, nada temos que opor à emenda. 
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Emenda n.0 35 

o produto dos impostos de importação e de consumo incidente 
sôbre veículos automóveis e do impôsto sôbre remessa de valores 
para o exterior correspondente à importação dêsses veículos, suas 
peças e acessórios, com que, pelo projeto, a União deve adquirir 
ações e obrigações da Petrobrás ou das emprêsas subordinadas, de-
ve ser empregado pela emenda, apenas na aquisição de títulos da 
Petrobrás. 

Pela aprovação.  
Emenda n.0 36  

O Art. 10 do projeto estabelece que a União subscreverá a to- 
talidade do capital inicial da Petrobrás mencionando os recursos  
para isso, e mais: que nos aumentos de capital devem ser por ela  
subscritos 51 % das ações ordinárias, bem como das preferenciais  
que forem emitidas.  

A emenda substitui as expressões "a ações ordinárias e prefe-
renciais"' pelas "capital votante". 

Pela aprovação. 
Emenda n.0 37 

Tendo o Art. 15 criado ações preferenciais, em favor dos pro-
prietários de veículos automóveis, pela sua contribuição ao capital 
da Petrobrás, a emenda estabelece as características dessas ações. 

Nada a opor. 
Emenda n.O 38 

O Art. 18 determina quais as pessoas físicas ou jurídicas que 
poderão ser acionistas da Petrobrás, procurando excluir, implici-
tamente, os estrangeiros. 

A emenda admitia todos, brasileiros e estrangeiros indistinta..: 
mente, pessoas físicas ou jurídicas, mas apenas na subscrição de 
ações preferenciais, sem direito a voto. 

Dêsse modo, só as pessoas jurídicas de direito público, o Banco 
do Brasil ou as sociedades de economia mista, sob o contrôle do po-
der público, poderão subscrever ações ordinárias, com direito a 
voto. 

Pela aprovação. 
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Emenda n.º 39 

Entre as condições com que o§ 1.º do Art. 7.º do projeto rodeia 
o ato constitutivo da Sociedade, estã o da incrição das propostas 
de compra das ações. 

Se, entretanto, o capital inicial é todo subscrito pela União, o 
inciso IV dêsse parãgrafo em que se exara essa exigência é, eviden-
temente, desnecessário . 

Pela aprovação. 
Emenda n.O 40 

Aqui se manda acrescentar, depois do Art 16, um novo artigo, 
para :tornar automáticos os aumentos de capital compulsórios, 
pela forma já prevista no projeto. 

Assim se evitam formalidades que, normalmente, se fazem ne-
cessãrias, como assembléias gerais, etc. 

Prevê-se ainda aí, no parágrafo único, a forma de aumento, ha-
vendo, por deliberação1 do Conselho Consultivo, subscrição volun-
tária. 

Pela aprovação. 
Emenda n.0 41 

O Art. 27 manda pagar aos Estados e Territórios uma indeni-
zação correspondente i:t 5% sôbre o valor do óleo extraido do es-
quisto ou do gás nos +espectivos territórios. 

Nada a opor, conforme opinamos já, quanto à Emenda n.º 22. 

Emenda n.0 42 

Os Arts. 22, 23 e 24 do projeto concedem favores fiscais aos 
bens e atos constitutivos da Sociedade; e o poder de promover de-
sapropriações, nos têrr,nos da legislação em vigor. 

A emenda sintetiza êsses dispositivos. 
Pela aprovação. 

Emenda n.0 43 

A emenda altera o Art. 39 que previu a criação de Emprêsas 
subsidiárias da Petro'Qrás para que sejam elas organizadas à seme-
lhança desta. 

Nada a opor. 
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Emenda n.O 44 

Suprime-se aqui no Art. 40 do projeto, o § 2.0 que regula a 
constituição dos órgãos de direção e fiscalização das subsidiárias. 
E' matéria que ficou regulada no§ 3.º da emenda anterior. 

Emenda n.o 45 

Esta Emenda substitui no Art. 9.º o § 2.º que estabelece de-
vam as ações ser ordinárias ou preferenciais, estas sem direito 
a voto e inconversiveis em ordinárias. 

A emenda mantém as ações ordinárias, as que dão direito a 
voto, e a ação preferencial; cria, porém, ações de contribuição, nos 
têrmos da Emenda n.o 37. 

Pela aprovação.  
Emenda n.O 46  

Aqui se simplifica a redação do Art. 16 para dizer sucintamen-
te, que os recursos de que tratam os Arts. 13, 14 e 15 serão levados 
a conta especial do Banco do Brasil. 

Pela aprovação.  
Emenda n.o 47  

Altera-se, nesta emenda, o Art. 19, que dispõe sôbre a organi-
zação dos órgãos diretores da Sociedade. 

Emenda n.O 48 

Pretende-se, aqui, suprimir a fixação que se faz de honorários 
aos memfros do Conselho Fiscal, para que seja feita nos Estatutos 
da Sociedade. 

Nada a opor. 
Emenda n.O 49 

Dá-se, nesta emenda, outra redação ao Art. 26 para uniformi· 
zar o limite de percentagens a serem distribuídas à administração 
estabelecendo-se que somente quando os lucros atingirem a 6% po-
derão ser concedidas essas percentagens ou gratificações. 

Pela aprovação. 
Emenda n.O 50 

Esta emenda regulamenta de novo o Art. 15 da Constituição 
que, no item III, deu competência à União para criar o impôsto 
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umco, referente a lubrificantes e combustíveis líquidos ou gaso-
sos, e a minerais e energia elétrica, e que, no § 2.0 determinou a 
distribuição de 60 % da respectiva receita aos Estados, ao Distrito 
Federal, aos Municípios. 

Modifica-se aí o que tinha sido regulado pela Lei n.º 302, de 
13 de julho de 1948. 

Alterando, o Art. 53 do projeto, em pontos que não dizem 
com a competência desta Comissão, a emenda manteve, entretanto, 
a orientação daquele artigo, no ponto em que mereceu objeção sob 
o aspecto constitucional, levantada no Parecer Ivo d' Aquino, e por 
nós aqui aprovada. 

É que a emenda mantém a distinção entre combustíveis pro-
duzidos no País e combustíveis importados, para só levar em conta 
o fator "produção"' na distribuição daquela renda, quando o im-
pôsto recaia sôbre o produto extraído no País, isto é, do óleo cru, e 
não dos refinados extraídos de óleo importado. 

Entendemos que a matéria, pela sua relevância, deve ser ree-
1 

xaminada por esta Co:qiissão, ponderando-se os argumentos adu-
zidos pelo autor da Emenda para bem se interpretar a disposição 
constitucional. 

A conclusão do Parecer Ivo d'Aquino foi pela inconstituciona-
lidade dessa distinção, •.~m face do disposto no § 2.0 do Art. 15 da 
Constituição, que manda a União entregar 60% da renda do impôs-
to único aos Estados, ap Distrito Federal e aos Municípios, não só 
na proporção da superfície, da população e do consumo dêstes, co-
mo ainda na da produç{fo. 

Apegou-se ainda o Parecer Ivo d' Aquino à expressão de "qual-
quer origem ou natureza" do .... item III do Art. 15, referente aos 
combustíveis e lubrific~.ntes sôbre que há de o impôsto recair, para 
sustentar que a Constituição não distingue entre aquelas duas hi-
póteses. Não há, diz, como excluir o elemento "produção" do cál-
culo de proporcionalid~de para a distribuição da quota pertencen-
te aos Estados e às outras entidades. 

A conclusão do parecer, porém só argui de inconstitucional o 
artigo referido, pela infringência do § 2.0 . 

E, em verdade, não haveremos de encarar senão o parágrafo, 
pois que com aquelas expressões o. . . . item II não pretendeu se-
não tornar mais abrangente a incidência do impôsto, para alcan-
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çar a todos os combustíveis e lubrificantes de qualquer origem ou 
natureza que sejam. 

Só, pois, no § 2.º está situada a questão ora controvertida. 
Se a produção há de ser levada também em conta, no cálculo 

para a distribuição do impôsto, cabe indagar sôbre o que é "produ-
ção", em que sentido a nossa Carta de 46 usou êsse têrmo. 

Será a produção do óleo cru, isto é, da matéria-prima, o que se 
quis dizer aí, ou se pretendeu abranger, com essa expressão, tam-
bém a produção industrial, isto é, dos refinados do óleo? 

A resposta a essa indagação reclama, pois, uma interpretação 
do texto constitucional.  

Qual teria sido o pensamento do constituinte?  
Terá sido só dar participação na renda proveniente do impôsto  

às circunscrições em que o combustível, lubrificantes ou minerais, 
estivessem sendo extraídos de minas nos respectivos territórios des-
cobertas? Ou terá pensado em dar essa participação também pela 
produção de combustíveis ou lubrificantes refinados em usinas que 
aí tenham sido construídas? 

Cumpre invocar uma reivindicação corrente entre as popula-
ções de localidades de onde são extraídos minerais, por não deixar-
lhes nenhuma renda. 

Temo-las ouvido. em Santa Catarina, na zona do carvão, so-
bretudo dos municípios carvoeiros e já as ouvimos quanto à zona 
produtora de minérios de ferro. 

Daí, sem dúvida, a inspiração do dispositivo constitucional, 
dando participação a Estados e Municípios na renda do impôsto 
único; 

Por outro lado, porque dar essa participação às circunscrições 
onde fôssem constituídas usinas elaboradoras, se êsse é um fato 
para o qual em nada concorrem tais circunscrições? 

Não são riquezas naturais do Estado ou do Município, mas in-
dústrias nêles localizadas pelo arbítrio dos seus iniciadores, levando 
em conta circunstâncias para as quais êles não concorrem. 

Ao demais, admitindo-se que "produção" refira-se não só a ma-
téria-prima, mas ainda ao produto beneficiado, seremos levados a 
admitir que, quando as usinas forem construídas na mesma cir-
cunscrição da jazida, recebam aquelas entidades quota dupla, além 
da parte que lhe caiba na produção de óleos refinados de importação 
estrangeira. 
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Eis porque preferimos a interpretação que dá à expressão "Pro-
dução" o sentido de produtos in natura ou óleo cru. 

Somos, assim, pela constitucionalidade da emenda que só leva 
em consideração o elemento "produção" para a distribuição do im-
pôsto a Estados e Municípios de cujo solo é extraído o óleo cru, 
e não quando o óleo importado seja beneficiado no respectivo ter-
ritório. 

Emenda n,.0 51 

Esta emenda pretende que o Govêrno encampe dentro de cin-
co anos, mediante indenização, as emprêsas distribuidoras dos deri-
vados de petróleo, estabelecendo também o monopólio dessa ativi-
dade. 

Nada a opor. 
Emendas ns. 52, 53 e 54 

Pretende-se nestas emendas, com um novo item ao Art. 2.0 do 
projeto, que a União possa exercer o monopólio, também, por in-
termédio de emprêsas constituídas no Brasil e devidamente auto-
rizadas conforme lei. 

Seria o regime de çoncessão nas atividades petrolíferas. 
São emendas com o mesmo espírito da de n.º 19, já analisada. 
Idêntico há de ser o nosso parecer. 
Pela rejeição. 

Emenda n.0 55 

A Emenda n.0 19 yisa permitir a exploração das atividades pe-
trolíferas a "emprêsa constituída nos têrmos da legislação brasilei-
ra, com sede no Brasil''· 

A presente subemenda substitui a expressão final, "com sede 
no Brasil" por "referente ao petróleo". 

Ressalvado o nosso ponto de vista emitido sôbre a emenda, 
nada temos a opor a esta subemenda. 

Emenda n.0 56 

Pretende-se aqui iJermitir que a Petrobrás, por deliberação da 
Assembléia Geral, COJ:\1. autorização do Presidente da República e 
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, contrate com emprêsas es-
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pecializadas nacionais ou estrangeiras, a pesquisa e extração do 
petróleo, mediante garantia de participação nos produtos da ex-
ploração pelos riscos do empreendimento. 

Em parágrafo, a emenda determina que o produto oriundo da 
participação seja vendido no país. 

Tais contratos que podem ser de empreitada, hão de ser co-
muns. Pagos em dinheiro ou num interêsse sôbre o produto extraído 
com as cautelas estabelecidas pela emenda, não tiram à Petrobrás, 
e, portanto, ao Estado, a posição de dono da emprêsa, de empreen-
dedor monopolista. 

Pela aceitação. 
Emenda n.O 57 

Pela Emenda n.0 37, as chamadas "Ações de contribuição" de-
vem ser ao portador. A presente subemenda torna facultativa essa 
característica, dizendo, em vez de "serão ao portador", "poderão 
ser ao portador". 

Emenda n.o 58 

A Emenda quer esclarecer, com o acréscimo da palavra "co-
muns" que sugere, a qualidade dos acionistas a serem admitidos 
pelos estatutos da Petrobrás, com plenos direitos. 

Em vez de "comuns" entretanto, a denominação deve ser "ordi-
nária". - Simples emenda de redação. 

Nada a opor. 
Emenda n.0 59 

Pretende-se aqui dar nova composição à Diretoria, de modo 
que os acionistas particulares tenham também um Diretor. 

Nada a opôr. 
Emenda n.o 60 

Alteram-se nesta Emenda pontos do Art. 19, que regulou a 
composição da Diretoria, e deu recurso ao Presidente da República 
de veto do presidente da Petrobrãs, para simplificar a redação da le-
tra a do § 1.º e abolir êsse veto e para permitir recursos ao Presi-
dente da República das decisões do Conselho Administrativo e da 
Diretoria. 

Nada a opor 
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Emenda n.O 61 

A emenda estabelece a audiência também do Conselho de Se-
gurança Nacional para que a Petrobrás possa associar-se a enti-
dades destinadas a explorar o petróleo fora do território nacional. 

Pela aprovação. 
Emenda n.O 62 

Dispõe-se aqui, que as refinarias ora em funcionamento deve-
rão ser incorporadas à Petrobrás, dentro de dois anos. 

Pela aceitação. 
Emenda n.0 63 

Anulam-se nesta emenda as autorizações já dadas para insta-
lação de refinarias que ainda não estejam funcionando. 

Pela a provação. 
Emenda n.0 64 

Dá-se aqui nova r~dação ao corpo do Art. 53 para conceder 
55% aos Estados e 15% aos Municípios da renda do impôsto único, 
num total de 70%, em vez dos 60% atuais. 

Salvo a inconveniente redação da emenda que poderia levar 
à supressão dos parágrafos, que ela, entretanto, mantém, nada 
temos a opor-lhe. 

Emenda n.O 65 

O Art. 53, fixando a quota de 48% aos Estados e Distrito Fe-
deral, sôbre a renda da impôsto único, reporta-se apenas à Lei n.º 
302, de 1948, omitindo referência à Lei n.º 1. 749, de 28 de novembro 
de 1952, que também trata dêsse impôsto. 

Salvo a redação da emenda, somos pela aceitação. 

Emenda n.0 66 

Determina esta emenda que se destaque o Art. 53, para cons~ 
tituir projeto em separ;ado. 

Trata êsse artigo da quota do impôsto único distribuída aos Es-
tados e ao Distrito Federal, já regulada em lei. Nada há que impeça 
êsse destaque. E mesmo ficará melhor à parte. 

Pela aceitação. 
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Emenda n.O 67 

Aqui se tem em vista alterar o Decreto-lei n.0 538, de 1938, que 
criou o Conselho Nacional do Petróleo, para dar-lhe outra com-
posição. 

É certo que êste projeto empresta função relevante na mono-
polização das atividades petrolíferas ao Conselho, num capitulo 
em que se define a sua finalidade. Não vemos que se devesse dispor 
sôbre a matéria num projeto como êste. Numa lei à parte ficaria 
melhor qualquer alteração sôbre o Conselho para as leis anteriores 
sôbre êle correspondessem às atribuições novas que êste projeto lhe 
confere. 

Mas desde logo, em virtude das disposições da lei que resultas- 
se dêste projeto, lhe ficavam naturalmente integradas essas atri- 
buições.  

A esta altura, porém, nada mais há que fazer para tornar a 
emenda dêste projeto mais específica, quanto ao seu verdadeiro ob-
jetivo. 

Uma emenda como a desta epígrafe, entretanto, embora não 
inconstitucional, é anti-regimental, pois a composição do Conselho 
não é matéria que precise ser regulada aqui. Deve, assim, ser des-
tacada para constituir projeto em separado. 

Emenda n.O 68 

A emenda pretende, com a supressão do item 1 do Art. 1.0 , ex-
cluir do monopólio a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e ou-
tros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no território 
nacional. 

Nada a opôr. 
Emenda n.O 69 

Pretende-se aqui substituir, no Art. 1.º a expressão "monopó-
lio" pela "objeto de autorização e concessão". 

:m evidente o seu sentido. 
Mas, nada vemos que opor-lhe, sob o ponto de vista constitu-

cional. · 
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A proposição, entretanto, não está formulada regimentalmen-
te, pois não traz senão uma referência ao próprio texto, que é o do 
projeto primitivo como constando da mensagem do Presidente da 
República. 

E, por azar dela, não encontro essa mensagem no processo.  
Regimentalmente, portanto, a emenda não deve ser aceita.  
E o fato que assim a torna anti-regimental impede um pronun- 

ciamento sôbre a sua constitucionalidade. 

Emenda n.O 74 

Esta emenda, por forma düerente, embora, do que o fizeram  
outras, estabelece o regime da concessão para a exploração petro- 
lífera.  

Nos têrmos de parecer anterior, somos pela rejeição. 

Emenda n.O 75 

Aqui se suprime o Art. 44 do projeto, que mantém as autori-
zações para a instalação de refinarias no País, salvo as que não es-
tiverem em funcionamento dentro de 2 anos. 

Pela aceitação.  
Emenda n.O 76  

A emenda, estabelecendo a distinção entre pesquisa e lavra, 
permite no Ar,t. 1.º que o Govêrno conceda autorização a particula-
res, pelo prazo de cinco anos, para pesquisar petróleo, sob as condi-
ções que enumera a seguir. 

No artigo segundo, permite que, uma vez descoberta jazida, 
seja esta explorada por sociedade que a União organizar também 
com participação do pesquisador, assegurada a ela a maioria das 
ações. 

No artigo seguinte, se autoriza a dar ao pesquisador 50% sô-
bre o valor da produção, a ser pago em dinheiro ou em ações da em-
prêsa que se organize. 

Veda-se a seguir que a autorização para pesquisa seja conce-
dida a sociedades anônimas ou a tipos correspondentes na legisla-
ção estrangeira. 

Esta emenda suscita-nos uma dúvida - é no ponto em que 
admite a possibilidade de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras 
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fazerem parte de emprêsas subsidiárias para a exploração de jazidas 
petrolíferas, embora mantendo-se sempre a maioria do capital em 
mãos do Govêrno. 

A hipótese, porém, é remota. 
Nada a opor. 

Sala Ruy Barbosa, em 12 de maio de 1953. - Dario Cardoso, 
Presidente. - Gomes de Oliveira, Relator. - Carlos Saboya. -
Joaquim Pires. - Luiz Tinoco. - Ferreira de Souza. - Attílio Vi-
vacqua, com restrições e vencido quanto a algumas emendas. -
Waldemar Pedrosa. 

Submenda à Emenda n.O 14 

Redija-se assim a Emenda n.º 14: 
" . . . e desde que a operação, no caso de capital estrangeiro, não 

tenha qualquer vinculação real". 
Sala Ruy Barbosa,' 12 de maio de 1953. - Gomes de Oliveira. 
A Comissão aprovou a subemenda supra. 
Em 12-5-53. - Dario Cardoso, Presidente. 

Subemenda à Emenda n.0 24 

Substitua-se, na E;menda n.o 24, a expressão:  
" ... ao Congresso ;Nacional" por  
" ... e Senado Fe(ieral".  
Sala Ruy Barbosa1 12 de maio de 1953. - Gomes de Oliveira.  
A Comissão aprovou a subemenda supra.  
Em 12-5-53. - Dario Cardoso, Presidente.  

Subemenda à Emenda n.O 40 

Dê-se à Emenda n.0 40, a seguinte redação: 
"Art. . .. O capital da Sociedade, por declaração do Conselho, 

considerar-se-á aumentado na proporção das ações emitidas, re-
presentativas das contribuições destinadas à sua integralização, nos 
têrmos dos Arts. 13, 14 e 15, dispensadas outras formalidades, salvo 
as referentes à publicidade e registro. 
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Parágrafo único. Quando, por ocasião dos aumentos do capi-
tal, houver também subscrição voluntária que será deliberada pelo 
conselho de Administração, a direção da Sociedade publicará edi-
tais, com prazo não inferior a 30 dias, para que as pessoas mencio-
nadas no Art. 18 se inscrevam para a compra de ações, nos têrmos 
e condições ali previ tos". 

Sala Ruy Barbosa, 12 de maio de 1953. - Gomes de Oliveira. 
A Comissão aprovou a subemenda supra. 
Em 12-5-53. - Dario Cardoso, Presidente. 



PARECER N.0 446, DE 1953 

Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre as emendas e subemendas ofe-
recidas ao Projeto de Lei da Câmara n.O 265, de 1952. 

Relator: Sr. Ismar de Góis. 

Volta a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n.0 265, de 
1952, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações Petró-
leo Brasileiro S. A. e dá outras providências, para o exame de emen-
das e subemendas a êle oferecidas pelas Comissões de Viação e 
Obras Públicas, de Finanças e em plenário, posteriormente ao pare-
cer que oferecemos ao ~rojeto. 

Poderíamos, desde l.ogo, devolver o processo sem maior exame 
das emendas, desde que, já frisamos, de acôrdo com o ponto de vis-
ta do nosso Estado-Maiqr Geral: "o que interessa imediatamente à 
segurança militar do Psi.is é que êle disponha, dentro do mais bre-
ve prazo, do petróleo mínimo de que necessita para viver como na-
ção soberana e para def~nder-se, em caso de agressão". No entanto, 
adotando o mesmo crit;ério anteriormente seguido, de examinar, 
apenas, aquelas que encerrem assunto de mais ou menos interêsse 
à segurança nacional, separamos as emendas e subemendas se-
guintes: 

N.º19 

A emenda não pode figurar como inciso do Art. 2.0, pois, assim, 
teríamos uma contradição flagrante, como bem acentuou a Co-
missão de Finanças. 

Parecer contrário. 
N.º 30 

Julgamos mais acertada a proposta constante da Emenda 
n.0 38. 

Parecer contrário. 
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N.º 36 

O fato de a União ser possuidora sempre de 51 % das ações é 
suficiente para o contrôle e segurança. O resto é exagero. 

Parecer favorável. 

N.º 38 

Já nos referimos a esta emenda quando tratamos da de n.º 30. 

Parecer favorável. 

N.º 43 

Parecer favorável. 

N.º 55 

A submenda não cabe, de acôrdo com o parecer que proferi-
mos sôbre a Emenda n.o 19. 

Parecer contrário. 

N.º 61  

De acôrdo com a justificação do autor.  

Parecer favorável. 

N.º 68 

Há diversas emendas que, sem tirar da União o monopólio da 
pesquisa e lavra do petróleo, atendem melhor ao ponto de vista do 
autor. 

Parecer contrário. 

A Comissão opinou, no entanto, favoràvelmente. 

N.º 60 

O argumento aduzido a respeito da emenda anterior deve tam-
bém ser aqui aplicado. Sob o ponto de vista da segurança nacional, 
o regime do monopólio estatal é o que convém, isso sem que haja 
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contradição com o que afirmamos anteriormente que "o que dese-
jamos é o petróleo o mais depressa possível". 

Parecer contrário. 

A Comissão opinou favoràvelmente. 

N.º 70 

Esta emenda é conseqüência da de n.o 69. 

Parecer contrário. 

A Comissão opinou favorávelmente. 

Ns. 74 e 75 

Uma substitue o projeto em exame, outra quebra a sua siste-
mática. Cremos que outras emendas apresentadas satisfazem o 
ponto de vista do autor. 

1 

Pareceres contrários. 

Ns. 52, 53, 54, 56 e 76 

Deixamos para o final o exame, em conjunto, das emendas 
52, 53, 54, 56 e 76 que permitem, sem quebrar o sistema monopolis-
ta, a participação do capital nacional, ou nacional e estrangeiro, na 
exploração do nosso petróleo. Essa é, a nosso ver, a melhor solução. 
O assunto foi amplam1mte debatido no plenário não se tornando 
necessário repetir os ar;gumentos favoráveis. 

Como já tivemos oportunidade de frisar, no projeto, é tão forte 
o contrôle da União na organização, finalidade, composição, distri-
buição de ações e direção da Petrobrás e subsidiárias, que impedir 
a participação ou cooperação do capital nacional, ou nacional e 
estrangeiro, na solução do nosso problema petrolífero, nos moldes 
sugeridos por estas emendas, é um exagêro injustificável e preju-
dicial. 

É preciso esclarecer que na Emenda n.º 52, o que o seu autor 
deseja, evidentemente, não é substituir o item III do Art. 2.0 que 
não existe e, sim, o item III da emenda n.º 19, acrescentando-se 
dessa forma mais um item ao Art. 2.º. 
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Não se argumente que as emendas destroem o critério monopo-
lista estatal. Elas visam, apenas, a possibilidade de uma cooperação, 
se o Govêrno assim a desejar e mediante autorização legislativa, de 
outros capitais, ou por meio de autorização (Emenda n.0 52), ou 
pálio (n.0 54) ou contrato (n.º 56), ou ainda por concessão, por 
prazo determinado para pesquisar (n.º 76). Constituem, quando 
muito, execções, no tempo dentro do sistema geral. A lei poderá 
fixar um prazo e determinar condições outras para a delegação 
do exercício do monopólio. Cessado o prazo da delegação, ou da con-
cessão, o monopólio readquirirá sua plenitude. 

Em conclusão: as emendas não oferecem inconveniente sob o 
ponto de vista de segurança nacional e são, sob o aspecto econômi-
co, inteiramente v::mtajosas. 

Pareceres favoráveis. 

As demais emendas e subemendas não encerram assunto do in-
terêsse desta Comissão. 

Sala das Sessões, em 14 de de maio de 1953. - Roberto Glasser, 
Presidente em exercício. - Ismar de Góes, Relator. - Magalhães 
Barata. - Mário Motta. 





-423-

Subemenda à Emenda n.O 9 

Art. 20. Não está justificada. Não vemos por que alterar o 
constante da Emenda n.º 9 da antiga Comissão de Agricultura, 
Indústria e Comércio. 

Somos pela rejeição. 
Rejeitada. 

Emenda N.O 22 (C. T. C. O. P.) 

Art. 27. De acôrdo com a redução de 5 % para 3% e contrário 
à emenda da Comissão de Finanças que manda eliminar o artigo, 
com a seguinte 

Subemenda 

Onde se diz: 5%, diga-se: 3%. 
Aprovada. 

Emenda N.0 23 (C. T. C. O. P.) 

Art. 27, § 3.º Não há motivo para determinar, neste projeto de 
lei, de caráter mais geral, valores ou percentagens que se devem 
atribuir a outros atos legislatvios ou à iniciativa do Executivo que 
melhor poderá estudar o assunto em suas minúcias. 

Somos pela rejeição. 
Rejeitada contra o voto do Sr. Senador Euclides Vieira. 

Emenda N.º 24 (C. T. C. O. P.) 

Art. n.0 32. 
Somos pela aprovação. 
Aprovada. 

Emenda N.O 25 <C. T. C. O. P.) 

Somos pela rejeição desta emenda e pela manutenção da de 
n.o 17 da antiga Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio. 

Rejeitada. 

Emenda N.O 26 (C. T. C. O. P.) 

Art. 53 e 54. Não há por que suprimir os artigos. O 1assunto já 
foi encaminhado pela Comissão de Agricultura, Indústria e Co-
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mércio e, por último, objeto de parecer da Comissão de Finanças, 
com o qual achamos deve a Comissão de Economia estar de acôrdo. 

Somos pela rejeição. 
Rejeitada. 

Emenda N.O 27 CC. T. C. O. P.) 

Art. - Não vejo razão por que discriminar aplicação qualquer 
dos recursos pecuniários atribuídos à Petrobrás, senão no sentido 
já previsto pela proposição. Não se deve, no caso, regular deta-
lhes que não se comportem nas disposições de caráter amplo, a que 
se limita o projeto. 

Rejeitada contra o voto do Sr. Senador Plínio Pompeu. 

Emenda N.0 28 (C. T. C. O. P.) 

Art. 28. Trata de assunto que escapa à competência da Co-
missão de Economia. 

Emenda N.O 29 (C. T. C. O. P.) 

Art. 15, De acôrdo com a emenda, na sua primeira parte, na 
conformidade da subemenda seguinte: 

Subemenda 

Ao Art. 15 acrescente-s~ o seguinte parágrafo: 
"§ 2.º As quantias discriminadas na tabela serão cobradas 

a partir de l.º de janeiro de 1954 até 31 de dezembro de 1958". 
Aprovada com a subem.enda. 

Emenda 1ri.0 30 (C. T. C. O. P.) 

Art. 18 - É assunto já apreciado pelo parecer da Comissão de 
Agricultura, Indústria e Comércio e pela Comissão de Finanças, 
com que estamos de acôrdo. Deve ser rejeitada. 

Rejeitada contra o voio do Sr. Senador Plínio Pompeu. 

Emenda n.0 31 <C. T. C. O. P.) 

Art. 27 - É matéria já regulada por emenda anterior, da Cp~ 
missão de Agricultura, Indústria e Comércio, não sendo por isto 
recomendável eliminar-se o artigo. Somos pela rejeição. 

Prejudicada. 
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Emenda n.O 32 (C. T. C. O. P.) 

Art. 43 - É assunto igualmente encaminhado pela Comissão 
de Agricultura, Indústria e Comércio e por último pela Comissão 
de Finanças, com que estamos de acôrdo. Somos pela rejeição da 
emenda com a aprovação da seguinte 

Subemenda à Emenda n.o 32 

Suprimam-se as palavras "em idêntica situação" e acrescen-
te-se: e as refinarias em fase de montagem. 

Aprovada. 
Emenda n.0 33 (C. T. C. O. P.) 

Art. 15 - Relativa à tabela anexa a que se refere o mesmo ar-
tigo. 

Não há razão para incluir na Nota 2 as camionetas e veículos 
assemelhados, na classe dos veículos contemplados por essa nota. 
Trata-se de veículos de grande e real utilidade, mas que por isso 
mesmo realizam lucros que permitem a tributação prevista no pro-
jeto, tanto mais que êste visa melhorar grandemente as condições 
de tráfego rodoviário do País. 

Somos, por isso, pela rejeição da emenda. 

Subemenda à Emenda n.0 33 

A Nota 2.ª da Tabela a que se refere o Art. 15 do Projeto n.º 
265, de 1952. 

Acrescente-se, entre as palavras públicas, as a expressão di-
retamente executadas pelo Govh'no. 

Aprovada. 

Emenda n.0 34 C. Finanças 

Art. 13 - Devidamente justificada. 
Somos pela aceitação. 
Aprovada.  

Emenda n.0 35 C. Finanças  

Art. 14 - De acôrdo com a justificativa. 
Pela aceitação. 
Aprovada. 
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Emenda n.O 36 C. Finanças 

Art. 10 - De acôrdo. Somos pela aprovação. 
Aprovada. 

Emenda n.O 37 C. Finanças 

Art. 15 - Plenamente de acôrdo. Pela aceitação. 
Aprovada. 

Emenda n.O 38 C. Finanças. 

Art. 18 - Pela aprovação. 
Aprovada. 

Emenda n.O 39 C. Finanças. 

Art. 7 - De acôrdo com a justificação. Pela aprovação. 
Aprovada. 

Emenda n.O 40 C. Finanças. 

Art. - Acrescenta novo artigo após o Art. 16. Pela aceitação. 
Aprovada. ' 

Emenda n.0 41 C. Finanças. 

Art. 27 - Plenamente justificada. Pela aprovação. 
Prejudicada. 

Emenda n.O 42 C. Finanças. 

(Substitutiva) Art. 3~ - De acôrdo. Opinamos pela apro· 
vação. 

Aprovada. 
Emenda n.O 43 C. Finanças. 

(Substitutiva) Art. 39 - De acôrdo. Opinamos pela apro-
vação. 

Aprovada. 
Emenda n.O 44 C. Finanças. 

(Supressiva do§ 2.0 ) ,,f\rt. 40 - De acôrdo. Somos pela apro-
vação. 

Aprovada. 
Emenda n.0 45 C. Finanças. 

(Substitutiva do § 2.º) Art. 9.º - Plenamente justificada. 
Pela aprovação. 

Aprovada. 
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Emenda n.0 46 C. Finanças. 

(Substitutiva) Art. 16 - Deve ser aprovada. 
Aprovada. 

Emenda n.0 47 C. Finanças. 

Art. 19 - Pela aprovação. 
Aprovada. 

Emenda n.o 48 C. Finanças. 

(Supressiva) Art. 20 - Devidamente justificada. Pela apro-
vação. 

Aprovada.  
Emenda n.0 49 C. Finanças.  

(Substitutiva) Art. 26 - Pela aprovação. 
Aprovada. 

Emenda n.O 50 C. Finanças. 

(Substitutiva) Art. 53 - E' sem dúvida uma fórmula aceitá-
vel, merecendo assim ser aprovada a emenda, exceto no que diz res-
peito à sua redação, in fine. Cabe aí subemenda que apresentamos. 

Subemenda 

Acrescente-se in fine: para o óleo e seus produtos importados. 
Aprovada com a subemenda. 

Emenda n.0 51 

Plenário. 
Art. 53 - Não parece aconselhável a medida proposta na emen-

da. A antiga C. de Agricultura, Indústria e Comércio, no seu pare-
cer de 13-12-52, apreciou o assunto manifestando-se contràriamente 
à desapropriação ou encampação das emprêsas atualmente encar-
regadas da distribuição do petróleo e seus produtos. E' que, impor-
tando em despesas de grande vulto e não sendo urgente a medida, 
deveria ficar ela para ulterior deliberação, de vez que se trata de 
aparelhamento instalado no País. Deve, pois, ser rejeitada. 

Rejeitada. 
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Emenda n.o 52 

Plenário. 
Art. 2.º - Não tem cabimento a substituição do item 3.º pelos 

têrmos apresentados pelo autor da emenda. Seria modificar por 
inteiro o critério fundamental do projeto de lei que manda criar o 
monopólio estatal, se fôsse permitir a concessão ao capital estran-
geiro. Deve, por isso, ser rejeitada. 

Rejeitada. 

Emenda n.0 53 
Plenário. 
Art. 2.º - Somos de parecer que deve ser rejeitada, pelos mo-

tivos apresentados no parecer anterior <Emenda 52). A simples con-
dição de ulterior autorização legislativa não justifica a emenda, 
mesmo porque o projeto em causa elimina a possibilidade de ou-
torga de concessões. 

Rejeitada. 

Eírnenda n.O 54 
Plenário. 
Art. 2.0 - A delegação, pela União, do exercício do monopólio 

mediante concessão, seria ::\-bsurda. Se outro que não a própria 
União viesse a exercer o monopólio, por autorização legislativa, de-
sapareceria o monopólio do Estado. A aceitação da emenda elimi-
naria do projeto o seu principal objetivo político-econômico. Somos 
pois, pela rejeição. 

Rejeitada. 

Subemenàa à Emenda n.O 19 

Prejudicada em virtude da rejeição da emenda 19. 

Emenda n.0 56 
Plenário. 
Art. - O contrato com emprêsas estrangeiras, principalmente 

com aquelas integrantes dos trustes internacionais de petróleo, é 
caminho para a penetração mais profunda dêstes, na exploração 
do petróleo brasileiro. Basta ver que a essas grandes emprêsas não 
interessa o royalty geralme~1te pago pelo serviço contratado, por-
que não dá margem e meioS/ ao açambarcamento que é o que lhes 
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interessa. Emprêsas outras que não as organizadas em trust não 
oferecem o mesmo perigo. Somos pela rejeição da emenda, por êsse 
motivo. 

Aprovada contra o voto do Relator. 

Emenda n.O 57 

Plenário. 
(Subemenda à Emenda n.0 37 da Comissão de Finanças). 
Somos pela aprovação da subemenda que se acha devidamente 

justificada. 
Aprovada. 

Emenda n.O 58 

Plenário. 
(Subemenda à emenda n.0 38 Art. 18). Deve ser aprovada. 
Aprovada. 

Emenda n.O 59 
Plenário. 
Somos pela rejeição. 
Prejudicada. 

Emenda n.O 60 
Plenário. 
Art. 19 - É assunto convenientemente orientado pelo parecer 

da Comissão de Finanças. 
Somos pela rejeição. 
Emenda ao § 5.0 do Art. 19. É matéria convenientemente ori-

entada pelo parecer da Comissão de Finanças. 
Somos pela rejeição. 
Rejeitada. 

Emenda n.O 61  
Plenário.  
(Substitutiva) Art. 41. Pela rejeição.  

Emenda n.0 62 

Plenário. 
(Substitutiva Art. 43) - É assunto sôbre o qual já se manifes-

tou a antiga Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio. Ao 
invés de se incorporarem as refinarias em funcionamento ou em 
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fase de montagem, o mais razoável ê que se lhes dilate o prazo de 
concessão, permitindo o aumento da sua capacidade nesse período. 

Somos pela rejeição. 
Rejeitada. 

Emenda n.O 63 
Plenário. 
<Substitutiva Art. 44) - Não vejo inconveniência em que se-

jam mantidas as autorizações concedidas para instalação de refi-
narias ainda não em funcionamento, desde que as emprêsas sejam 
constituídas de elementos caracteristicamente nacionais, como de-
termina a lei. Essas refinarias, algumas das quais já em construção 
plena, só terão proveito ao País, uma vez instaladas, porque adian-
tam o aparelhamento de distilação de que carecemos, sem mais 
delongas. 

Somos pela rejeição.  
Prejudicada em virtude de subemenda à Emenda 32  

1 

fmenda n.0 64 
Plenário. 
Art. 53 - Em pouco alteraria o disposto na presente emenda 

aquilo que se encontra na E.imenda da Comissão de Finanças a res· 
peito da matéria. 

Somos, assim, pela rejeição. 
Prejudicada com a aprovação da Emenda n.0 34. 

..~menda n.O 65 
Plenário. 
(Subemenda à Emenda n.º 50). 
Art. 53 - Tem a conveniência de melhor esclarecer a lei a 

que se refere o disposto no artigo. 
Somos pela aprovação. 

Emenda n.0 66 
Plenário. 
(Supressiva) Art. 53 -- Para constituir projeto em separado. 
A essa altura, não vejo como destacar a matéria para projeto 

à parte. Estudada exaustivamente na Câmara dos Deputados e no 
Senado por quase tôdas as comissões técnicas, incluisve a de Finan· 
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ças, só conveniência existe em prosseguir no seu estudo, dentro 
da presente lei. Aliás, em parecer à emenda anterior sôbre o assunto, 
já nos manifestamos pelo critério atinente ao mesmo, adotado pela 
Comissão de Finanças. 

Somos pela rejeição.  
Prejudicada com a aprovação da Emenda n.0 50.  

Emenda n.O 67 

Plenário. 
Art. Capítulo IV - A matéria já se acha suficientemente apre-

ciada por diversas comissões, inclusive pela de Finanças de acôrdo 
com a qual acho que devemos estar. 

Deve constituir projeto em separado. 

Emenda n.O 68 

Plenário. 
Art. 1.ô - O monopólio estatal constitui sistema adotado pelo 

projeto, como ponto de partida na solução do problema nacional 
do petróleo. A emenda tem por objetivo retirar a pesquisa e a lavra 
do regime de monopólio, adotando o que chama "concessões admi-
nistrativas". Contraria o critério geralmente assentado pelo qual à 
Petrobrás competirá exercer êsse monopólio, em tôdas as fases de 
exploração. 

A emenda não tem cabimento, como não tiveram outras do 
mesmo gênero e com os mesmos objetivos, já apreciados nesse 
parecer. 

Somos pela rejeição. 
Rejeitada. 

Emenda n.O 69 

Plenário. 
Art. 1.º - Manda substituir o vocábulo monopólio pela ex-

pressão: objeto de autorização. 
Seria absurdo adotar o que dispõe a emenda. O seu próprio 

enunciado o diz. 
Somos pela rejeição. 
Rejeitada. 
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Emenda n.0 70 
Plenário. 
Art. 2.º - Não vemos como possa a Comissão adotar a emen-

da, uma vez que contrariaria os fundamentos da Petrobrás. 
Somos pela rejeição. 
Rejeitada.  

Emenda n.O 71  
Plenário. 
Art. 12 - É assunto que escapa à competência da Comissão de 

Economia. 
Emenda n.O 72 

Plenário. 
Art. 15 -A providência justifica-se plenamente, exceto no que 

se refere a automóveis oficiais da União, dos Estados e dos Municí-
pios. 

Somos, pois, pela sua rejeição. 
Rejeitada. 

1 Emenda n.O 73 
Plenário. 
(Substitutiva). Não SE;iria razoável adotasse o Senado a medida 

constante da emenda, já no fim da tramitação do projeto, nesta 
Casa, tanto mais quanto c)riginário da Câmara que o orientou se-
gundo a resultante das diversas tendências sôbre o magno assunto, 
em acôrdo interpartidário. Seria mais uma delonga de imprevisíveis 
conseqüências, para a administração pública, e até mesmo para as 
nossas relações internacio;o.ais. 

Somos pela rejeição. 
Rejeitada. 

Emenda n.0 74 
Plenário. 
(onde couber). 
Não me parece caber nas normas adotadas pelo projeto, e já 

nessa altura de seu curso no Congresso Nacional, a medida pro-
posta, que seria porta aberta à entrada do capital estrangeiro, mor-
mente daquêle que só opera dentro de regime de açambarcamento. 
E isto quando está assente o caráter de monopólio estatal que deve 
ter a Petrobrás. 

Somos, assim, pela rejeição.  
Prejudicada em virtude da rejeição da Emenda n.º 72:  
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Emenda n.0 75 

Plenário. 
(Supressiva) Art. 44 - Refere-se às autorizações para insta-

lações de distilarias feitas até 31 de junho de 1952. O projeto man-
tém as autorizações a menos que as distilarias não estejam em fun-
cionamento dentro do prazo de 2 anos, a contar da data desta lei 
(Petrobrás). 

Pela rejeição.  
Prejudicada com a rejeição da Emenda n.0 74:  

Emenda n.O 76 

Art. - A medida constante do primeiro artigo, sem número, 
da emenda, poderia ser adotada se as emprêsas que viessem a ser 
autorizadas a pesquisar não fôssem do grupo integrante do truste 
internacional do petróleo. 

A medida constante do segundo artigo, sem número, da emen-
da, não tem razão de ser dentro do sentido adotado no projeto, por 
isso que não viria a União a explorar diretamente as jazidas por 
ventura descobertas, função que se atribui à Petrobrás. 

Aquela que se refere ao terceiro artigo, sem número, da emen-
da, adota critério que de muito excede o geralmente seguido na 
remuneração do trabalho contratado. Além dessa circunstância, as 
medidas consubstanciadas nesta emenda contrariam, em grande 
parte, o sentido e as normas já geralmente aceitas e pelas quais 
se deverá orientar a Petrobrás. 

Somos, por isso, pela rejeição. 
Rejeitada. 

Subemenàa à Emenda n.0 10 
Comissão de Finanças. 
De acôrdo. Pode ser aprovada. 
Aprovada. 

Subemenda à Emenda n.O 12 

Deve ser aprovada. 
Prejudicada com a aprovação da submenda a Emenda n.0 32. 
Sala das Comissões, em 21 de maio de 1953. - Pereira Pinto, 

Presidente. - Landulpho Alves, Relator. - Euclides Vieira. - Sá 
Tinoco. - Julio Leite. - Plínio Pompeu (vencido quanto às Emen-
das 19, 26 e 30). 

28 - 22 502 
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Parecer sôbre a subemenda n.0 12 ainda da Comissão de Fi-
nanças: 

A Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas já 
opinou a respeito. A subemenda é desnecessária. No caso de venda 
da Estrada de Ferro, o seu patrimônio poderá ser desmembrado 
sempre. 

Pela rejeição. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 3: 
Não há referência à parte a respeito da emenda. 
Pela rejeição. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 34 ao Art. 13: 
A emenda dispõe sôbre a constituição do capital da Petrobrás 

no que diz respeito às ações e obrigações da União e dos Estados. 
A emenda está prejudicada pelos pareceres anteriores. 

Pela rejeição, em vista do que foi aprovado pela Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Parecer sôbre a Emenda n.0 35 ao Art. 14: 
A Emenda n.º 35 manda suprimir as palavras "ou emprêsas 

dela subsidiárias". Opino contràriamente, porque são elas a mes-
ma emprêsa da União, com personalidade jurídica diferente e não 
chega a resultado algum. Suponhamos que a Petrobrás tenha que 
subscrever capital da subsidiária; se não tiver dinheiro, a União 
o dá e ela o aplica na subsidiária. Nada impede que a União seja 
acionista da Petrobrás e também da subsidiária. Não há inconve-
niente. A situação, de fato, permanece a mesma. Opino, pois, pela 
rejeição. 

Parecer sôbre a Emenda n. 36 ao Art. 10: 
A emenda dá nova redação na parte final, ao Art. 10, limitando 

a aplicação do capital da União a 51 % de ação ordinária com di-
reito a voto, suprimindo as expressões: "bem como das preferenciais 
que forem emitidas". 

Sou pela sua aprovação. 
Parecer sôbre a Emenda n.0 37 ao Art. 15: 
Art. 15 - Redija-se: 
Art. 15 - Os proprietários de veículos terrestres, aquáticos ou 

aéreos contribuirão anualmente com as taxas discriminadas na 
tabela anexa, recebendo certificados que serão substituídos por 
títulos tendo a denominação de "ações de contribuição" com as se-
guintes características: 
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a) as ações não terão direito de voto, não podendo, em caso 
algum, ser convertidas em outra classe de ações; 

b) perceberão o dividendo das ações comuns; 
c) as ações serão ao portador. 
§ l.º Aos acionistas de que trata êste artigo aplica-se o dis-

posto no parágrafo único do Art. 90 do Decreto-lei n.º 2.627, com 
o direito de participar da eleição de membro do Conselho Fiscal 
cuja escolha cabe às pessoas de direito privado (Parágrafo único 
do Art. 20). 

Meu parecer é pela rejeição, porque a emenda é inoperante. 
Parecer sôbre a Emenda n.0 38 do Art. 18: 
Suprimam-se os incisos III, IV e V do Art. 18 e inclua-se: 
Ao Art. 18: 
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas de direito pri-

vado poderão subscrever ou adquirir ações preferenciais que não 
terão, em qualquer hipótese, direito a voto nem poderão/em nenhum 
caso, ser convertidas em ações comuns. ·· 

Opino pela rejeição, eti1 virtude do que já foi aprovado. 
Aceitamos o projeto c~;>m a sua feição estatalista, escoimado 

apenas de excessos. 
Como foi corrigida por nós, a proposição não sofre modificação 

substancial e fica mais clara porque especifica quem subscreve, 
quem adquire e a quantidi3.de. 

Pela rejeição da Emen~:ia n. 38. 
Parecer sôbre a Ementj.a n.o 39: 
Ao Art. 7.0 • 

§ 1. o - IV - Suprirqa-se. 
·Pela aprovação da emenda. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 40 do Art. 16: s, 
Julgo essa emenda inteiramente dispensável; primeiro porque 

a constituição do capital s~ndo automática, para subscrição e pa-
gamento, nunca se poderá prescindir do ato declaratório, pela au-
toridade pública, seja ela gual fôr, de no Ministério do Trabalho 
estar constituída a sociedape. A não ser assim, se constituirá uma 
sociedade, mesmo do Govêrno, sem que a autoridade controladora, 
fiscalizadora ou registradora tenha noção de que foi aumentado o 
capital da emprêsa. 

Por que a sociedade anônima, que goza de todos os favores, 
prerrogativas e é do govêrno, vai dispensar-se dessa formalidade 

http:quantidi3.de
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necessária a tôdas as sociedades para aumentarem o seu capital e 
para a declaração do novo capital? 

Segundo, com relação à constituição, também é dispensável, 
porque tôda subscrição pública é precedida de edital de convocação. 

O Sr. Othon Miider - O edital é obrigatório. Os acionistas 
têm preferência para a subscrição pelo prazo de 30 dias. É da lei. 

O Sr. Alencastro Guimarães - A Comissão opina pela rejei-
ção da emenda. 

Parecer sôbre a Emenda n.0 41, ao Art. 27: 
Pela rejeição porque já foi rejeitada emenda semelhante. 
Parecer sôbre a Emenda n. 42, que substitui os Art. 22, 34 

e seus parágrafos: 
Se a exploração do petróleo fôsse facultada livremente às em-

prêsas, a gasolina estaria mais barata 40 centavos. A isenção de 
taxas não pode ser dada, porque a taxa é uma contribuição especial 
por determinado serviço prestado. A redação, como está, é a me-
lhor e devemos aprová-la. 

A Comissão opina pela aprovação da Emenda n.º 42. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 43 ao Art. 39: 
A modificação não é essencial, a não ser no que se refere, ta-

xativamente, a que os diretores das subsidiárias sejam brasileiros 
natos. 

Sou formalmente contra essas restrições que se fazem aos bra-
slleiros naturalizados. Em princípio, entendo que a questão de res-
ponsabilidade, de garantia nacional, não decorre do fato de um indi-
víduo ter nascido no Brasil; isto não o fará mais fiel aos interêsses 
nacionais..A fidelidade a êsses interêsses é, antes de mais nada, um 
fruto do caráter e da honradez pessoal de cada um. Há exemplo de 
países outros que se envolveram em guerras infinitamente mais di-
fíceis, que defrontaram conjunturas muito mais duvidosas do que 
as nossas. Vimos nos Estados Unidos, durante a guerra, incorpora-
rem-se às fileiras, não só americanos naturalizados coµio estrangei-
ros que residiam naquele país e que por êsse motivo se sentiram 
obrigados a defender os Estados Unidos. 

O Sr. Othon Miider - Por exemplo, os filhos de japonêses. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Os filhos de japonêses, 
sôbre os quais pesava grave suspeita, - havendo, de certo modo, 
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justificação para tal - serviram valentemente à sua terra. Um 
caso, aliás, público e notório, foi o da atriz Marlene Dietrich, ale-
mã de nascimento e que, americana de adoção, foi com seus com-
panheiros fazer shows de apoio moral no próprio território da Ale-
manha, em plena ação de guerra. Eu, sendo brasileiro, que posso 
remontar a minha ascendência às origens do Brasil, sinto-me sem-
pre revoltado contra essas restrições aos brasileiros naturalizados; 
vou mais longe, até aos estrangeiros radicados no País, e que te-
nham demonstrado, cabal, material e moralmente lealdade à nos-
sa Pátria. 

Sou contra qualquer restrição dêsse gênero. Por uma questão 
de harmonia jurídica, não me oponho ao dispositivo; opinaria, en-
tretanto, no sentido de que se mantivesse a disposição constante 
do projeto. É ela suficientemente nacionalista, tanto que foi apro-
vada pelos mais rubros nacionalistas. Sou pela rejeição da emenda. 

Parecer sôbre a Emenda n.º 44 ao Art. 40:  
Pela aprovação dai emenda.  
Pela rejeição da Emenda n.º 45.  
Pela rejeição da E.:menda n.º 46.  
Pela rejeição da ~~menda n.º 47.  
Parecer sôbre a Eµienda n.º 48, ao Art. 26:  
Relativamente à ~menda n.º 48, sou de opinião que deve ser 

rejeitada, em virtude (ia aprovação de parecer anterior, no qual se 
fixou, para os membros do Conselho Fiscal da Petrobrás, remunera-
ção correspondente a um têrço dos vencimentos dos diretores. 

Parecer sôbre a Emenda n.º 49: 
A presente emenQ.a manda dar ao Art. 26 do projeto a seguin-

te redação: 

"Somente quando os dividendos atingirem 6% pode· 
rão ser fixadas as percentagens ou gratificações por conta 
dos lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas, à Admi· 
nistração da Sociedade". 

Deve ser rejeitada, porque é de grande inconveniência. Prefe· 
rimos apresentar sub~menda nossa estabelecendo gratificação aci· 
ma de 10%, não só para a União, como para o particular. Petróleo 
é produto que rende muito, de modo que é justo atribuir-se percen· 
tagem ou gratificaçã<> por conta de lucros. 
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o projeto fixa 8% somente quando as ações do Poder Público 
auferirem dividendos de 8%. Quer dizer, quanto ao público, Muni-
cípios, Distrito Federal e Estados, só poderá ser atribuído dividendo 
ao capital da União, quando esta tiver 6 % . Somente nêsse caso po-
derá ser fixada a percentagem e gratificação por conta de lucros, 
na Assembléia Geral de Acionista. 

O projeto é muito mais digno de aprovação do que a emenda, 
que limita 6 % para todos. Essa percentagem é absurda, porquanto 
6% dá a apólice federal. 

Com esta justificação, oferecemos a seguinte subemenda à 
emenda n.0 49. 

Subemenda 

Redija-se o Art. 26 do projeto: 
Art. 26 - Somente quando as ações em poder do público, das 

entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Federal e dos 
Estados auferirem dividendos de 10% (dez por cento) será atribuí-
do dividendo ao capital integralizado pela União; somente quando 
os dividendos que couberem à União atingirem 8% (oito por cento) 
poderão ser fixadas percentagens ou gratificações por conta dos lu-
cros, pela Assembléia Geral de Acionistas, à administração da So-
ciedade. 

Parecer sôbre a Emenda n.o 50 - Refere-se ao Art. 53 e res-
pectivos parágrafos. 

Já em diversas ocasiões nos manifestamos sôbre emenda seme-
lhante, sob o fundamento de que deve ser suprimido o Art. 53, cuja 
matéria deve ser regulada ou modificada por lei especial. 

A emenda pois deve ser rejeitada, por se tratar de matéria es-
tranha à Petrobrás. 

Parecer sôbre a Emenda n.º 51 de plenário - Esta emenda 
manda acrescentar ao artigo 1.0, IV o seguinte: 

"IV - a distribuição dos derivados de petróleo de ori-
gem nacional ou estrangeira. 

§ 1.º - Fica o Govêrno autorizado a encampar, no re-
gime de monopólio estatal, dentro do prazo de 5 anos, me-
diante indenização, quaisquer emprêsas, nacionais ou es-
trangeiras, que no País, à data da publicação desta lei, 
efetuem a distribuição dos derivados de petróleo. 
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§ 2.0 -Dentro de dois anos, a contar da entrada desta 
lei em vigor, o Govêrno apresentará o planejamento para a 
efetivação das medidas previstas no § l.º"· 

Sou formalmente contrário a esta medida, por julgá-la alta· 
mente inconveniente aos interêsses nacionais. O comércio de petró-
leo se exerce por dezenas de milhares de distribuidores. O comércio 
de bombas de gasolina não é exercido sob a forma de monopólio. 
Seja a emprêsa nacional ou estrangeira, a regra é cada proprietário 
de posto de gasolina explorá-lo e desenvolvê-lo em condições ex-
tremamente especiais, procurando fazer o melhor serviço, pagar 
impostos, o cobrar a gasolina de acôrdo com o preço fixado pelo 
Conselho Nacional do Petróleo. Não pode, portanto, explorar o 
público. 

Da forma por que está redigida, vamos nacionalizar e pràtica-
mente transformar cada posto de gasolina em uma repartição pú-
blica. 

Será a estatização, um passo para a comunização do País. 

O Sr. Othon Mader -- Absolutamente inconveniente. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARA.ES - Séria o mesmo que na-
cionalizar o comércio de mercearia, de distribuição de gêneros na 
sua parte direta de entre~a ao público, que, nem na Rússia, se 
conseguiu nacionalizar. 

O Sr. Othon Mader - O que interessa isso à União, ao País? 

O Sr. Antônio Bayma--A redação é um pouco curiosa. Diz-se: 
"Na data da publicação detSta lei, efetua-se a distribuição dos arti-
gos derivados do petróleo". 

É impossível executar p preceito porque a vaselina, a benzina, 
as anilinas e muitas outra1; substâncias são derivadas do petróleo. 

O SR. ALENCASTRO CJUIMARÃES - Sou, portanto, pela re-
jeição da emenda. 

Parecer sôbre a Emenda n.º 52, ao Art. 2.º: 
Esta emenda está prejudicada em face da aprovação da Emen-

da n.0 19, apresentada per;ante a Comissão de Transportes e que, 
sendo ma.is ampla, regula melhormente a matéria. 

Parecer sôbre a emenda n.º 53: 

http:GUIMARA.ES


-441-

A emenda n.0 53 manda acrescentar ao Art. 2.0 , ou onde me-
lhor convier o seguinte: 

"Parágrafo único. A União poderá outorgar concessão, 
mediante autorização legislativa, a emprêsas constituídas 
nos têrmos da legislação brasileira referente a opetróleo". 

O Art. 2.º do projeto determina que a União exercerá o mono-
pólio, por meio do Conselho Nacional e da Petrobrás. A Comissão 
de Transportes já aprovou uma emenda nesse sentido, isto é, de-
terminando que o monopólio do petróleo será exercido por emprê-
sas privadas; o item III versa sôbre o mesmo assunto, autorizando a 
concessão a emprêsas privadas. Nestas condições, e em face do que 
já foi aprovado, essa emenda fica prejudicada. 

De fato, o assunto já foi discutido pela Comissão e na reali-
dade a Emenda n.0 53 não traz inovação. 

Parecer sôbre a Emenda n.º 54: 
A Emenda n. 54 é idêntica à situação da emenda anterior. 
A emenda está, portanto, prejudicada. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 55, ao Art. 2.º: 
Esta emenda manda suprimir as palavras finais "com sede no 

Brasil" e acrescentar "referentes ao petróleo". O Art. 2.0 , entretan-
to, não contem essas palavras. 

O Sr. Othon Mi:ider - Desejo dar uma explicação sôbre essa 
emenda. Em aparte ao meu discurso, o Senador Pasqualini declarou 
que se a minha emenda evitasse autorizar algumas companhias 
operarem na mineração do petróleo, seria aceitável porque esta-
ria de acôrdo com a legislação atual brasileira que dá essa vantagem 
apenas a companhias constituídas por brasileiros, organizadas no 
tempo da ditadura e de cunho profundamente nacionalista. As pes-
quisas do petróleo só podiam ser feitas por brasileiros ou por em-
prêsas constituídas por brasileiros. Atualmente é que há limitação 
em face da nossa Constituição. 

Pela interpretação do nobre Senador Alberto Pasqualini, mi-
nha emenda devia ser incluída na legislação atual, e nesse caso se-
ria aceitável. O ilustre Senador Alfredo Simch, valendo-se das pa-
lavras do nobre Senador Alberto Pasqualini, apresentou subemen-
da. Julgo, porém, minha emenda mais ampla porque permite às 
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emprêsas estrangeiras, constituídas no Brasil, explorarem o petró-
lie. Temos, portanto, que modificar a legislação ditatorial por uma 
democrática. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Em face das considera-
ções do nobre Senador Othon Mãder, sou pela rejeição da sube-
menda. 

Parecer sôbre a Emenda n. o 56: 
A Emenda n.0 56 reza o seguinte: 
Acrescente-se no Capítulo III, onde convier: 
Art. - Poderá a Petrobrás, em virtude de deliberação da As-

sembléia Geral e autorização do Presidente da República, ouvido o 
Conselho Nacional do Petróleo, contratar com emprêsas especiali-
zadas de reconhecida idoneidade técnica e financeira, nacional ou 
estrangeira, a perfuração de poços para pesquisas e extração de pe-
tróleo, mediante garantia de participação nos produtos da explora-
ção, estabelecida sempre em compensação dos riscos das despesas 
por elas efetuadas. 

Parágrafo único. O produto oriundo de participação a que se 
refere êste artigo, será obrigatoriamente vendido no País. 

A meu ver, esta emenda deve ser aprovada porque faculta à 
Petrobrás - sem prejudic~r o que já aprovamos, - por si só ou 
por emprêsas que estejam ~'iabilitadas a fazer contratos com operá-
rios especializados, a pesqt,1.isa do petróleo. 

Deve ser aprovada, repito, porque a emprêsa petrolífera, ao 
investigar pela perfuração, é claro que poderá fazê-lo contratando 
empregados ou serviços de "terceiros. 

O Sr. Antônio Bayma--Trata-se de tão falada emenda que re-
pete a fórmula Attílio Vivac:qua. 

O Sr. Othon Mader - O que eu disse é que a fórmula é inope-
rante porque nada há no Estatuto da Petrobrás que proíba contra-
tar os serviços de ernprêsal!i estrangeiras radicadas no Brasil. 

O Sr. Antônio Bayma -- Nêsse caso é proibido fazer uma cita-
ção assim clara? 

O SR. PRESIDENTE ~- Esta emenda estabelece um fórmula 
de admissão ... 



~ 443 -

o SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Sou, pois, pela aprova-
ção da Emenda n.º 56. 

Parecer sôbre a Subemenda n.0 57 à Emenda n.º 37, da Comis-
são de Finanças: 

A subemenda, a meu ver, prejudicada, visto ter sido rejeita-
da a emenda. 

Parecer sôbre a Subemenda n.º 58 à Emenda n.º 38 ao Art. 18: 
Esta subemenda fica, também, prejudicada, visto ter sido re-

jeitada a emenda. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 59 modificativa do Art. 19: 
Sou pela rejeição da Emenda n.º 59. 
Parecer sôbre a emenda n.º 60: 
Sou· pela rejeição da emenda. O meu parecer é no sentido de 

manter o que está. 
Parecer sôbre a Emenda n.0 61, ao Art. 41. 
Sou pela aprovação desta emenda. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 62, ao Art. 43: 
Não merece aprovação a emenda proposta. A Comissão já tem 

ponto de vista firmado e vitorioso de que devem ser favorecidas, 
permitidas as atuais refinarias que se ampliam, assim como podem 
ser dadas novas concessões, a juízo e de acôrdo com a legislação sô-
bre a matéria. Não há por que aprovar a encampação das atuais 
refinarias pela Petrobrás, o que importa tornar essas refinarias 
subsidiárias da Petrobrás. 

O meu parecer é, pois, pela rejeição da emenda. 
Parecer sôbre a Emenda n. 63, ao Art. 44: 
Sou, também, contrário à emenda n.º 63. Ela manda tornar 

sem efeito as autorizações concedidas para instalação de refinarias, 
ainda não em funcionamento. 

A Comissão já manüestou sua opinião a respeito em diversas 
emendas. Parece-me, porém, necessário acentuar quanto esta emen-
da representaria de aventuroso e prejudicial para os interêsses na-
cionais, fixar a data de emissão da lei, que pode ser demorada, por-
que ainda terá que voltar à Câmara dos Deputados, onde um novo 
exame, provocando novos debates, poderá alongar a sua transforma-
ção em lei, impedindo que refinarias a caminho de se instalarem, 
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instalem-se e venham a trazer ao País benefícios resultantes da 
refinação de petróleo. 

Por estas razões, parece-me contraproducente a referida 
emenda. 

Opino, assim, pela sua rejeição. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 64, ao Art. 53: 
Rejeitamos tôdas as emendas ao Art. 53, mantendo a votação 

anterior, aliás preconizada pelo Senador Othon Mader, no sentido 
de ser suprimido o Art. 53, atendendo a que o assunto deve ser 
objeto de lei especial. 

Consideramos, assim, prejudicada a emenda. 
Parecer sôbre a Subemenda n.0 65, à Emenda n.0 50: 
A Subemenda n. 65 refere-se, também, ao Art. 53 e seus pa-

rágrafos. Está, portanto, prejudicada. 
Parecer sôbre a Emeµda n.º 66, supressiva do Art. 53: 
Sou favorável à emepda como propõe o seu autor, no sentido 

de se suprimir o Art. 53, a fim de constituir projeto à parte. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 67. 
Sou de opinião que eS:ta emenda constitua projeto em separado. 
Parecer sôbre a Emenda n.0 68, ao Art. 1.0 : 

Meu parecer é pela ;aprovação da emenda supressíva do item 
I do artigo 1.o. 

Parecer sôbre a emenda n.º 69: 
Sou pela aprovação da emenda. 
Parecer sôbre a Em~nq:;i, :ti,.º-}10:-
Sou, também,·pela Ej..provação desta errwP~ª· 
Parecer sôbre a Emenda n.º 71, ao Art. 12: 
Dou meu parecer favorável a esta emenda, da autoria do Se-

nador Othon Mader. 
Parecer sôbre a Emenda n. o 72: 
Meu parecer é contrário à emenda n.0 72. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 73: 
Sou pela rejeição d~sta emenda. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 74: 
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Esta emenda está prejudicada em face da rejeição da Emenda 
n.º 73. 

Parecer sôbre a Emenda n. o 75: 
A Emenda n.º 75 está igualmente prejudicada em conseqüên-

cia do que já foi aprovado. 
Parecer sôbre a Emenda n.º 76: 
Em virtude do que foi deliberado por esta Comissão, a Emen-

da n.º 76 deve ser, também, considerada prejudicada. 
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1953. - Euclides Vieira, 

Presidente. - Alencastro Guimarães, Relator. - Onofre Gomes, 
vencido em relação à Emenda IJ._.º 71. - Othon Mader, vencido 
quanto às Emendas n.º 60 e 72. ::;;_Antonio Bayma, vencido quanto 
às Emendas ns. 68, 69, 70. - Quando foi votada a Emenda n.o 19, 
não fazia parte da Comissão. 



PARECER N.0 449, DE 1953 

Da Comissão de Finanças sôbre as emendas de plenário e ·subemendds 
apresentadas nas Comissões ao Projeto de Lei da Câmara n.0 265, de 
1952. 

Relator: Sr. Alberto Pasqualini. 

O projeto de lei n.º 265, de 1952, vindo da Câmara dos Depu· 
tados e originário de me:q.sagem do Poder Executivo, retorna a esta 
Comissão para exame d~ts emendas que lhe foram oferecidas em 
plenário, por ocasião da \discussão. 

Emenda n.O 51 

Parecer contrário. Propõe a emenda a inclusão no monopólio, 
de que trata o Art. 1.0 , da distribuição de derivados do petróleo 
de origem nacional ou estrangeira, ficando o Govêrno autorizado 
a desapropriar, no prazo de 5 anos, as instalações das emprêsas que, 
na data da publicação d;:t lei, efetuem a distribuição e devendo, no 
prazo de 2 anos, apresentar o plano de acôrdo com o qual deverá 
efetivar-se a desapropriação. 

O custo dos investi.mentas na distribuição dos derivados do 
petróleo pode ser avalia1:io aproximadamente em 3 bilhões de cru-
zeiros. O pagamento dessa soma importaria sobrecarregar a Pe· 
trobrás com maiores encargos financeiros, subtraindo recursos dos 
setores da produção e refinação justamente no primeiro período de 
sua existência. Os problemas de organização seriam, por sua vez, 
ampliados e se tornariam mais complexos na fase inicial. A aceita· 
ção da emenda não parece, portanto, recomendável. 
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Emenda n.0 52 

Parecer contrário. Propõe a emenda que se acrescente ao Art. 
2.º um novo item dispondo que o monopólio nêle instituído possa ser 
exercido também 

"por meio de autorização a emprêsas constituídas nos têrmos da 
legislação brasileira com sede no Brasil e de acôrdo com a lei regu-
lando essa autorização". 

A emenda é, substancialme:r:tte, a reprodução da Emenda n.º 
19, que já teve parecer contrário da Comissão de Finanças. Não 
poderia, além disso, exercer a União o monopólio mediante autori-
zação a emprêsas privadas. Monopólio pressupõe o exercício exclu-
sivo de determinada atividade econômica num determinado espaço. 

Emenda n.0 53 

Parecer favorável, contra o voto do relator. 

Emenda n.0 54 

Parecer contrário, em face da aprovação da Emenda n.0 53, 
que tem objetivo análogo. O relator ressalvou, entretanto, que a 
rejeita sob outro fundamento. 

Emenda n.O 55 

Subemenda a Emenda n.º 19. 
Parecer contrário, por haver a Comissão opinado pela rejeição 

da Emenda n.º 19. 

Emenda n.O 56 

Parecer favorável, com a subemenda que segue, contra o voto 
do relator referente à mesma: 

"Art. - Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacional do Pe-
tróleo, contratar por intermédio da Petrobrás com emprêsas espe-
cializadas de reconhecida idoneidade técnica e financeira trabalhos 
de pesquisa, perfuração, extração e outros empreendimentos me-
diante pagamento em dinheiro ou em espécie, inclusive mediante 
garantia de participação nos produtos de exploração, de modo a as-
segurar a compensação dos riscos. 
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Parágrafo único - O produto da participação a que se refere 
êste artigo só poderá ser exportado quando, a juízo do Conselho 
Nacional do Petróleo, estiverem satisfeitas as necessidades do con· 
sumo". 

Emenda n.O 57 

Parecer contrário, contra o voto do relator. 

Emenda n.O 58 

Parecer contrário. Esta emenda é uma subemenda à Emenda 
n.0 38 da Comissão de Finanças. 

Emenda n.0 59 

Parecer contrário, em face da Emenda n.º 47 desta Comissão, 
que elevou para 4 o número de Diretores, sendo um eleito pelas 
pessoas de direito públicp, exceto a União. 

Emenda n.0 60 

Parecer contrário. O recurso ao Presidente da República só 
deve existir em casos especiais, quando, por exemplo, se estabelece 
um conflito ou divergência entre o presidente da Petroobrás de um 
lado e o Conselho da Aciministração ou a Diretoria Executiva, de 
outro lado, isto é, entre o presidente e um dos órgãos coletivos. 
Admití-lo como rotina e:pi outros casos, será burocratizar e compli-
car demasiadamente a ~dministração da Petrobrás. 

Por outro lado, sendo o presidente o intérprete presuntivo mais 
imediato do pensament,o e da orientação governamental, convém 
que se lhe mantenha o c.iireito de veto, ad referendum, sôbre as de-
liberações do Conselho ou da Diretoria, que possam ser considerados 
contrários aos objetivos da emprêsa ou aos interêsses nacionais. 

Emenda n.0 61 

Parecer contrário. De acôrdo com o Art. 41 do projeto, pode 
a Petrobrás, com autorização do Presidente da República, ouvido o 
Conselho Nacional do Petróleo, associar-se a entidades destinadas 
à exploração do petróleo fora do território nacional, desde que essa 
participação seja prevista em tratados ou convênios internacionais. 
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Pretende a emenda também a audiência do Conselho de Se-
gurança Nacional. 

A idéia parece ser menos feliz para a nossa política externa, 
pois, poderia dar a impressão de que essa participação seja ditada 
por motivos de natureza ou interêsse militar, quando devem êsses 
motivos ser estritamente de caráter econômico. 

Emenda n.0 62 

Parecer contrário. Sob o fundamento de que o Art. 43, foge 
à sistemática do projeto, que é a do monopólio, determina a emen-
da que "as refinarias, ora em funcionamento no País, deverão se 
incorporar à Petrobrás, como subsidiárias, dentro do prazo de dois 
anos". 

As emprêsas que exploram as refinarias existentes poderiam 
passar ao sistema da Petrobrás de duas formas: ou mediante desa-
propriação ou adquirindo a Petrobrás a maioria das ações. Esta 
última hipótese está prevista no Art. 46. 

O que se torna difícil, como está redigida a emenda, é que a in-
corporação à Petrobrás se opere por iniciativa das mesmas. 

A exclusão das pequenas refinarias existentes no regime do 
monopólio não constitui um privilégio, desde que se trata de situa-
ções existentes e não futuras. 

Econômicamente, não há nenhum interêsse em desviar, na sua 
fase inicial, recursos da Petrobrás, para a aquisição ou para assumir 
o contrôle das refinarias existentes. Melhor será que a Petrobrás 
destine êsses recursos para instalação de outras, aumentando assim 
a capacidade de refinação, o que contribuirá para a economia de 
divisas. 

Emenda n.O 63 

Aceita a seguinte subemenda ao Art. 44: 
"Não ficam prejudicadas as autorizações para a instalação de 

refinarias no País, feitas até 30 de junho de 1952, salvo se as mes-
mas não estiverem em funcionamento nos prazos prefixados até 
a presente data". 

Emenda n.0 64 

Parecer contrário. A emenda da autoria do Senador Pinto 
Aleixo modifica as percentagens da receita do impôsto único que 

29 - 22 502 
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deverão ser atribuídas à União e aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

De acôrdo com a Constituição, a quota que cabe a êstes últimos 
é de 60% , no mínimo. 

Tanto o Decreto-lei n.º 8.463, de 27 de dezembro de 1945, como 
a Lei n.0 302, de 13 de julho de 1948, fixaram em 40% a quota da 
União, isto é, a dotação do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, e em 60 % a parte dos Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, tendo a Lei n.0 302 fixado em 48% a quota dos Estados e 
Distrito Federal e em 12 % a dos Municípios. 

Pretende agora a emenda do Sr. Pinto Aleixo modificar essa 
proporção, elevando para 55 % a parte dos Estados e Distrito Federal 
e para 15 % a dos Municípios. Nessas condições a quota da União 
ficaria reduzida a 30%. 

A razão invocada para essa modificação é a conveniência de 
se atribuírem maiores recursos aos Estados e aos Municípios. 

O aumento do impôstp único, determinado pela Lei n.º 1.749, 
não obstante a retirada d~ 25% da respectiva receita total para os 
empreendimentos petrolíf1~ros, determinará, no qüinqüênio 1953-
1957, um aumento de cêrc13- de 20% do Fundo Rodoviário. Pelas ta-
xas anteriormente vigorar~tes, a receita do qüinqüênio, destinada 
ao Fundo Rodoviário, era estimada em cêrca de 16 bilhões, pas-
sando a 19 bilhões em fq.ce da majoração tributária da Lei n.0 

1.749. Isso significa que a parte dos Estados, por efeito dêsse au-
mento, passará, grosso mo{lo, de 9,6 para 11,4 bilhões, o que repre-
senta um aumento substancial de recursos. A parte da União 
(DNER) .terá um aumento de 6,4 para 7,6 bilhões. 

li: preciso considerar que o Plano Rodoviário Nacional é cons-
tuído por um sistema de rodovias de maior interêsse econômico e 
militar, já que, certa ou erradamente, êste último critério - o 
militar - tem influído preponderantemente na construção de 
certas estradas de rodagerr~. As características técnicas de estradas 
de l.ª classe tornam mais dispendiosa a sua execução. 

li: ainda agora o DNEH obrigado a aplicar (Art. 4.0 da Lei 
1. 749) 20 % da sua quota na pavimentação de rodovias, devendo 
essa percentagem ser distribuída, em cada Estado, na proporção 
da respectiva quota do Fundo Rodoviário. 

Não parece conveniente prejudicar, pela diminuição de recur-
sos, a execução do Plano Eodoviário Nacional, que obedece, não a 
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interêsses estritamente regionais, mas aos interêsses gerais da 
coletividade brasileira. 

Os recursos dos Estados, em conjunto, são bem maiores que os 
da União, como se pode ver dos seguintes dados, relativos ao ano 
de 1952: 

Recursos da União 
40% do Fundo Rodoviário Nacional 864. 661. 310,00 

Recursos dos Estados 
48% do Fundo Rodoviário Nacional 
órgãos Estaduais ...................... . 

1.037 .593 .415,00 
2. 744. 279. 000,00 

Total • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.646.533.725,00 

Há ainda outros motivos a considerar. A alteração proposta 
pela emenda viria trazer sérios desequilíbrios no orçamento do 
DNER. Sua receita, no corrente exercício, é estimada em cêrca 
de Cr$ 1. 247. 000. 000,00 dos quais Cr$ 1.152. 000. 000,00 represen-
tam 40% do Fundo Rodoviário. A parcela dessa receita não compro-
metida ou vinculada, é, pràticamente, de Cr$ 194. 000. 000,00, que 
se destina a novas construções e melhoramentos. Só em amortização 
de dívidas e pagamentos de juros, os compromissos se elevam, no 
exercício em curso, a Cr$ 455. 600.000,00. Na hipótese em que ficas-
se reduzida a 30 % a parcela do Fundo Rodoviário destinado ao 
DNER, o respectivo quatitativo seria de Cr$ 864. 000. 000,00 haven-
do, portanto, um desfalque de Cr$ 283.000.000,00. 

Isso significa, em última análise que, além de ficar o DNER 
impossibilitado de realizar qualquer obra nova, nova, teria um de-
ficit no orçamento. 

Por outro lado, a forma proposta de distribuição do impôsto 
único viria, necessàriamente, desfalcar também os recursos da 
União a serem aplicados nos empreendimentos petrolíferos, desde 
que a distribuição dos 25 % da receita dêsse impôsto, que lhes são 
reservados, obedece ao mesmo critério que a emenda conserva, de 
distribuição do Fundo Rodoviário. b:sse desfalque pode ser estimado, 
grosso modo, em 700 milhões de cruzeiros, que deveriam ser cober-
tos com recursos ordinários, a fim de não perder sua posição ma-
joritária na Petrobrás. 
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Essas são as razões que nos convencem da inoportunidade 
da modificação proposta, não obstante os nobres objetivos da 
emenda. 

Emenda n.0 65 

Subemenda à Emenda n.0 50. 
Parecer favorável. 

Emenda n.0 66 

Parecer contrário. A emenda reproduz a Emenda n.º 26 da Co-
missão de Viação e Obras Públicas. Manda suprimir o Art. 53 
para que a matéria nêle regulada constitua projeto em separado. 
A Comissão já se pronunciou sôbre o assunto, aprovando a Emen-
da n.º 50. 

Emenda n.0 67 

Parecer no sentido d~ que a emenda constitua projeto em se-
parado. 

Emenda n.0 68 

Parecer contrário. Propõe a emenda a supressão do inciso n.º 
1, do Art. 1.0 , isto é, retira do monopólio a pesquisa e lavra dope-
tróleo, conservando-o para a refinação e transporte, nos têrmos dos 
incisos II e III. Altera, portanto, fundamentalmente, o sistema do 
projeto. 

Emenda n.0 69 

Parecer contrário. Propõe a emenda a supressão do monopólio 
instituído pelo Art. l.º da Projeto. 

Trata-se de matéria já superada. Além das razões de ordem 
política, econômica e soci!:1J que aconselham o monopólio, sua su-
pressão importaria alterar todo o sistema do projeto que deveria, 
então, ser organizado em cmtras bases. 

Emenda n.O 70 

Parecer contrário, porque a emenda é uma decorrência da de 
n.0 69. 



Emenda n.O 71 

Parecer favorável, contra o voto do relator, que considera a 
emenda inconstitucional. 

Emenda n.O 72 

Parecer contrário. Visa estender a taxação aos veículos automó-
veis pertencentes aos governos da União, Estados e Municípios, às 
autarquias e sociedades mistas e emprêsas incorporadas e órgãos 
estatais e paraestatais de qualquer natureza. 

Quanto às sociedades de economia mista, não estão isentas da 
contribuição. Quanto aos veículos de propriedade dos Estados e Mu-
nicípios, a contribuição poderia ser argüída de inconstitucional, 
além do inconveniente da taxação, pois se trata de veículos em-
pregados no serviço público. 

Emenda n.O 73 

Parecer contrário. Propõe como substitutivo ao projeto o pri-
mitivo texto oriundo do Executivo. 1!:sse texto não acompanha a 
emenda. A aceitação da emenda implicaria a reabertura do debate 
de tôdas as questões discutidas durante a tramitação do projeto 
do Executivo na Câmara e no Senado até a fase atual. A Comissão 
de Finanças já se pronunciou favoràvelmente ao projeto da Câ-
mara, ressalvadas as emendas. 

Emenda n.0 74 

Parecer contrário. A emenda visa permitir a pessoas privadas 
de qualquer nacionalidade a pesquisa, a lavra e a refinação de 
petróleo. 

A emenda, além de inconstitucional, seria inaceitável pelo seu 
próprio conteúdo, que quer permitir a livre exploração do petróleo. 
Além disso, estabelece princípios a serem observados pela Lei que 
vai regular a exploração petrolífera, o que poderia constituir ma-
téria do legislador constituinte e não do legislador ordinário. 

Emenda n.O 75 

Parecer contrário, em virtude da aceitação da subemenda à 
Emenda n.º 63. 
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Emenda n.0 76 

Parecer favorável, com as seguintes subemendas: 
a) Ao Art., b: 
Diga-se "cem mil hectares'', em vez de "cem hectares". 

b) Substitua-se: 

Ao Art. 3.º - Ao pesquisador que tiver encontrado jazidas, 
atribuir-se-á uma percentagem até cinqüenta por cento sôbre ova-
lor da respectiva produção fixada no ato da concessão, podendo 
êle incorporar êsse direito ao capital da sociedade que a União qui-
zer organizar ou receber a sua participação, em dinheiro, deduzidas 
as despesas de produção. 

O relator pronuncia-se contra a emenda e subemenda, por in-
convenientes e tecnicamente inexeqüíveis. 

Sala Joaquim Murtinho, 22 de maio de 1953. - Ivo d'Aquino, 
Presidente. - Alberto Pasqualini, Relator. - Ismar de Goés. -

1 

Alvaro Adolfo. - Apolôn~o Sales, com restrições e vencido quanto 
às emendas - Plínio Porqpeu, vencido quanto às emendas. - Fer-
reirw de Sousa. - Pinto .Aleixo. - Carlos Lindemberg, com restri-
ções. Pareceres publicado13 no D.C.N. de 27-5-53. 



SESSAO EM 28 DE MAIO DE 1953 

Votação em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, 
n.a 265, de 1952, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações 

Petróleo Brasileiro S. A., e dá outras providências (em regime de ur-
gência nos têrmos do Art. 155, § 3.0, do Regimento Interno, em virtude 
da aprovação em 26 de maio de 1953, do Requerimento n.0 136, de 1953, 
tendo pareceres: Da Comissão de Constituição e Justiça ( n.0 265 e 445, 
de 1953), favoráveis quanto à constitucionalidade, ao projeto e às emen-
n.0 1 (e subemenda) 8, 9, (e subemenda), 10 (e subemenda), 11, 12, (e 

subemenda), 13, 13-A, 16, 17 (salvo redação), 18, 19, 22, 26, 30, 32, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 42, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 65, (salvo redação), 68, 69, 70, 71, 75, 76; contrário às de n.0 25, 
31, 50, 57, 64, 66, 72, 73, 74; apresentando as de n.º 3, 4, 5, 6, 7; oferecen-
do subemendas às de n.0 2, 14, 24, 28, 40; e propondo o destaque, para 
o projeto em separado da de n.O 67. Da Comissão de Economia (n.O 226 
e 446, de 1953), favoráveis ao projeto e às Emendas n.0 5, 6, 7, 24, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 65; contrários 
às de n.0 4, 9, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 51, 52, 53, 55, 59, 60 61, 62, 63, 
64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76; apresentando as de n.0 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 13-A, 14, 15, 16, 17, 18,; declarando escapar à sua competência as de 
n.0 28, 71; oferecendo subemendas às de n.0 1, 2, 3, 22, 29, 32, 33, 50; 
pelo destaque, para projeto em separado, da de n.O 67. Da Comissão 
de Segurança Nacional <n.0 267 e 447, de 1953), favoráveis ao projeto e 
às emendas n.0 13, 14, 36, 38, 43, 52, 53; contrários às de n.O 18 e 30; e 
declarando escapar à sua competência a matéria das demais. Da Co-
missão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (n. 268 e 448, 
de 1953), favoráveis ao projeto e às emendas n.0 4, 6, 7, 10, 11, 16, 22, 
24, 25, 26, 28, 36, 42, 44, 56, 61, 66, 68, 69, 70, 71; contrário às de n.O 1 
<e subemenda), 2 (e subemendas), 3 (e subemenda), 5, 8, 12 (e sube-
mendal, 13, 13-A, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 38. 40. 
41, 43, 45, 46, 47 48, 50, 51 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 72, 73; apresentando 
as de n.º 19, 30, 32, 33; considerando prejudicadas as de n.0 52 (ela de 
n.O 19), 53, 54, 57, 58, 74, 75, 76; oferecendo subemenda às de n.O 9 e 49, e 
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pelo destaque, para projeto em separado, da de n.º 67. Da Comissão de 
Finanças (n.0 269 e 449, de 1953), favoráveis ao projeto e às emendas 
n.O 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 33, 53, 58, 65, 71; contrário às de n.O 1 (e su· 

bemendas), 2 (e subemendas), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 13-A, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 22, 26, 29, 30, 32, 51, 52, 64, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
75; apresentando ·as de n.0 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50; oferecendo subemendas às de n.O 10, 12, 56, 63, 76; e pelo 

destaque, para projeto em separado, da de n.O 67. 

O SR. PRESIDENTE - Na forma do Regimento, declaro aber-
ta a discussão sôbre as subemendas das Comissões. 

O SR. ISMAR DE GóIS* - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
perguntaria a V. Ex.ª se, nos têrmos do Regimento, as Comissões 
pelas quais transitou o projeto não deverá também pronunciar-se 
sôbre as submendas por outras delas oferecidas às emendas do 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE' - Cumpre-me informar ao nobre Se-
nador que, encontrando-SE.~ o projeto em regime de urgência, por 
ocasião da apreciação das subemendas oferecidas às emendas de 
plenário, a Mesa pedirá às Comissões competentes o parecer ne-
cessário. 

O SR. ISMAR DE GóES * (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, consta do avulso da Ordem do Dia, que a Comissão de Segu-
rança Nacional, nos Pareceres n.º 267 e 277, de 1953, manifes-
tou-se favoràvelmente ao projeto e às Emendas n.0 13, 14, 36, 38, 
43, 52 e 53; e em contráriq ás de n.º 18 e 30, declarando, ao mes-
mo passo, escapar à sua competência a matéria das demais. 

Ora, há evidente equívoco. Como relator da Comissão, devo 
declarar que também tiveram pareceres favoráveis as Emendas 
n.º 54, 56, 60, 61, 68, 70 e "{6, embora às três últimas se tenha ma-
nifestado contrário o relator. 

Receberam, ainda, pareceres contrários as Emendas n.0 55, 
74 e 75. 

Era o esclarecimento que desejava trazer ao Senado, para que 
o avulso fôsse devidamente corrigido. (Muito bem) . 

* Sem revisão do orador 
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O SR. PRESIDENTE - A Mesa tomará em consideração a 
observação do nobre Senador ao anunciar as emendas sôbre as 
quais recaiu o truncamento verificado no avulso. 

Continua a discussão. (Pausa) .  
Nenhum Senador pedindo a palavra, declaro-a encerrada.  
E' lido o seguinte  

REQUERIMENTO DE PREFER~NCIA 

Requerimento n.º 139 - 1953 

Requeiro preferência para a subemenda da Comissão de Fi-
nanças à Emenda n. 56, a fim de ser votada em primeiro lugar, 
na série das emendas ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
n.º 256, de 1952. 

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1953. - Ismar de Góis. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento do nobre Senador 
Ismar de Góis solicita preferência para a submenda à Emenda 
n.0 56, publicada à página 23 do avulso correspondente aos Parece-
res n. 445 e 449, a fim de ser votada em primeiro lugar. 

Em votação o requerimento. 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA• (Para encaminhar a votação). 
- Sr. Presidente, peço a atenção do Senado para a subemenda 
a que se refere o requerimento do ilustre Senador Ismar de Góes, 
uma das modificações mais sérias apresentadas ao projeto. 

A disposição que se pretende introduzir no texto da lei vem 
desmontar o sistema do monopólio do Estado, a realizar-se de acôr-
do com a proposição, através do Conselho Nacional do Petróleo e 
da Petrobrás. 

Reza a subemenda: 

"Art. - Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacio-
nal do Petróleo, contratar, por intermédio da Petrobrás, 
com emprêsas especializadas de reconhecida idoneidade 
técnica e financeira, trabalhos de pesquisa, perfuração, 
extração e outros empreendimentos, mediante pagamen-

• Sem revisão do orador 
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to em dinheiro ou em espécie, inclusive garantia de parti· 
cipação dos produtos da exploração, de modo a assegu· 
rar compensação dos riscos." 

Dir-se-á que se trata de subemenda à emenda que apresentei 
no plenário. Esta, de n.º 56, visou, através do regime contratual, 
permitir à Petrobrás, após manifestação da assembléia geral e 
depois de ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, ajustar, com 
emprêsas nacionais e estrangeiras, serviços técnicos de pesquisa 
e extração . Estaria assim conciliado o sistema do monopólio esta-
tal com a cooperação do capital e da técnica estrangeira. 

Entretanto, a subemenda do nobre Senador Ismar de Góis 
- eminente colega a quem rendo a minha maior admiração -
atribui ao Poder Executivo a realização dos contratos com essas 
emprêsas para a perfuração, a extração, a lavra e ainda outros 
empreendimentos, o que envolve, portanto, a refinação. 

Nessas condições, se se re.tirassem da Petrobrás e do Conselho 
Nacional do Petróleo, ins~rumentos estatais do monopólio, a ela-
boração dos ajustes com 13-s emprêsas, já estaria o projeto modifi· 
cado substancialmente nos seus objetivos. 

Mas, Sr. Presidente, i:t subemenda vai muito além, porque en-
volve também a refinação. 

Modificação dêsse porte deveria ser apreciada dentro do deba-
te geral, a fim de que as correntes em choque refletissem sôbre os 
diversos aspectos do projeto, o que não acontecerá se a subemen-
da lograr preferência e fôr debatida e votada antes daquela discus-
são, que é necessária e salutar, para elucidação do assunto. 

O Sr. Ismar de Góis ·- Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. ATTíLIO VIViltCQUA - Com todo o prazer. 

O Sr. Ismar de Góis ·- Justamente por isso levantei a ques· 
tão de ordem. A subemenda está sujeita a discussão, inclusive 
nas Comissões, porque foi apresentada posteriormente ao pronun-
ciamento delas . 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA - Quer dizer que voltará às Co-
missões para receber par~cer? 

O Sr. João Villasboas - Esclareço a V. Ex.a, se me permite: 
a Mesa anunciou a discussão suplementar das subemendas. Nin-
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guém pediu a palavra. A fase da discussão, portanto, está encerra-
da. A subemenda não mais está sujeita a discussão, mas a votação. 

O SR. ATTtLIO VIVACQUA - V. Ex.a me proporciona argu-
mento ainda maior, porque minha preocupação em contrariar o 
requerimento é justamente no sentido de ensejar ao Senado es-
tudo amplo e profundo da matéria, dentro da qual a emenda deva 
ser enquadrada. 

Verificamos, Sr. Presidente, que a subemenda Ismar de Góis 
altera todo o sistema do projeto. E ainda mais: atribui ao Poder 
Executivo poderes para fazer, através do regime contratual, ver-
dadeiras concessões. 

O Sr. João Villasboas - Tratar-se-ia de uma delegação de po-
deres, proibida pela Constituição. 

O SR. ATT1LIO VIVACQUA - Aceito a observação com que 
me honra o nobre colega. 

Sr. Presidente, sem qualquer desapreço mas, muito ao con-
trário, como sinal da minha admiração pelo eminente Senador 
Ismar de Góis, pediria a S. Ex.ª que, considerando estas razões, 
concordasse em que a sua emenda entrasse na tela das nossas dis-
cussões no momento próprio, após termos aqui rasgado os horizon-
tes dos mais complexos temas que o assunto oferece. Assim, com 
maior conhecimento de causa e perfeita preparação, o plenário 
votaria o projeto. 

Sr. Presidente, assim, emenda de importância capital e fun-
damental, que outorga ao Presidente da República delegação de 
poderes para fazer concessões que abrangem desde a pesquisa e a 
lavra até a perfuração, estaria sendo votada por meio de simples 
rnquerimento de preferência. 

O Sr. Alvaro Adolfo - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. ATT1LIO VIVACQUA - Perfeitamente. 

O Sr. Alvaro Adolfo - Desejo observar que não há nenhum 
meio regimental de atender a sugestão de V. Ex.ª. A subemenda 
do Senador Ismar de Góis, reproduz quase textualmente a emen-
da de V. Ex.a, embora dê, realmente, ao Govêrno mais elasticidade 
de ação no que se refere à solução do problema do petróleo. Não 
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me parece, também, que o Senado necessite de maiores esclareci~ 
mentas para decidir sôbre a matéria. 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - Receio que V. Ex.ª não haja 
fixado a atenção nas minhas palavras iniciais, quando precisa· 
mente procurei demonstrar a diferença capital, substancial, en-
tre a minha emenda e a subemenda do nobre Senador Ismar de 
Góis. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - v.·Ex.ª 
dispõe de um minuto para concluir suas considerações. 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - Obrigado a V. Ex.a. 
Enquanto a minha é clara e dispõe que a Petrobrás, mediante 

deliberação da Assembléia Geral, órgão de que participam os Es· 
tados, os Municípios e as entidades particulares, ouvido o Conse-
lho Nacional do Petróleo, poderá contratar serviços técnicos de 
pesquisa e de lavra, a do Sr. Sendor Ismar de Góis ... 

O Sr. Gomes de Oliveira - Retira a faculdade da Petrobrás. 

o SR. ATTfLIO VIV~,CQUA - ... retira dos órgãos do mono-
pólio estatal essa faculdade, para dá-la diretamente ao Poder Exe· 
cutivo, mediante simples decreto. Além do mais, enquanto a mi-
nha emenda se circunscreve às fases da pesquisa e da lavra, a de 
S. Ex.ª vai até a refinaçifo do petróleo, porque acrescenta "e ou-
tros empreendimentos", 1'órmula verdadeiramente indefinida. 

O plenário, confrontando os dois textos, verificará que todo o 
sistema do monopólio estatal é golpeado fundamentalmente pela 
emenda de S. Ex.ª, que atribui, no dizer do ilustre líder, maior 
elasticidade às atribuições do Poder Executivo. Neste Poder Exe· 
cutivo do regime presidencial, hipertrofiante, isto significa o ar-
bítrio, a discrição. Vamos: ter, finalmente, o regime de concessões 
diretamente executado p~lo Poder Executivo. (Muito bem). 

O SR. ISMAR DE GóIS* (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, o nobre Senador Atilio Vivacqua não examinou a 
preferência que solicitei e foi logo, de rijo e a fundo, sôbre a su· 
bemenda. No entanto, o de que se está tratando, é do requerimen· 
to de preferência. Ainda pão chegamos à subemenda. 

* Sem revisão do orador. 
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O Sr. Attílio Vivacqua - Eu tinha de entrar no mérito a fim 
de chamar a atenção do plenário para a gravidade do assunto. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Sr. Presidente, dos brilhantes 
debates aqui travados, concluimos que existem três correntes. A 
primeira é francamente da esquerda, e só admite o monopólio es-
tatal, sem qualquer colaboração privada. 

O Sr. Attílio Vivacqua - V. Ex.ª não o pode afirmar, porque 
a subemenda de V. Ex.ª é relativa à minha emenda, que visa essa 
colaboração técnica e financeira. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nobre orador está traduzin-
do com fidelidade o meu pensamento e as minhas tendências. 

O SR. ISMAR DE GóIS - É a corrente denominada dos tu-
piniquins. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Perfeitamente. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Na qual lamentamos não contar 
com o nobre orador. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Uma segunda corrente é pela par-
ticipação do capital privado, nacional ou estrangeiro, em tôda a 
plenitude. São seus defensores, além de outros, os ilustres Se-
nadores Othon Mãder e Assis Chateaubriand. 

O Sr. Othon Mãder - Nossa emenda não é exclusivamente 
pelo capital privado. 

O SR. ISMAR DE GóIS - V. Ex.ª apresentou emenda nes-
se sentido, retirando o monopólio estatal do projeto. 

Há outra corrente, pelo monopólio estatal. E' preciso não es-
quecer: a corrente a favor do monopólio estatal que admite a co-
laboração do capital privado na exploração do petróleo, procede 
condicionalmente. Se amanhã o Govêrno sentir dificuldade em re-
solver, êle próprio, com seus próprios recursos, o problema do pe-
tróleo, admitirá, de acôrdo com a autorização da lei, a participa-
ção do capital privado. 

Sr. Presidente, o momento é verdadeiramente histórico. O 
problema do petróleo tem de ser resolvido o mais depressa possível, 
sem a perspectiva do malôgro, porque amanhã talvez seja tarde. 
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Quero ler o final do artigo de fundo hoje publicado no "Cor-
reio da Manhã'', sob o título "Suprema Instância", onde se faz re-
ferência à subemenda que não é minha. Foi ela calcada em emen-
da do Senador Attílio Vivacqua, aceita pela Comissão de Finanças. 
Não é minha tampouco, porque representa o pensamento de gran-
de maioria de senadores com assento nesta Casa. 

Diz o "Correio da Manhã": 

"As divergências, agora, são principalmente, de grau 
e de modalidade. Não voltamos aqui a expor nosso ponto 
de vista, favorável à exploração do petróleo, concomitan-
temente, pela Petrobrás e pelo capital privado, nacional e 
estrangeiro, dentro de um regime de fiscalização geral 
pelo Estado. 

Limitamo-nos a observar que está em pauta um!ot 
emenda do Senador Ismar de Góis, que assegura condi-
ções mínimas para a exploração do petróleo, em regime de 
monopólio estatal. Não venha a fracassar, por anemia de 
recursos e falta de assistência técnica. Um fracasso em 

1 

tais condições seria tanto mais irremediàvel quanto, além 
de não se resolvier o problema do petróleo, se dilapidaria 
o capital do Est~do, levando o País à catástrofe. 

Não se trat~ mais, portanto, no Senado, de adotar a 
fórmula idealmente ótima. Trata-se de evitar ou não a 
ruína nacional. E' um dêsses momentos em que o Senado 
é convocado para agir, não como ponto de confluência de 
partidos, mas como suprema instância legislativa do País." 

Sr. Presidente, enccmtramo-nos neste momento de decisão. 
Como estou certo de que esta é a solução mais adequada à nossa 
realidade, pretendo evitar a confusão no exame de várias emendas 
neste sentido e em sentido mais amplo, como a do Senador Othon 
Mãder, que tira do proje~o a característica de monopólio estatal. 

O SrL Aloysio de Cc~rvalho - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) . - Quer dizer que a emenda de V. Ex.ª 
prejudica a emenda Mader e outras? 

O SR. ISMAR DE Gc)IS - Não prejudica; fixa um ponto de 
vista, uma orientação. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Por que V. Ex.a pede preferên-
cia para ela? 
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o SR. ISMAR DE GóIS - Porque não devemos tumultuar a 
matéria. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Não haverá tumulto. Evidente-
mente, o Senado se dividiu entre a tese do monopólio estatal e a 
da participação do capital privado. Isto teàricamente, na discus-
são, até o momento. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Na realidade, há três correntes. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Estas duas correntes estão repre-
sentadas por duas emendas, com várias modalidade ou nuanças. 
O mais normal seria que o Senado votasse antes a emenda que 
representasse o "sim" ou "não" desta questão, porque todos fica-
riam, depois, à vontade para as modalidades que as outras emen-
das consubstanciam. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Muito bem! 

o Sr. Aloysio de Carvalho - Todos ficariam à vontade para 
moderar, dentro do princípio da votação consumada, a rigidez ou 
não da organização da Petrobrás. 

O SR. ISMAR DE GóES- V. Ex.ª sabe perfeitamente ... 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos). - Co-
munico ao nobre orador que dispõe de apenas um minuto para con-
cluir suas considerações . 

O SR. ISMAR DE GóIS - Obrigado a V. Ex.a. 
V. Ex.ª sabe perfeitamente que há, dentro do projeto, emen-

das que admitem a participação do capital estrangeiro sob as mais 
variadas modalidades. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - V. Ex.ª está confirmando o que 
eu disse. 

O SR. ISMAR DE GóIS - A preferência para esta emenda 
representa um ponto de partida. Como o tempo está esgotado, não 
terei oportunidade de rebater os argumentos do Sr. Attílio Vivac-
qua quando examinou a subemenda quanto ao mérito. 

Quando essa emenda fôr submetida à votação, terei oportu-
nidade de rebater os argumentos aduzidos por s. Ex.ª. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE - Em votação. 

O SR. OTHON MA.DER * (Para encaminhar a votação) . 
Sr. Presidente, está em discussão um requerimento de preferên-
cia formulado pelo nobre Senador Ismar de Góes para a sua su-
bemenda à Emenda n.0 56. 

Conforme já foi acentuado no brilhante aparte do Senador 
Aloysio de Carvalho, a aprovação dessa subemenda não pode de 
forma alguma prejudicar outras emendas que tratam do mesmo 
assunto. Não devemos considerar prejudicadas, caso rejeitada ou 
vitoriosa a "subemenda Ismar de Góis", as demais emendas que 
se referem ao Art. 2. do projeto. Entre elas, muitas existem 
das mais variadas colorações sôbre a questão do monopólio, ad-
mitindo ou não a participação do capital privado. 

Penso, pois, que o mais natural seria seguirmos a ordem nor-
mal da votação das emendas, sem essas preferências que provo-
cam tumulto e confusão. 

O Sr. Ismar de Góis~- Ao contrário. 

O SR. OTHON MA.DE;R - :t!:sses requerimentos podem até pre-
judicar emendas sequer submetidas ao pronunciamento da Casa. 

Temos, a êste Art. 2.P, várias emendas que apresentei. O pró-
prio Senador Ismar de póis é autor de Emenda n.0 53, que se 
refere ao mesmo assunto. 

O Sr. Ismar de Góis - Permita V. Ex.ª esclarecer que a su-
bemenda nada tem a ver com o Art. 2.0. É disposição autônoma. 

O SR. OTHON M.ADER - A subemenda de V. Ex.ª afeta o 
Art. 2.0 • Pode não figurar nesse artigo, mas não deixa de in-
terferir nêle, porque permite a participação do capital privado 
quando o referido artigo não a concede. 

Ademais, tenho requerimento de destaque para uma expres-
são constante da subemenda do Senador Ismar de Góis. 

Por êstes motivos, seria mais razoável que o Senado votasse 
as emendas na ordem regimental. Sómente em casos excepcionais, 
de extrema necessidade -- e não me parece ser a hipótese - de-
vemos adotar outra diretriz. 

• Sem revisão do orador. 
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Peço, portanto, ao Senado rejeite o requerimento de preferên-
cia do nobre Senador Ismar de Góis, a fim de que a votação se 
processe na ordem regimental. Não se move nenhuma oposição à 
subemenda de S. Ex.ª, que me parece razoável e não deixa de ser 
um grande passo no sentido do ponto de vista que defendemos 
neste plenário, isto é, da participação do capital privado na ex-
ploração petrolífera. Se a subemenda fôr aprovada, nada poderei 
opor-lhe, embora seja sacrificada a que apresentei. Devemos, po-
rém, esperar que chegue a vez da Emenda n.º 56, para então nos 
pronunciarmos sôbre essa submenda. (Muito bem). 

O SR JOÃO VILLASBOAS * (Para encaminhar a votação). 
- Sr. Presidente, a matéria foi colocada nos devidos têrmos pelo 
nobre Senador Othon Mãder. Trata-se de votação de requerimento 
de preferência. O nobre Senador Ismar de Góis pede que o Sena-
do vote, em primeiro lugar, a subemenda de sua autoria, para de-
pois se pronunciar sôbre as demais emendas e subemendas. 

O Regimento atual, obedecendo a normas interpretativas tra-
çadas na antiga Lei interna, determina que a votação seja feita 
na ordem dos artigos do projeto, considerando-se em cada qual, as 
emendas e subemendas. A votação antecipada da subemenda do 
nobre Senador Ismar de Góis levará o Senado a pronunciar-se 
imediatamente sôbre a Emenda n.º 56. 

O Sr. Alvaro Adolfo - Permite V. Ex.a um esclarecimento? 

O SR. JOÃOS VILLASBOAS - Pois não. 

O Sr. Alvaro Adolfo - A Emenda n.º 56 não se refere a ne-
nhum dos artigos do projeto. É aditiva, ampliativa. Portanto, 
justifica-se perfeitamente o requerimento de preferência do Sena-
dor Ismar de Góis. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - V. Ex.ª, data venia, labora em 
equívoco. 

A Emenda n.º 56 está assim redigida: "acrescente-se ao capí-
tulo 3.º". 

Por conseguinte, será discutida na oportunidade do exame 
dêsse capítulo, que trata da organização da Petrobrás. O capítulo 

• Sem revisão do orador. 
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3.0 começa o Art. 5.0 do projeto. A emenda e a submenda abran-
gem. entretanto. do Art. 1.º ao 4.º. 

Portanto a votação, agora, da subemenda, além de nos levar 
a uma apreciação imediata da Emenda n.º 56, apresentada ao ca-
pítulo III do projeto, tumultuará nossos trabalhos. 

Devemos obedecer à norma traçada pela Mesa, votando as 
emendas a cada artigo, pela ordem estatuída no Regimento; su-
pressivas, substitutivas, aditivas ou ampliativas. Tumultuaremos 
a votação se começaremos a apreciar, desde logo, a submenda ati-
nente à emenda n.º 56, qule se refere ao capítulo III do projeto. 

O Sr. Alvaro Adolfo - Há dependência ex-matéria. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - Não há dependência ex-maté-
ria. Os Arts. 1.0 e 2.º do projeto estabelecem o monopólio estatal. 

O Sr. Alvaro Adolfo - A emenda é justamente uma restrição 
a êsse monopólio. 

O SR. JOÃO VILL4SBOAS - A emenda do nobre Senador 
Attílio Vivacqua não é (~ontrária ao monopólio estatal, ao passo 
que a subemenda do noqre Senador Ismar de Góis não se adapta 
ao monopólio estatal. 

O Sr. Alv<iro Adolfo - Não há tumulto algum. 

O SR. JOAO VILLASE;OAS - Para impedir confusão deve ser 
observada a norma traçei.da pelo Regimento, votando-se as emen-
das artigo por artigo, até chegarmos à Emenda n.º 56, quando en-
tão será apreciada juntamente com a subemenda. 

E' o meu voto. (Muito bem!) 

O SR. BERNARDES FILHO* (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, desejava um esclarecimento apenas. Consultaria a V. Ex.ª se, 
concedida a preferência aprovada à emenda do nobre Senador Is· 
mar de Góis ficarão prejudicadas as demais referentes ao assunto, 
sobretudo a de autoria do nobre Senador Attílio Vivacqua. Indago 
também sôbre o qµe ocorreria com a emenda Othon Mãder. 

O SR. PRESIDENTg - Aprovada a subemenda à Emenda 
n.0 56 ficarão prejudicadas, ao primeiro exame da Mesa, as Emen-
das n. 56 e 73, esta última substitutivo integral do projeto. 

• Não foi revisto pelo orado\". 
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A Mesa acentua que talvez lhe caiba declarar prejudicadas 
outras emendas em decorrência do voto do Senado sôbre a prefe-
rência e, se concedida, sôbre a subemenda. Não dispõe senão de 
poucas horas para exame das emendas e subemendas. Apela para 
a colaboração dos Srs. relatores no sentido de ser auxiliada, in-
clusive quanto à coincidência da matéria das emendas e sube-
mendas. 

O SR. BERNARDES FILHO* (Pela ordem) - Sr. Presidente 
V. Ex.ª explicou o que ocorreria com as emendas dos nobres Se-
nadores, Attílio Vivacqua e Mozart Lago. Silenciou, porém, quanto 
à emenda do nobre Senador Othon Mãder. 

O SR. PRESIDENTE - A do nobre Senador Othon Mãder 
não ficará prejudicada; será posteriormente apreciada. 

Em votação o requerimento de preferência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO* (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presidente, a declaração que a Mesa acaba de fazer con-
venceu-me, afinal, de que não devemos dar preferência para a vo-
tação do Senador Ismar de Góis; e vou dizer por que. 

A Mesa fulminará as Emendas n.0 56 e 73 do projeto, como 
prejudicadas, se aprovada a subemenda do Senador Ismar de Góis. 
Vejo, porém, no avulso, que o Senador Ismar de Góes é autor de 
outras duas emendas sôbre a mesma matéria. Uma delas permite 
à União outorgar concessões mediante autorização legislativa a 
emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira referen-
te ao petróleo. A outra, de n.0 54, declara que a União poderá dele-
gar o exercício do monopólio estatal mediante concessão, com au-
torização legislativa, a emprêsas constituídas nos têrmos da legis-
lação brasileira referente ao petróleo. 

· Além dessas duas emendas, há a do Senador Plínio Pompeu, 
de n.0 52, que permite o monopólio estatal por meio de autorização 
a emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira, com 
sede no Brasil e de acôrdo com a lei reguladora dessa autorização. 

A matéria é rigorosamente a mesma; e a Mesa, com muita 
correção, preveniu o plenário de que as Emendas n.º 56 e 73 fica-
riam prejudicadas; mas que não podia, no momento, dizer se as 
outras também ficariam prejudicadas. 

* Sem revisão do orador. 



Como pode o plenário dar preferência para votação de uma 
subemenda sem saber quais as emendas que ficarão prejudicadas 
por essa preferência? 

Há dois meses, num assunto desta importância e desta gra. 
vidade, discute o Senado o Projeto da Petrobrás; mas, em verdade, 
pràticamente, apenas o ponto nuclear - o monopólio estatal ou a 
participação do capital privado. Várias emendas permitem a par-
ticipação do capital privado, sob diferentes modalidades; e agora 
se deseja dar preferência à subemenda do Senador Ismar de Góis, 
sem se saber quais emendas ficarão prejudicadas. 

O Sr. Alvaro Adolfo - A preferência é apenas para assegurar 
precedência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Sim: assegurar prece· 
dência, mas conhecendo-se de antemão que emendas ficarão pre-
judicadas. Como posso votar sem saber se, votando a favor da su-
bemenda Ismar de Góis, estou prejudicando soluções que me pare· 
çam melhores? Por qu~, então, conceder a preferência? 

O Sr. Alvaro Adolfo - Há emenda modificativa que, aprovada, 
prejudicará a subemenda Ismar de Góis. 

O SR. ALOYSIO D18J CARVALHO - A Mesa acabou de dizer 
que não sabe quais emendas ficarão prejudicadas com a aprova-
ção da subemenda Ism~r de Góis. 

O Sr. Alvaro Adolfo - E' o processo regimental de que dispo-
mos para distinguir, entre as várias emendas, qual deve ser apro-
vada. 

O SR. ALOYSIO l)E CARVALHO - V. Ex.a me dá razão, 
quando digo não devemos conceder a preferência. 

O Sr. Ismar de Góe:s - Permita-me, data venia, dizer que o 
argumento de V. Ex.ª não procede. Se assim fôr, quando che· 
garmos à Emenda n. 52 teremos a mesma dúvida: se sua aprova-
ção irá prejudicar outr~. Devemos reunir as emendas da mesma 
natureza e verificar se a aprovação de uma prejudicará ou não as 
outras. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Foi o que esperei que a 
Mesa declarasse; e a Mesa acaba de dizer que lhe faltam elemen· 
tos para êsse esclarecimento. 
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O Sr. Ismar de Góis - Nós examinamos o assunto e pode-
mos afirmar que serão prejudicadas apenas as emendas enumera-
das pela Mesa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Quando chegarmos à 
votação da Subemenda n.0 53, se ela prevalecer e o plenário a apro-
var, como conciliaria V. Ex.a a matéria nela contida com a da 
emenda? 

O Sr. Ismar de Góis - Se V. Ex.ª provar que a emenda es-
tará prejudicada, ela o estará. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Provar, quando? Agora'? 

O Sr. Ismar de Góis -Na ocasião oportuna. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Sr. Presidente, o que se 
verifica é que tôdas as emendas relativas ao monopólio estatal, ao 
abrandamento do sistema do monopólio estatal ou à abolição do 
monopólio estatal, com a emenda do Sr. Othon Mãder, tôdas elas 
foram oferecidas aos Arts. 1.º e 2.0 do projeto. A Emenda n.0 56 é 
que inova orientação. 

O Sr. Alvaro Adolfo - Há conexão de matérias. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Não é o caso. A Emenda 
n.º 56 é que inova essa orientação, repito, mandando acrescentar 
um artigo ao capítulo III. Abandona os Art. 1.º e 2.º, em que 
se define o sistema de exploração do petróleo, para, no capítulo 
III, no qual se cogita da Petrobrás, estabelecer que a Petrobrás 
poderá fazer essas concessões. Quer dizer, o projeto poderá ser 
uma proposição do sistema estatal; e em relação à Petrobrás per-
mitir essa concessão ao capital privado. 

A subemenda do Senador Ismar de Góis à Emenda n. 56 -
permita o nobre colega o declare - inova para pior, entregando 
inteiramente as concessões, nessa espécie, ao puro arbítrio do Go-
vêrno. Portanto, essa subemenda bem ficaria também, no capí-
tulo III mas, evidentemente, prejudica tôdas as emendas que se 
referem aos Arts. 1. e 2.0. Conseqüentemente não posso conceder 
a preferência, sem saber que emendas ficarão prejudicadas. 

Pretendo votar pelo monopólio estatal; entretanto, não esta-
rei longe de, depois de proferir êsse voto, convencer-me de que 
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algumas das emendas - não a subemenda do Senador Ismar de 
Góis, que não aceitaria - mereçam sem examinadas sob o prisma 
dos partidários da participação do capital privado. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Com todo o prazer. 

o Sr. Bernardes Filho - :ti:sse o ponto: saber quais emen-
das serão prejudicadas pela subemenda Ismar de Góis. A Mesa 
citou duas que serão forçosamente prejudicadas; e declarou, dada 
a falta de tempo para estabelecer o confronto, que não sabe se 
outras serão prejudicadas . Assim, aprovada a emenda do Senador 
Ismar de Góis, poderá ela definitivamente prejudicar outras emen-
das que não sabemos quais são. 

O Sr. Ismar de Góis - Não prejudicará outras emendas além 
das citadas pela Mesa. Tôdas elas possibilitam a aplicação do ca-
pital privado, sob diversas formas: concessão, contrato - que é 
o caso da Emenda n.o 5~ - delegação do monopólio ou concessão 
por prazo determinado, como estabelece a emenda Ferreira de Sou-
sa. São modalidades diversas, independentes umas das outras. 
Têm apenas de comum ia. participação do capital privado. 

O SR. ALOYSIO DE; CARVALHO - Se elas têm de comum a 
participação do capital privado, poderemos ser surpreendidos com 
a declaração de estar prejudicada esta ou aquela emenda. 

Sr. Presidente, sem que de antemão saiba que emendas fi· 
carão prejudicadas COJ11 a aprovação da subemenda Ismar de 
Góis, votarei contra o requerimento de preferência para a sube-
menda Ismar de Góis. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação o J"equerimento da pre-
ferência. 

O SR. IVO D'AQUINO (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, tratando-se de requerimento de preferência para a 
emenda de autoria do Senador Ismar de Góis, emenda que aparen· 
temente coincide com a oferecida pelo Senador Attilio Vivacqua, é 
preciso fique o Senado bem esclarecido a respeito da vantagem ou 
desvantagem da adoção de uma das duas emendas. Quando falo 
em vantagem ou desvantagem não é sob o aspecto econômico, mas 
quanto ao sistema adotado pelo projeto. 
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o Projeto oriundo da Câmara dos Deputados estabelece o mo-
nopólio estatal como base para a exploração do petróleo nacional. 
Cumpre, portanto, compararmos as duas emendas. Há nelas dis-
tinção importante. 

A emenda do Senador Attílio Vivacqua permite se contrate 
com emprêsas especializadas, de reconhecida idoneidade técnica 
e financeira, nacionais ou estrangeiras, a perfuração de poços pa-
ra pesquisas e extração do petróleo. A do Senador Ismar de Góis, 
com pequena diferença no .texto, estende-se às mesmas emprêsas, 
mediante contrato, trabalhos de pesquisa, perfuração, extração e 
outros empreendimentos. 

O Sr. Attílio Vivacqua - A permissão contida na minha 
emenda é para ser dada através da Petrobrás; e pela emenda do 
Senador Ismar de Góes, é o Govêrno quem diretamente contrata. 

O SR. IVO D'AQUINO - Conheço as emendas; mas o ponto 
importante não é êsse. A diferença é, a final de contas, de método, 
de técnica. O importante é que a emenda Ismar de Góis, depois de 
enumerar certas permissões, diz: "e outros empreendimentos". 

O Sr. Attilio Vivacqua - Compreende a refinação. 

O SR. IVO D'AQUINO - Desejaria que o nobre autor da 
emenda esclarecesse o que quer dizer com "outros empreendimen-
tos". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não se sabe o que seja. 

O SR. IVO D'AQUINO - Por "outros empreendimentos" po-
de-se atender, por exemplo, a refinação do petróleo. 

O Sr. Attilio Vivacqua - Objetiva o autor da emenda permi-
tir a refinação do petróleo por companhias nacionais ou estran-
geiras, fora da Petrobrás? Para mim, êste é o ponto nevrálgico da 
questão. 

O Sr. Ismar de Góis - Permita o nobre orador pequeno escla-
recimento. A emenda do Senador Attílio Vivacqua permite tam· 
bém a extração. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Perfuração e extração. 

O SR. IVO D'AQUINO - Exatamente; mas a minha referên-
cia é à expressão "outros empreendimentos". 
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O Sr. Attilio Vivacqua - Compreende tudo: distribuição, re-
finação, transporte ... 

O SR. IVO D'AQUINO - E' o esclarecimento que desejava do 
autor da emenda. Pena que o Senado não se tenha orientado para 
a adoção da norma contida no substitutivo do deputado Osvaldo 
Fonseca, rejeitado pela Câmara dos Deputados, e ao qual me refiro 
no meu parecer dado perante a Comissão de Constituição e Jus-
tiça. Nesse substitutivo se permitia o contrato de serviços com 
emprêsas nacionais ou estrangeiras para a pesquisa e lavra do 
petróleo, desde que a respectiva remuneração ficasse condiciona-
da à efetiva descoberta de campos petrolíferos e apenas contasse, 
além do reembôlso das despesas feitas e comprovadas, a bonifica-
ção não excedente a 15%, pelo prazo máximo de 15 anos, da pro· 
dução obtida com a descoberta. 

Com esta emenda, dando-se certa liberdade à iniciativa parti-
cular, não se excluía o monopólio estatal, como prevê o projeto 
atual. 

Mais ainda: em vez de se adotar, por exemplo, o sistema vi-
gente na Venezuela, de companhias particulares explorarem o 
petróleo e darem royalti<~s ao Estado - permitia-se, pelo substi-
tutivo que uma vez descoberto o petróleo, podia êle ser explorado 
como monopólio do Estacio, o qual concederia royalties até 15%. 

De qualquer maneira, não está em discussão a hipótese. 
Desejo apenas acentuar que o Senado, em votando a matéria, 

tenha bem presente a significação do seu conteúdo. A votação pre-
cipitada excluirá novas apreciações sôbre o assunto. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. IVO D'AQUI+'1'o - Com todo prazer. 
O Sr. Aloysio de Carvalho - A Mesa declarou precisamente 

isto: que no momento não estava habilitada a dizer ao plenário 
se outras emendas ficariam prejudicadas. Assim, é realmente ar-
riscado votarmos uma preferência nesses têrmos. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Presidente, meu objetivo foi me-
nos o de dar a minha opinião do que o de obter uni esclarecimento. 
(Muito bem!) 
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o SR. PRESIDENTE - Em aditamento aos esclarecimentos 
já prestados, a Mesa oferece ao Senado o resultado do ligeiro exa-
me das emendas que correspondem ao artigo emendado. 

Parece-lhe que a aprovação da subemenda do nobre Senador 
Ismar de Góis prejudicará as Emendas n.º 73, 52, 53, 54, 19 e a 
Subemenda n.0 55. Entretanto, não declarará tais emendas pre-
judicadas após o resultado da votação da subemenda se aprovado 
o requerimento de preferência, mas na oportunidade de sua apre-
ciação, a fim de que o plenário possa, com pleno conhecimento, 
ponderar sôbre a orientação da Mesa. 

Em votação o requerimento do nobre Senador Ismar de Góes. 
O Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) . 
Está aprovado. 
Em votação a subemenda à Emenda n.0 56. 
Há sôbre a Mesa dois requerimentos de destaque. 
Vai ser lido pelo Sr. 1.0 Secretário, de autoria do nobre Sena-

dor Domingos Velasco. 
E' lido o seguinte requerimento: 

Requerimento n.º 140, de 1953 

Emenda n.O 56 

Requeremos destaque das palavras "extração e outros em-
preendimentos" da subemenda Ismar de Góis (página 23 do avul-
so), para a sua rejeição. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1953. - Domingos Velasco. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa pede a atenção do plenário 
para a circunstância de que ficará excluída a expressão corres-
pondente ao destaque, desde que aprovado o requerimento. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA* (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, a mim me parece que não deveríamos votar, desde logo, o 
destaque. Poderíamos votar a emenda com a ressalva do desta-
que, para, depois, passarmos à votação do destaque . Esta, a meu 
ver, a orientação mais acertada. 

Pediria a V. Ex.ª considerasse a questão. 
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O SR. ISMAR DE GóIS* (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
V. Ex.ª anunciou existirem dois requerimentos de destaque. Não 
conheço o outro, porquanto V. Ex.a apenas fêz ler um dêles. 

A meu ver, seria mais conveniente, para conhecimento da ma· 
téria e mesmo para orientação da votação, que, conforme propôs o 
nobre Senador Gomes de Oliveira, fôsse votada a subemenda sem 
prejuízo dos destaques. Se a subemenda fôr rejeitada, os desta-
ques não teriam mais razão de ser. 

O Sr. Georgino Avelino - Por inoperantes. 

O SR. ISMAR DE GóIS - No caso, porém, de ser a sube· 
menda aprovada, examinaríam.os, então, os destaques. 

Pediria a V. Ex.ª adotasse essa orientação desde que há mais 
de um requerimento de destaque. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a Mesa dois pedidos de desta· 
que. O do nobre Senador Domingos Velasco é para rejeição de ex-
pressão, motivo por que 'ª Mesa lhe deu preferência. O do nobre 
Senador Othon Mãder, solicitando seja votada em separado uma 
expressão da emenda, será votado depois . 

A Mesa não encontra, porém, inconveniência em ser votada a 
emenda, e, depois, os destaques. O plenário ficaria mais bem ori-
entado. 

Não havendo oposição será apreciada a subemenda, ressal· 
vados os destaques, apesar da sua redação. · 

O SR. JOÃO VILLASBOAS * (Pela ordem) - Sr. Presiden· 
te, parece-me que a norma deve ser no sentido de votar-se em 
primeiro lugar apenas a concessão do destaque para, em seguida, 
se apreciarem as subemendas, ressalvados os destaques, confor· 
me a Mesa está sugerindo. Esta, a norma regimental: votado o 
requerimento, passa-se à votação da emenda ou subemenda, ex· 
cluída a parte destacada para ser objeto da deliberação seguinte. 

O SR. IVO D'AQUINO * (Pela ordem) - Sr. Presidente, so· 
licito a V. Ex.ª esclareça. o pensamento da Mesa: votado o desta· 
que, pelo Regimento não estará rejeitado o seu conteúdo? 

• Sem revisão do orador. 
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na exclusão da expressão. Posteriormente, se o destaque fôr con-
cedido, a Mesa submeterá ao voto do plenário a expressão desta-
cada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen-

tados. (Pausa). 
Está aprovado. 

A expressão destacada será submetida oportunamente ao voto 
do plenário. 

O SR. PRESIDENTE - Encontra-se sôbre a Mesa requeri~ 

mento de destaque, da autoria do nobre Senador Othon Mãder, 
que vai ser lido pelo Sr. 1.º Secretário. 

O Sr. 1.º Secretário procede à leitura do seguinte 

Requerimento n.º 142, de· 1953 

Requeremos, de acôrfio com o Regimento Interno do Senado, 
o destaque da expressão: 

" ... por iDrtermédio da Petrobrás ... " 

contida na emenda, dizemos, na subemenda à Emenda n.º 56 ao 
Projeto de Lei n.0 265-52, para ser a mesma votada em separado. 

Sala das Sessões, 28 pe maio de 1953. - Othon Maàer. 

O SR. PRESIDENTU: - A aprovação do requerimento não 
importará na exclusão c+a expressão destacada. Será concedido 
apenas o destaque. 

Em votação. 
Os Srs . Senadores qµe o aprovam, queiram permanecer sen-

tados. (Pausa). 
Está aprovado. 
A expressão destacada será apreciada oportunamente. 
Em votação a subemenda à emenda n.0 56. 
Parece à Mesa que a subemenda é pertinente à competência 

das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Segu-
rança Nacional e de TraIJisportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Dou a palavra ao nobre Senador Gomes de Oliveira, relator 
da matéria na Comissão ele Constituição e Justiça para emitir pa· 
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recer- sôbre a subemenda da Comissão de Finanças, apresentada 
após o pronunciamento daquela Comissão. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, solicito a V. Ex.ª me conceda o prazo de meia hora para que, 
na qualidade de relator da matéria na Comissão de Constituição e 
Justiça, possa pronunciar-me a respeito da subemenda. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa não pode deferir o prazo so-
licitado. 

A matéria está em regime de urgência, no qual o Regimento 
não prevê audiência das Comissões sôbre emendas oferecidas pos-
teriormente ao seu parecer. 

Atendendo a uma questão de ordem, a Mesa considerou que 
os relatores das diversas Comissões, já havendo apreciado a ma-
téria em tôda a sua extensão, poderiam emitir parecer imediato 
sôbre as emendas oferecidas posteriormente ao seu pronuncia-
mento. 

O SR. BERNARDES FILHO* (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, parece-me que o critério da Mesa, está certo. 

Quando ela solicita a um membro de qualquer Comissão que 
emita parecer - o qual não é individual pois deve representar 
a opinião da maioria dos membros do órgão técnico, e de outro 
modo, seria parecer vencido - é natural se concedam ao relator 
a quem tenha sido dada a palavra, ao menos 5 minutos, para con-
sulta aos colegas de Comissão, a fim de refletir o pensamento da 
maioria. 

Considero, pois, perfeitamente, procedente a solicitação do no-
bre Senador Gomes de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa pondera que o projeto está 
em regime de urgência. 

O Senador Ismar de Góis suscita questão 4e ordem a fim de 
que as subemendas das Comissões não escapem à apreciação dos 
órgãos técnicos da Casa, regimentalmente competentes para sô-
bre elas se manifestarem. 

Entendeu a Mesa que os Srs. relatores, havendo acompanhado 
a elaboração do projeto, poderiam opinar em plenário, imediata e 
oralmente, sôbre essas subemendas. 

• Sem revisão do orador. 
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Entretanto, se a Comissão de Constituição e Justiça, por seu 
relator, insistir no prazo, a Mesa, com apoio do § 10 do artigo 155 
do Regimento, suspenderá a apreciação do projeto, para que as 
Comissões se pronunciem num só prazo sôbre as subemendas ofe-
recidas posteriormente . 

, E' a única solução que à Mesa parece regimental. 

O SR. BERNARDES FILHO* (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
parece-me perfeitamente justa e acertada essa decisão. 

Devo confessar a V. Ex.ª que sou um dos signatários do re-
querimento de urgência para votação dêste projeto. O nobre lí-
der da maioria solicitou-me a assinatura. Mas estava - como 
muitos dos seus signatários - no pressuposto de que não havia 
matéria nova e de que tôda ela já tinha sido objeto de informações 
e pareceres das comissões técnicas competentes. 

Constato, portanto, Sr. Presidente, que houve um êrro de in-
formação. E se dêle tivesse tomado conhecimento antes, não as-
sinaria o requerimento ~e urgência. 

O SR. PRESIDENTE - Há várias emendas e subemendas 
da natureza da que está l3endo apreciada pelo plenário. Se a· ques-
tão de ordem fôr contor:qada no presente momento com o ofereci-
mento de parecer pelo nobre relator da Comissão de Constituição 
e Justiça, a mesma dificuldade poderá, no entanto, surgir, ao ser 
dada a palavra aos relatores das outras Comissões. 

Assim, a Mesa deve seguir a norma que facilite a aprecia-
ção das diversas subemer+das apresentadas pelas Comissões que se 
pronunciarem em último lugar. 

Se não houver expresso pronunciamento dos relatores, de 
que se encontram em condições de apresentar parecer imediato 
sôbre as subemendas, a Mesa suspenderá a apreciação do projeto 
para que as Comissões estudem a matéria e apresentem parecer 
dentro do prazo fixado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, desisto do 
pedido que havia feito, de adiamento da discussão. 

E' natural que eu tivesse sido tomado de surprêsa para dar 
um parecer, ainda que rápido, a respeito da subemenda apresen· 

• Sem revisão do orador. 
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tada pelo nobre Senador Ismar de Góis. Mas verifico que esta 
subemenda não altera a posição jurídico-constitucional da emenda. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Com o maior prazer. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Data venia, como membro da Co-
missão de Constituição e Justiça, devo adiantar a V. Ex.a minha 
profunda divergência com relação a essa subemenda . E faria a 
V. Ex.ª um a pêlo no sentido de que proporcionasse, não só a mim 
como aos demais colegas de Comissão, oportunidade para seu es-
tudo em conjunto, mediante a natural concessão de prazo. Não 
vejo por que deva êste ser negado. Não vejo por que mais uma vez 
estejamos aqui numa hora fatal, como se o destino do Brasil 
estivesse periclitante se não votassemos essa matéria tão fulminan-
temente. Pediria a V. Ex. a tomasse em consideração êste a pêlo. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA- Sr. Presidente, já agora sin-
to-me sem autoridade para dar parecer em nome da Comissão de 
Constituição e Justiça sem ouvir meus colegas. É um membro da 
Comissão de Constituição e Justiça o nobre Senador Attílio Vi-
vacqua quem reclama a audiência da mesma para opinarmos a 
respeito. Eu que me considerava em condições de poder falar em 
nome do órgão técnico, já agora não posso manter tal posição em 
face do motivo exposto. 

Nestas condições, renovo meu pedido de prazo de meia hora, 
para que a Comissão seja ouvida. (Muito bem!). 

O SR. ISMAR DE GóIS* (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
quando levantei a questão de ordem, no início da sessão, previa 
que as Comissões teriam necessidade de apreciar subemendas ain-
da não examinadas. 

No caso, porém, o Regimento é omisso, e, assim, à Mesa com-
pete resolver. 

Havendo diversas subemendas, se cada Comissão pedir o pra-
zo de meia hora, ou mesmo de dez minutos, para o respectivo exa-
me, não acabaremos tão cedo nosso trabalho. 

Creio que solução satisfatória seria a concessão, às Comissões, 
de um prazo global único, para o exame de tôdas as subemendas. 

• Sem revisão do orador. 
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O Sr. Alvaro Adolfo - Era o que ia propor. 

O SR. ISMAR DE GóIS - É proposta que tomo a liberdade 
de submeter à decisão de V. Ex.ª, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Art. 155, § 10 do Regimento Interno, 
permite a retirada da Ordem do Dia de projeto em regime de ur-
gência, para diligência. A Mesa aplica-o ao de n.º 265, de 1952, a 
fim de que as Comissões apreciem as submendas oferecidas às 
emendas de plenário e ainda sem parecer . 

Convoco uma sessão extraordinária para as 21 horas, quando 
prosseguirá a votação da matéria. 

O SR. ATTiLIO VIVACQUA * (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, se bem ouvi, V. Ex.ª decidiu que as Comissões se reunam, para 
se manifestarem sôbre as subemendas apresentadas ao projeto. 

Consulto a V. Ex.ª se não está em votação sómente uma su-
bemenda, em virtude de preferência. Parece-me que as demais 
ainda não estão sendo ,consideradas. 

O SR. PRESIDEN'I'E - As diligências não podem ser repeti-
das. A Mesa deixou de deferir o pedido de levantamento da sessão 
por meia hora, porque ~ medida não resolveria a situação. Reti-
rou o projeto da Order:p. do Dia, porque várias subemendas não 
têm parecer das Comissões competentes. 

Peço aos Srs. rela tores estudem as subemendas de modo a 
estarem habilitados a, em plenário, proferir parecer verbal. 

O SR. ATT!LIO Vl:VACQUA - Estou satisfeito, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDEN'I'E - Não há outra matéria na Ordem do 
Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Hamilton Nogueira, primeiro 
orador inscrito. (Pausa) . 

Não se acha presente. 
Não havendo mais oradores inscritos, vou levantar a sessão, 

designando para a extraordinária noturna, hoje, às 21 horas, a 
seguinte 

• Sem revisão do orador. 
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ORDEM DO DIA 

Continuação da votação em discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados, n.0 265, de 1952, que dispõe sôbre a 
constituição da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S. A., e dá 
outras provideências, em regime de urgência, nos têrmos do Art. 
155, § 3.0 do Regimento Interno, em virtude da aprovação, em 26 
de maio de 1953, da Requerimento n.0 136, de 1953, tendo parece-
res: da Comissão de Constituição e Justiça (n.º 265 e 445, de 
1953), favoráveis quanto à constitucionalidade, ao projeto e às 
emendas n.0 1 (e subemenda), 10 (e subemenda), 11, 12 (e sube-
menda), 13, 13-A, 16, 17 (salvo redação), 18, 19, 22, 26, 30, 32, 
33, 35, 36, 37, 38, 39, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 
54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 (salvo redação), 68, 69, 70, 71, 
75, 76; contrário às de ns. 25, 34, 50, 57, 64, 66, 72, 73, 74; acres-
centando as de n.0 3, 4, 5, 6, 7; oferecendo subernendas às de nú-
meros 2, 14, 24, 28, 40; e propondo o destaque para projeto em 
separado da de n.0 67. Da Comissão de Economia (n.0 226 e 446, 
de 1953), favoráveis ao projeto e às emendas n,0 5, 6, 7, 24, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 
65; contrário às de n.º 4, 9, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 51, 52, 
53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76; 
apresentando as de n.o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-A, 14, 15, 16, 17, 18; 
declarando escapar à sua competência as ne n.º 28, 71; ofere-
cendo subemendas às de n.º 1,2 , 3, 22, 29, 32, 33, 50; pelo desta-
que, para projeto em separado, da de n.º 67 .Da Comissão de Segu-
rança Nacional {n.0 267 e 47, de 1953), favoráveis ao projeto e 
às emendas n.0 13, 14, 36, 38, 43, 52, 53; contrário às de n.º 18 
e 30, e declarando escapar à sua competência a matéria das de-
mais. Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públi-
cas (n.0 268 e 448, de 1953), favoráveis ao projeto e às Emendas 
n.0 4, 6, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 42, 44, 56, 61, 66, 68 
69, 70, 71; contrários às de n.0 1 (e subemenda) 2 (e subemen-
da), 3 (e subemenda), 5, 8, 12 (e subemenda), 13, 13-A, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 
48, 50, 51, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 72, 73; apresentando as de 
n.º 19, 30, 32, 33; considerando prejudicadas as de n.0 52 (pela 
de n.º 19), 53, 54, 57, 58, 74, 75, 76; oferecendo subemendas às 
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de n.º 9, 49; e pelo destaque, para projeto em separado, da de 
n.º 67. Da Comissão de Finanças (n.º 269 e 449, de 1953), favo-
ráveis ao projeto e às emendas n.º 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 33, 53, 
58, 65, 71; contrários às de n.º 1 (e subemendas), 2 (e subemen-
das), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 13-A, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 30, 32, 
51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75; 
apresentando as n.0 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50; ofercendo subemendas às de n.0 10, 12, 56, 
63, 76; e pelo destaque, para projeto em separado, da de n.º 67. 

Levantou-se a sessão às 17 horas e 20 minutos. 



SESSAO EM 28 DE MAIO DE 1953 

(Extraordinária) 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação, em discussão única, do projeto de Lei da Câmara 
do Deputaroos n.0 265, de 1952, que dispõe sôbre a constituição da So-
ciedade Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências, (em regime 
de urgência, nos têrmos do Art. 155 § 3.0 , do Regimento Interno, em 
virtude da aprovação, em 26-5-1953, do Requerimento n.0 136, de 1953, 
tendo Pareceress Da Comissão de Constituição ,; Justiça, (n.0 265 e 445, 
de 1953, (favorável quanto à constitucionalidade, ao projeto e às emen-
das n.0 1 (e subemendas), 8, 9, (e subemenda), 10 (e subemenda), 11, 
12 (e subetmenda), 13, 13-A, 16 (salva redação), 18, 19, 22, 26, 30, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 65, (salvo redação) 68, 69, 70, 71, 75, 76; contrários às 
de n.O 25, 34, 50, 57, 64, 66, 72, 73, 74; apresentando as de n.0 3, 4, 5, 6, 7; 
às de n.0 2, 14, 24, 28, 40; e propondo o destaque, para projeto em se~ 
parado da de n.O 67. Da Comissão de Economia (n.O 226 e 446, de 1953), 
favoráveis ao projeto e às emendas n.O 5, 6, 7, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 65; contrários às de n.O 4, 
20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62. 63. 64. 66. 
68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76; apresentando as de n.0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
13-A, 14, 15, 16, 17, 18; declarando escapar à sua competência as de 
n.O 28, 71; oferecendo subemendas as de n.0 1, 2, 3, 22, 29, 32, 33, 50; 
pel destaque, para projeto em separado, da de n.O 67. Da Comissão 
de Segurança Nacional (n.0 267 e 447, de 1953), favoráveis ao projeto 
e às emendas n.0 13, 14, 36, 38, 43, 52, 53; contrários às de n.0 18, 30; 
e declarando escapar à sua competência as matérias das demais. Da 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (n.0 268 
e 448, de 1953), favoráveis ao projeto e às emendas n.0 4, ,6, 7, 10, 
11, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 42, 44, 56, 61, 66, 68, 69, 70, 71; contrári·os às 
de n.º 1 (e subemenda), 2 (e subemenda), 5, 8, 12, (e subemenda), 13, 
13-A, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 41. 43. 45. 
46, 47, 48, 50, 51, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 72, 73; apresentando as de 
n.O 19, 30, 32, 33; considerando prejudicadas as de n.0 52 (pela de n.0 

19), 53, 54, 57, 58, 74, 75, 76; oferecendo submendas de n.0 9, 49; e 
pelo destaque, para projeto em separado, da de n.0 67. Da Comissão 
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de Finanças (n.O 269 e 449, de 1953), favoráveis ao projeto e emendas 
n.0 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 33, 53, 58, 65, 71; contrários às de n.º 1 (e 
subemendas), 2 (e subemendas), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 13-A, 14, 15, 18, 19, 20, 
22, 26, 29, 30, 32, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69. 70. 72. 
73, 74, 75; apresentando as de n.O 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; oferecendo subemendas às de n.0 10, 12, 56, 
63, 76; e pelo destaque, para projeto em separado, da de n.O 67. 

SR. PRESIDENTE - Ao encerrar a sessão diurna, havia a 
Mesa solicitado às Comissões os respectivos pareceres sôbre a sube-
menda à Emenda 56, tendo sido concedido prazo aos Srs. Relatores 
para o exame do assunto. 

Dou a 12a1avra ao nobre Senador Gomes de Oliveira, relator da 
matéria na Comissão de Constituição e Justiça para emitir pa-
recer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, a Emenda 
n.0 56 permite que a Petrobrás, por deliberação da Assembléia 
Geral e por autorização· do Presidente da República, ouvido o Con-
selho Nacional de Petróleo, contrate com emprêsas particulares 
especializadas, nacionais ou estrangeiras, a pesquisa e extração 
do petróleo, mediante garantia de participação nos produtos da 
exploração . 

A subemenda inverte a situação. Em vez de atribuir à Petro-
brás esta faculdade de contratar por emprêsas especializadas, fá-
lo ao Govêrno, ouvido o Conselho, permitindo depois que a ope-
ração de um contrato seja feito através da Petrobrás. Inverte, 
pois, a situação da Petrobrás nas funções executivas que o projeto 
lhe dá. 

A Comissão de Constituição e Justiça entende que esta sube-
menda se choca com o sistema do projeto, tirando da Petrobrás 
aquilo que realmente é a essência do projeto. Através dela é que 
realmente se fixa mais o monopólio. 

Por isso, a Comissão de Constituição e Justiça manifesta-se 
contràriamente à emenda, do ponto de vista jurídico. ( Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Lan· 
1 

dulfo Alves, relator da matéria na Comissão de Economia. 
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O SR. ALVARO ADOLFO * - (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, comunico a V. Ex.ª que a Comissão de Economia se encon-
tra ainda estudando as subernendas e promete, dentro de poucos 
instantes, trazer o resultado dos seus trabalhos ao plenário. 

Entretanto, corno, a meu ver, não há precedência de qualquer 
Comissão no manifestar-se, eu pediria a V. Ex.ª, Sr. Presidente, 
concedesse a palavra aos relatores das demais enquanto a de Eco-
nomia completa o seu parecer. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa atende ao requerimento do 
nobre Senador Alvaro Adolfo. 

Tem a palavra o nobre Senador Ismar de Góis, Relator do 
Projeto na Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. ISMAR DE Góis * - Sr. Presidente, a Comissão 
de Segurança Nacional é pela aprovação da subemenda. Entende 
mesmo que ela representa condições mínimas, na suposição de 
um fracasso de empreendimento pelo Govêrno, dadas a carência 
de técnicos e a debilidade de nossos recursos. 

A subemenda não representa uma inversão da situação exis-
tente no projeto. É preciso não esquecer que a Petrobrás é um ór-
gão de execução do monopólio estatal; e, se existe urna companhia 
nessas condições, é natural que o Govêrno possa também autori-
zar essa execução, por outra emprêsa de capital privado. 

A subemenda, portanto, está bem na linha do projeto. A Pe-
trobrás não pode representar a essência dessa proposição, data 
venia da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sr. Presidente, a subemenda é, ainda, uma esperança de que 
tenhamos, realmente, o petróleo no Brasil. E sem se afastar do 
sistema do monopólio estatal, talvez represente a esperança tra-
duzida no slogan "O Petróleo é nosso". 

O petróleo não poderá ser nosso enquanto permanecer de-
baixo da terra. 

A emenda possibilita que tenhamos realmente ouro negro, 
porque institui a colaboração dos recursos da União e do capi-
tal privado. Prevê ainda, no parágrafo único, que o produto ori-
undo dessa participação seja vendido no País. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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É o que desejamos, Sr. Presidente - que tenhamos nosso pe· 
tróleo. É o que a subemenda procura fazer, através do seu artigo 
e parágrafo. 

V. Ex.ª S,. Presidente, já teve oportunidade de ler dois re· 
querimentos de destaque sôbre esta subemenda, que demonstram 
os dois extremos em que se equaciona o problema - o do mono-
pólio estatal rígido e o da livre exploração do ouro negro. 

A subemenda, ao contrário, está dentro do sistema monopo-
lista e apenas admite, se necessário, a colaboração do capital pri-
vado. 

Esta talvez seja a solução ideall. para tão magno problema. 
(Muito bem, muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Alen-
castro Guimarães, Relator da Comissão de Transportes, Comu-
nicação e Obras Públicas. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES * - Sr. Presidente a 
Emenda n.0 56 diz o se~uinte: 

"'Art. Poderá a Petrobrás em virtude de delibe-
ração da Assembléia Geral e autorização do Presidente 
da República, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, 
contratar com emprêsas especializadas de reconhecida 
idoneidade técnica e financeira, nacional ou estrangei-
ra, a perfuração de poços para pesquisas e extração de 
petróleo, medi~nte garantia de participação nos produ-
ção dos riscos das despesas por €11.as efetuadas". 

A Comissão de Tqmsportes, Comunicações e Obras Públi· 
cas havia dado parecer favorável a esta emenda. A subemenda 
altera ao redação onde se diz: 

"Poderá a Petrobr2),s, em virtude de deliberação geral", 
Leia-se: 

"Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacional de 
Petróleo, contr;atar por intermédio da Petrobrás, com 
emprêsas especializadas de reconhecida idoneidade téc· 
nica e financeira, trabalhos de pesquisa, extração e ou· 
tros empreendimentos, mediante pagamento em dinhei-
ro ou em espécie, inclusive mediante garantia de partici· 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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pação nos produtos da exploração de modo a assegurar 
a compensação dos riscos. 

Parágrafo único. O produto da participação a que 
se refere êste artigo só poderá ser exportado quando, a 
juízo do Conselho Nacional do Petróleo estiverem satis-
feitas as necessidades do consumo". 

Esta subemenda restringe, a meu ver, - e é a opinião da Co-
missão - a faculdade que, pela emenda, é delegada ao Conse-
lho Nacional e ao Presidente da República. Nestas condições, coe-
rente com as manifestações anteriores, no que diz respeito à ex-
ploração do Petróleo, a Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas opina favoràvelmente à subemenda à Emenda 
n.º 56. Tenho dito. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Lan-
dulfo Alves, relator da Comissão de Economia. 

O SR. LANDULFO ALVES (*) - Sr. Presidente, a Comis-
são de Economia manifesta-se pela rejeição da subemenda à Emen-
n.º 56. 

O SR. PRESIDENTE - Como o Plenário deve recordar-se, 
foram apresentados dois requerimentos de destaque à subemenda 
à Emenda n. o 56. 

Acabam de ser dados os pareceres contrários das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Economia e favoráveis das Comis-
sões de Segurança Nacional e de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas. 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA (*) (Para encaminhar a vota-
ção) - Senhor Presidente, por ocasião da votação do pedido de 
preferência para a submenda do eminente Senador Ismar de Góis, 
solicitei a reflexão do Senado para aquela disposição. 

A esta altura, quando a opinião brasileira esclarecida pelos 
seus líderes ao mesmo tempo representando a expressão das mais 
vivas correntes do pensamento nacionalista; quando acreditáva-
mos se havia fixado uma diretriz para a política do petróleo, é 
não só surpreendente, mas decepcionante, verificamos estejam 
precisamente os domínios majoritários pleiteando orientação que 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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subver.te - data venia - profundamente o sistema do monopólio 
estatal. 

Embora partidário, como sempre fui, da nacionalização das 
riquezas minerais, objeto de modestos estudos meus, e aceitando 
o sistema de monopólio estatal, não dei provas de intransigência; 
ao contrário, procurando atender a correntes que considero pon-
deráveis de interêsses e de opiniões, e tendo em vista a realidade 
do nosso meio e do mundo internacional, procurei através da 
Emenda n.º 56 estabelecer, dentro do regime que estamos insti-
tuindo uma forma de colaboração financeira e técnica do elemento 
estrangeiro. 

Pelo regime contratual e dentro dos próprios órgãos do sis-
tema estatal, teríamos, de acôrdo com a emenda que ofereci, essa 
colaboração. Peço, precisamente agora, mais uma vez a atenção 
do Senado para a diferença profunda entre o critério, a estrutura 
da minha emenda e a subemenda do Eminente Senador Ismar 

Diz a emenda que ,apresentei: 
"Poderá a Petrobrá~;, em virtude da Assembléia Geral e au-

torização do Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional 
do Petróleo do Petróleo, contratar com emprêsas especializadas 
de reconhecida idoneidade técnica e financeira, nacional ou es-
trangeiras, a perfuração de poços para pesquisas e extração do 
petróloe, mediante garantia de participação aos produtos de ex-
ploração, estabelecida sempre em compensação dos riscos das 
despesas por ela efetuadi=ts". 

Quer dizer, não utilizados os órgãos estatais, em virtude dos 
quais se exerce o monopólio para os contratos a que se refere e 
com a cautela da deliberação da Assemb[éia Geral.. 

E por que, Sr. Presidente? Porque essa Assembléia Geral re-
presenta o elemento, por assim dizer, social e democrático da ins· 
tituição. É a Assembléi~ de uma sociedade mista, composta de 
acionistas particulares e dos Estados e, também, dos Municípios. 
É o órgão em cujo seio poderá ter repercussão a opinião dos in-
teressados e a própria opinião pública, como acontece nas socie-
dades mistas hoje em prática, a audiência do Conselho Nacional 
do Petróleo, da maneira por que é composto, também lhe dá ca-
tegoria de alta instância técnica e administrativa; finalmente, 
é a autorização do Presidente da República. 

http:subver.te
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O parágrafo único dispõe: 

"O produto oriundo de participação a que se refere 
êste artigo será obrigatoriamente vendido no País". 

Chega-se, assim, a uma conciliação razoável entre o sistema 
estatal e essa colaboração. 

Confesso, Sr. Presidente, que a minha emenda teria sido aper-
feiçoada com a subemenda do ilustre Senador Alberto Pasqualini, 
a qual, infelizmente, não a adotou a Comissão de Finanças. A idéia 
central de minha emenda, que também se encontrava na sube-
da do Senador Alberto Pasqualini, harmoniza princípios e ten-
dências e ao mesmo tempo, atende a conveniências da coopera-
ção técnica e financeira. 

Sr. Presidente, vejamos, agora, a diferença profunda entre a 
minha emenda e a subemenda do Senador Ismar de Góis. Não é 
apenas diferença profunda entre duas proposições, mas diferen-
ça que marca, que assinala subversão completa de tudo que até 
agora representou uma concretização de opinião e um compro-
misso do próprio Govêrno da República através seus líderes, para 
a execução da política nacional do petróleo. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Muito bem. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Observo 
ao nobre orador que dispõe de apenas dois minutos. 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA - Obrigado, Sr. Presidente. 
Diz a emenda do Senador Ismar de Góis: 

"Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacional do 
Petróleo, contratar por intermédio da Petrobrás com 
emprêsas especializadas de reconhecida idoneidade téc-
mento em dinheiro ou em espécie, inclusive mediante 
garantia de participação nos produtos da exploração, 
de modo a assegurar a compensação dos riscos". 

Sr. Presidente, é o Govêrno da República investido de pode-
res ilimitados, para, finalmente, contratar, de forma a mais am-
pla, não só os trabalhos de pesquisas, como os de lavra e até de 
refinação. 
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Retiramos os órgãos estatais, tão prudente e cuidadosamente 
organizados para concretizar o monopólio, e entregamos, de modo 
discricionário, ao Presidente da República, todos os destinos, por 
assim dizer, da política nacional do petróleo. 

Espero medite o Senado serena e profundamente sôbre a 
sua responsabilidade; e não modifique, com seu voto essa orien-
tação, que representa, como declarei, compromisso do Govêrno e 
dos Partidos perante a opinião pública. A aprovação da Emenda 
n.0 56 significará, com a devida vênia, como que um cavalo de 
Tróia introduzido no sistema de exploração estatal, tão bem com· 
binado dentro do projeto, com prudência e alto espírito de tran-
sigência. 

Apelo para o esclarecimento do Senado; apelo para os seus 
sentimentos de responsabilidades; e apelo para os seus deveres 
patrióticos a fim de que, atendendo-se aos princípios e normas 
que até agora o orientaram, através de debate tão acêso, não de-
cepcione a opinião pública. É muito mais vivo, muito mais pro-
fundo do que se pensa p sentimento nacionalista que hoje agita 
e conduz o povo brasileiro. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENT~ - Vai-se proceder à votação da sube· 
menda à Emenda n. o 56. · 

O SR. KERGINALI)O CAVALCANTI * (Para encaminhar 
a votação) - Sr. Presidente, sempre entendi que o problema do 
petróleo, era; antes de tudo, um problema de preservação, senão 
de defesa nacional. 

Eis porque me coloquei, invariàvelmente, em antagonismo, 
o mais absoluto, àqueles que defendiam quallquer concessão à 
iniciativa privada, nacional ou estrangeira. 

O Sr. Camilo Mércio - E que ainda defendem. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Só num ponto lhes 

permito uma concessão: quando admiti que a distribuição dos de-
rivados de petróleo, nacional ou estrangeiro, ainda perdurasse 
em nosso país por mais cinco anos, devendo, então, sem encam· 
pada definitivamente. 

Sou, portanto, como bem se vê, um monopolista integl-aI. 
O Sr. Camilo Mércio - Patriótico. 

e•> Não foi revisto pe10 orador. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Não posso compre-
ender de outra maneira êste grande problema, que interessa so-
bretudo ao povo brasileiro . 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Daí por que, con-
cedendo às companhias distribuidoras do petróleo cinco anos pa-
ra que liquidem os seus negócios, ainda foi demasiadamente con-
descendente, abrindo, portanto, margem a uma concessão de que 
talvez, terei de amargamente me censurar. 

Sr. Presidente, a subemenda apresentada pelo nobre colega 
Senador Ismar de Góis não pode merecer meu apoio. Digo-o, aliás, 
com o máximo acatamento a S. Ex.ª. Mas, bem se vê, pelo pon-
to em que me cdloco, que a minha posição está claramente de-
finida. 

Examinemos, porém, a subemenda. Diz ela que o Govêrno, 
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, poderá contratar, por 
meio de emprêsas especializadas e de reconhecida idoneidade téc-
nica e financeira, trabalho de pesquisa etc. 

Note, Sr. Presidente, que há entre a subemenda do Senador 
Ismar de Góis e a do Senador Attílio Vivacqua, neste ponto, ligeiro 
desvio que seria bom desde logo esclarecer. O Senador pelo Espí-
rito Santo na sua emenda, permite que assim se proceda através 
de emprêsas idôneas, nacionais ou estrangeiras, enquanto que a 
do Senador Ismar de Góis não esclarcee a condição ou a quali-
dade dessas firmas, isto é, a sua nacionalidade. Eu entenderia, 
Sr. Presidente, que debatendo assunto de tal magnitude, não de-
verá ficar qualquer dúvida, mesmo sôbre êsse aspecto. 

Adiante diz-se que essas emprêsas poderão ser pagas em di-
nheiro ou em espécie, inclusive mediante garantia da participa-
ção dos produtos de exportação, de modo a assegurar a compen-
sação dos riscos. Neste final, em que tanto a subemenda do Se-
nador Ismar de Góis como a do Senador Attílio Vivacqua, são, 
permito-me dizer, idênticas, encontro também dúvidas a levantar. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Permita-me V. Ex.ª um esclareci-
mento. Há uma diferença profunda: enquanto minha emenda de-
termina a audiência à Petrobrás, através da Assembléia Geral, a 
proposição do Senador Ismar de Góis autoriza o Govêrno, desde 
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logo, a fazer a concessão. Outra diferença: minha emenda per-
mite o chamado contrato de serviços técnicos de perfuração, pa-
ra pesquisa e para extração. A do Senador Ismar de Góis permite 
também outros empreendimentos que podem compreender a re-
finação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Com relação a outros 
empreendimentos há um pedido de destaque e foi por êsse motivo 
que não cheguei até lá. Estou, apenas, examinando a parte fi. 
nal da subemenda, isto é o que se deve compreender por garantia 
de participação nos produtos, da exploração, de modo a assegurar 
a compensação dos riscos. Que riscos serão êsses? Até onde che-
garão? Qual o seu montante? Ou êsses riscos se representam por 
uma linguagem que não se define explicitamente, isto é, uma lin-
guagem que traduz situação perpetuamente indefinida? 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Co-
munico ao nobre orado.r que dispõe apenas de dois minutos pa-
ra concluir suas considerações. 

O SR. KERGINALD:O CAVALCANTI - Terminarei, Sr. Pre-
sidente. 

Tudo isso torna tanto uma emenda como a outra, merece-
dora do mais detido exame desta Casa. 

Ademais, Sr. Presid~nte, quando nessas subemendas se fala 
em "garantia de participação dos produtos de exploração, de mo-
do a assegurar a compensação de riscos", quem quer que as exa-
mine chega à conclusão ide que se procura converter essas emprê-
sas em co-associados da Petrobrás, o que parece fugir à sistemá-
tica da Projeto. Quem ~e coloca, co~o eu, num ponto de vista 
intransigente, não pode admití-lo. Seria a porta aberta para que 
o capitan estrangeiro se convertesse em verdadeiro dono da Pe-
trobrás, através dos ca:rp.inhos por onde sabe lhe convém insi-
nuar-se. 

O Sr. Landulfo Alves - Apoiado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, a 
emenda do nobre Senadpr Attílio Vivacqua, neste ponto de vis-
ta, foi muito expressiva, declarando que essas emprêsas, para êsse 
fim, poderão ser nacionais ou estrangeiras. A emenda apresenta. 
da pelo nobre Senador Ismar de Góis não esclarece. :Mas tiro a 
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conclusão de que, no seu conteúdo, se impõe tudo o que foi ex-
presso na subemenda do nobre Senador Attilio Vivacqua. 

O Sr. Attílio Vivacqua - São serviços técnicos hoje larga-
mente contratados. 

O SR. KERGINALDO CAVALC.AJ.VYI - Sr. Presidente, daí 
recusar inteiramente o meu apoio a ambas as emendas: - pri-
meiro, por uma questão de princípio; segundo, porque uma co-
associação, dentro da Petrobrás, de emprêsas estrangeiras com 
participação, a título de cobertura de riscos, que não sabemos 
quais sejam e até onde se estendem nas suas iniciativas para des-
coberat e extração de petróleo, (Muito bem! Muito bem!). 

Durante o discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti, o 
Sr. Marcondes Filho, Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alfredo Nunes, 1.º 
Secretário, reocupando-a posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE - Para boa ordem dos nossos traba-
lhos, e esclarecimento do plenário, em face da grande quantida-
de de emendas a serem estudadas, a Mesa pede licença para lem-
brar aos Senhores Senadores que o encaminhamento da votação 
não comporta apartes e solicita aos nobres oradores o atendimento 
ao prazo de dez minutos, fixado pelo Regimento. 

O SR. ISMAR DE GóIS - (Para encaminhar a votação) -
Senhor Presidente, como Relator da Comissão de Segurança Na-
cional, procurei mostrar a subemenda em absoluto subverte a 
sistemática do projeto, que adota o princípio monopolista estatal. 

Na realidade, há uma diferença sensível entre a emenda do 
ilustre senador Attílio Vivacqua, e a subemenda da Comissão de 
Finanças. Mas, estou convencido de que a Petrobrás, em hipótese 
alguma, mesmo que fôsse necessário, não contrataria os servi-
ços dessas emprêsas particulares; sàmente o Govêrno o faria. 

Senhor Presidente, se a Petrobrás não puder cumprir o que 
esperamos, quem mais senão o govêrno, estará em condições, 
cônscio de suas responsabilidades de apelar para a colaboração do 
capital privado? O problema não estará resolvido com a Petrobrás, 
nem com a aprovação dêste ou de qualquer outro projeto. 

Senhor Presidente, o essencial é que tenhamos petróleo de 
qualquer maneira. E se o govêrno for incapaz de obtê-lo pela fra-
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queza de seus recursos técnicos ou financeiros, apelamos, então, 
para o capital privado e salvemos o País, que se afunda dia a dia, 
encaminhando-se para o colapso, como bem demonstra o estudo 
realizado sôbre o petróleo no que diz respeito a sua importação. 

O momento é dos mais graves e entendo que devemos conse-
guir o petróleo brasileiro à custa dos maiores sacrifícios, porque 
sómente o "ouro negro" pode salvar a economia nacional (muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da sube-
menda à Emenda n.º 56. 

O SR. JOAO VILLASBOAS ("') (Para encaminhar à 
votação) - Senhor Presidente, a subemenda que vai ser vota-
da recebeu mui justamente pareceres contrários das principais 
Comissões desta Casa incumbidas de seu estudo, tais como a de 
Constituição e Justiça e a de Economia. 

O Sr. lsmar de Góis - Essa é a opinião de V. Ex.a.. No caso, 
entendo que a Comissãp de Segurança Nacional é tão impor-
tante, o umais, que as 1,:!itadas pelo nobre colega. 

O SR. JOAO VILL4SBOAS - Muito agradeço o aparte de 
V. Ex.a. Dizia eu, Senhor Presidente, que mui justamente, a 
honrada Comissão de Cpnstituição e Justiça impugnou a sube-
menda, por não representar mais do que modificação completa, 
absoluta, das normas trittÇadas no projeto, que só deveriam ser 
modificadas por outra lei, normas que somente o Congresso, em 
legislação especial, poderia alterar, para então admitir que con-
cessões fôssem dadas a particulares para exploração, pesquisa e 
refinação do petróleo. 

O nobre Senador Is:qnar de Góis apresentou emenda, que to-
mou o n.º 53 e que, naturalmente, se enquadrava precisamente 
no prceelto constitucion~.I, porque entregava ao Congresso a fa· 
culdade de conferir concessões quando julgasse conveniente mo-
dificar a orientação traçqda no projeto. 

Dizia sua Ex.ª nessa emenda, que era um parágrafo único ao 
Art. 2.º do projeto: 

"A União poderá outorgar concessões mediante ru-
mos da legislação brasileira referente ao petróleo". 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Votei, Senhor Presidente, contra a preferência requerida em 
favor desta emenda, enquadrada no capítulo terceiro do projeto, 
porque desejaria votar pela Emenda n.º 53, da lavra do nobre Se-
nador Ismar de Góis, visto como, enquadrando-se na sistemática 
do projeto, estabelecia que sàmente ao Legislativo caberia modifi-
car a lei conferindo concessões para a prática de atos que, por esta 
lei, são atribuídos ao Conselho Nacional do Petróleo e à Petrobrás. 

Todavia, a Comissão de Economia também deu parecer con-
trário a essa subemenda, atendendo a que ela fere os interêsses 
econômicos da nação, fugindo à orientação consolidada através 
de longos anos de debate público e dois anos consecutivos de deba-
tes no Parlamento Nacional. Neste momento, com uma sube-
menda votada de surpresa, em regime de urgência, subverter-
se-ia tôda essa sistemática ... 

O Sr. Attílio Vivacqua - Muito bem! 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - . . . produto que foi de estudo 
e discussões amadurecidas por dois anos de trânsito no Parlamen-
to Brasileiro. 

Senhor Presidente, não seria permissível que, de um momen-
to para outro, depois de cristalizado neste projeto o pensamento 
da nação, que veio da massa popular e se refletiu na Câmara dos 
Deputados, mediante uma norma de ação que é a aspiração da 
Pátria brasileira; não seria admissível que, na repentina votação 
de uma subemenda apreciada em parecer verbal, rápido, sem qual-
quer consulta prévia à opinião nacional, se transformasse tôda 
essa sistemática e todo êsse projeto numa concessão de autoriza-
ção colocado nas mãos do Senhor Presidente da República. 

Ora, Senhor Presidente, o projeto estabeleceu, na Secção VII, 
Arts. 39 a 42, a forma de organização das emprêsas subsidiárias 
da Petrobrás. Entretanto, quem se aventurará jamais a consti-
tuir, a organizar uma dessas emprêsas subsidiárias; a procurar 
o Conselho Nacional do Petróleo e a Petrobrás, para formar, nos 
moldes das previstas nesta Lei, se lhe fôr faclllltado dirigir-se à 
Presidência da República, e desta receber, diretamente, uma con-
cessão para praticar tudo aquilo que, não sàmente as subsidiárias, 
mas a própria Petrobrás, poderia fazer? 

O Sr. Attílio Vivacqua - É notável o argumento de V. Ex.ª. 
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O SR. PRESIDENTE - .(Fazendo soar os tímpanos) - Co-
munico ao nobre orador que dispõe apenas de dois minutos para 
concluir suas considerações. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - Muito obrigado a V. Ex.a, Se-
nhor Presidente. 

A aprovação da subemenda será a supressão completa de to-
dos os artigos que se enquadram na Secção VII do projeto e, mais 
do que isso, a supressão total dos artigos do projeto, desaparecen-
do tôda essa organização tôdas as garantias e direitos que o pro-
jeto assegura àquêles que concordarão amanhã para a formação 
da Petrobrás. 

O Sr. Landulfo Alves - Apoiado. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - Fará, igualmente, desapare-
cer tôdas as garantias e direitos, para os colocar nas mãos do pri-
meiro aventureiro que se dirija à Presidência da República e so-
licite o favor, através ?-a advocacia administrativa ... 

O Sr. Bernardes F~lho - Aí está o perigo. 

O Sr. Attílio Vivacqua - O Senado está sendo advertido. 

O SR. JOÃO VIL~ASBOAS - De uma concessão como essa, 
enquanto a União, os Estados, Municípios e particulares, estão 
forçados a concorrer, com seu patrimônio, para a organização da 
Petrobrás. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - Com prazer. 

O Sr. Bernardes Filho - Sabe V. Ex.ª que o Brasil está tão 
cheio de escândalos, relativamente à advocacia administrativa, 
e a outras tantas cois,as, que seria realmente de recear atribui-
rem-se apenas à Presidência da República poderes tão extensos. 

O Sr. Ismar de Góis - Monopólio é mais do que isso. 

OSr. Bernardes F'ilho - Responderei depois a V. Ex.a. 

o SR. JOÃO VILLASBOAS - Agradeço o aparte do nobre 
Senador Bernardes Fill;lo. 
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o Sr. Presidente, o momento é grave! Tenhamos sempre em 
vista situação de descalabro com que caminhamos na História e 
que promete agravar-se para o futuro. Procuremos restringir, den-
tro das normas traçadas no projeto vindo da Câmara e tão bem 
aceito nesta Casa, a forma e as modalidades de exploração do 
petróleo brasileiro . 

Não teremos, assim, amanhã. que lamentar os escândalos 
que se sucedem pela interferência da advocacia administrativa, 
não obstante os esforços despendidos pelo País e pelo Congresso. 

O Sr. Landulfo Alves - Apoiado. V. Ex.ª tem tôda razão. De-
vemos precaver-nos, antes de mais nada. 

O SR. JOAO VILLASBOAS - Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito bem). 

O SR. BERNARDES FILHO - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, a subemenda do nobre Senador Ismar de 
Góis não merecerá meu voto, como não o darei a nenhuma emen-
da que vise desvirtuar o sistema do monopólio estatall. 

Darei meu voto apenas àquelas emendas que visarem a aper-
feiçoar o sistema monopolista do Estado. Não é hora de tecer con-
siderações em tôrno do assunto, porque a matéria já foi esgota-
da, nesta Casa. Desejo, porém, repetir que considero o problema 
do petróleo no Brasil como um problema político de segurança 
nacional, e não apenas um problema econômico, como errada-
mente muitos supõem. 

A subemenda do nobre Senador Ismar de Góes não merece 
meu apoio pelos argumentos já aduzidos pelo Senador João Vil-
lasboas. É fora de dúvida que encerra o mesmo conteúdo da emen-
da do Senador Attílio Vivacqua, com a diferença apenas de con-
fiar ao govêrno, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, o direi-
to de contratar, por intermédio da Petrobrás, com emprêsas espe-
cializadas, a pesquisa, perfuração, extração e outros empreendi-
mentos. 

Estabelecido o confronto entre esta subemenda e a do ilus-
tre Senador Attílio Vivacqua, verifica-se que, conferindo-se tais 
poderes à Petrobrás, a solução parecerá mais razoável, mas con-
sentânea com o interêsse público e com as medidas de cautela e 
segurança de que se devem revestir essas autorizações. É, sobretu-

32 - 22 502 
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do, afim com o espírito que deve prevalecer nas decisões. Nas 
autorizações concedidas através da Petrobrás, deverão ser ouvi-
dos a Assembléia Geral, o Conselho Nacional do Petróleo e o Pre-
sidente da República, que dará a autorização. 

Tratando-se de assunto não puramente econômico, mas tam-
bém político; tratando-se de matéria que realmente tem dividido 
a opinião pública até uma profundidade que não nos é possível 
aferir, parece-me que a nação, o povo brasileiro, contribuinte com-
pulsório da Petrobrás, deve .ter o direito de ser ouvido a respeito 
dessas autorizações. E o meio adequado seria, talvez, sua mani-
festação como acionista compulsório da Petrobrás. 

Declaro-me, Senhor Presidente, contrário à subemenda do 
Senador Ismar de Góis, porque preferirei ficar com a do ilustre 
Senador Attílio Vivacqua por melhor consultar aos interêsses na-
cionais. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da emenda. 

O SR. DOMINGO~ VELASCO - (Para encaminhar a vota-
ção) - Senhor Presid1mte, peço excusas ao Senado por ocupar-
lhe a atenção durante alguns instantes ainda. Farei uma rápida 
declaração. 

Como V. Ex.ª e o Senado sabem, sou doutrinàriamente pelo 
monopólio estatal da e}j:ploração do petróleo. Não só porque o mo-
nopólio mais se ajusta à doutrina social cristã, que julgo a mais 
capaz de resolver os g;raves problemas econom1co-soc1a1s, senão 
também porque o programa de meu partido - que neste ponto 
afina inteiramente con:i a doutrina da Igreja - aconselha que 
determinadas riquezas ;sejam exploradas unicamente pelo Estado. 

Partidário do monppólio estatal, não o sou, entretanto, do 
estatismo, do poder absoluto dado ao govêrno para exercer indis-
criminadamente a atividade econômica. 

Aceito o monopólio da exploração do petróleo, exercido pelo 
Estado, através de seus órgãos, dentro de normas traçadas pelo 
poder competente, que é o legislativo. 

Pretende a subemenda medida, contra a qual tenho ouvido 
os melhores argumentos e os maiores protestos, dar ao Estado o 
direito de fazer concessões, contratos, sem nenhuma disciplina 
legal. Fica portanto, o Estado, quer dizer, o Executivo, o Presi-
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dente da República, com o poder arbitrário de fazer o que enten-
der em matéria dêsses contratos. 

Sou, doutrinàriamente, contrário a semelhantes poderes; em 
conseqüência, desaprovo a emenda. 

E faço esta declaração porque também tenho ouvido aqui, 
a repetição de êrro palmar: o de confundir-se socialização com 
estatização. 

Todos os socialistas e também aquêles que, não sendo socia-
listas, conhecem a doutrina, sabem perfeitamente que, até etimo-
logicamente, socializar não é estatizar. 

Aproveito, por isso mesmo, a oportunidade para dizer que, 
estrênuo partidário do monopólio estatal na exploração do pe-
tróleo, sou, com muito maior veemência, contrário a que se dê, ao 
poder executivo, faculdade ampla, irrestrita, a ser exercida sem 
nenhuma disciplina legal. 

É grave o que se contém na subemenda. Peço a atenção do 
Senado para êsse ponto. Se eu fôsse estatista, se fôsse partidário 
de entregar-se ao Estado um poder arbitrário de intervenção da 
economia, então acharia ótima a subemenda e votaria a seu fa-
vor; mas sou socialista e, como tal, não aceito o poder arbitrário 
dado ao Estado. 

Não há exemplo de medida socialista, no mundo democrático, 
semelhante ao ora propôsto, isto é, a concessão a um Chefe de Es-
tado de poderes para fazer contratos da maneira que lhe aprou-
ver, sem nenhuma limitação legal, sem qualquer restrição do Po-
der Legislativo. 

O Sr. Ismar de Góis - A faculdade não é dada ao Estado, mas 
ao Govêrno. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - V. Ex.a diz - ao Govêrno. 
Mas, quando o Poder Legislativo diz Govêrno, refere-se ao Poder 
Executivo, que é o Presidente da República, nos têrmos da Cons-
tituição. 

Peço a atenção dos ilustres colegas, sobretudo daqueles que 
diàriamente combatem a intervenção do Estado na Economia. 
Muitas vêzes, ela é útil, porém aplicada disciplinadamente, isto 
é, dentro das restrições da lei votada pelo Poder Legislativo. Por 
êste texto, conferimos ao Estado poderes extensíssimos, inclusi-
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ve o de corrupção, permitindo-lhe fazer tudo quanto quiser na ad-
vocacia administrativa ou em outros processos sôbre os quais tam-
bém tenho ouvido as críticas mais fundamentadas neste recinto. 

Sr. Presidente, o Senado a meu aviso, deve rejeitar a sube-
menda à Emenda n.0 56 (Muito bem). 

O SR. ALOfSIO DE CARVALHO (*) - (Para encaminhar a 
votação) - Sr. Presidente, a subemenda do nobre Senador Ismar 
de Góis é, realmente, uma surpresa nesta altura dos debates. Ela 
não chega a ser nem uma emenda porque, - com a devida vênia 
de seu autor - é um consêrto das emendas anteriores, inclusive 
duas da sua mesma iniciativa. 

Vem como subemenda, na Comissão de Finanças, depois de 
tôdas as emendas apresentadas nesta Casa, depois de tôdas as su-
gestões e modalidades, no sentido de aprimoramento do projeto 
da Petrobrás . 

A rigor, se aprovada pelo Senado, prejudicaria as emendas de 
n.º 52, 53, 54, 55, 56, 7~ e a de n.º 19, em tôrno da qual se agru-
param nesta Casa, todc.>s os apologistas da participação do capi-
tal privado na exploração do Petróleo. Mas não prejudicaria só-
mente estas emendas; anularia totalmente o chamado projeto da 
Petrobrás. De modo que, se o Senado aprovasse essa subemenda 
deveria, para ser coerer+te com seu ponto de vista, aprovar tam-
bém uma emenda supressiva de todos os dispositivos do projeto. 
(Apoiado). 

Não precisaríamos votar, neste momento, senão um artigo de 
lei, no qual se diria: o Poder Legislativo entrega ao arbítrio ex-
clusivo do Poder Executivo a política do petróleo do Brasil. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Muito bem! 

O SR. ALOfSIO DE CARVALHO - Por que, então, perder-
mos tanto tempo em debater, nas duas Casas do Congresso e na 
imprensa, se deve ser feita a exploração do petróleo pelo monopó-
lio estatal ou optar-se pela participação do capital privado, se afi-
nal de contas, não val!lOS decidir nem por uma nem por outra 
hipótese, mas adotar uma solução eclética? É tudo que pode ha-
ver de mais surpreendente para a opinião pública, que esperaria 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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do Congresso Nacional, através das duas Câmaras, um pronun-
ciamento claro, certo, inequívoco, sôbre se devemos dar ao mo-
nopólio estatal a exploração do petróleo ou se devemos entregá-lo 
ao capital privado. 

O Sr. Bernardes Filho - Muito bem. 

O SR. ALOíSIO DE CARVALHO - Ora, Sr. Presidente, quem 
está com os argumentos expostos pelos que me antecederam na 
Tribuna, contràriamente à subemenda do ilustre Senador Ismar 
de Góis, é o próprio Senador Ismar de Góis, relator na Comissão 
de Segurança Nacional - não o nobre Senador Ismar de Góis, 
membro da Comissão de Finanças. 

Vamos acompanhar o raciocínio de S. Ex.ª, quando opinou, 
como relator da Comissão de Segurança Nacional, a respeito das 
emendas que vão ficar prejudicadas, se aprovada a sua subemen-
da. Disse S. Ex.ª então: 

"Não se argumente que as emendas destroem o cri-
tério monopolista estatal. Elas visam apenas, à possibi-
lidade de uma cooperação, se o Govêrno assim a desejar 
e mediante autorização legislativa, de outros capitais·, 
ou por meio de autorização (Emenda n.º 52), ou outorga 
de concessão (n.0 53), ou delegação ao exercício do mo-
nopólio (n.º 54), ou contrato (n.0 56), ou ainda por con-
cessão, por prazo determinado para pesquisar (n.0 76) ". 

"Constituem, quando muito, exceções no tempo, den-
tro do sistema geral. A lei poderá fixar um prazo e deter-
minar condições outras para a delegação do exercício do 
monopólio. Cessado o prazo da delegação ou da conces-
são, o monopólio readquirirá a sua plenitude". 

Quer dizer, tôdas essas emendas que mereceram de S. Ex.ª 
a declaração de que não oferecem inconveniente, sob o ponto de 
vista de segurança nacional e são, sob o aspecto econômico, intei-
ramente vantajosas, tôdas essas emendas não anulam o monopó-
lio estatal; apenas permitem, no tempo, exceção ao sistema, isto é, 
somente abrem uma janela para que, amanhã, se realmente o sis-
tema do projeto não der resultado, possamos, por essa janela aber-
ta - pela lei, reailizar o que fôsse melhor para os interêsses bra-
sileiros, na exploração do petróleo, - o contrato a delegação do 
monopólio, autorização etc. 
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Mas a lei que concedesse, autorizasse ou delegasse qualquer 
um dêsses tipos de exploração do petróleo seria uma lei que po-
deria até fixar prazo, estabelecer condições, uma lei, enfim, que 
cessada a sua vigência, não impediria que o monopólio estatal 
readquirisse a sua plena vigência, nos têrmos da lei da Petrobrás. 

:t!:sse é o pensamento de S. Ex.ª na Comissão de Segurança 
Nacional em relação a tais emendas. O que vemos, agora, porém, 
com a sua subemenda, não é mais lei, nem prazo nem condições, 
nem monopólio estatal, nem mais cousa alguma. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Nem mais a Petrobrás. 

O SR. ALOfSIO DE CARVALHO - Agora, se aprovarmos a 
subemenda, o Congresso Nacional demitir-se-á da responsabilida-
de de dar uma satisfação à opinião pública brasileira, preferindo 
um dos dois sistemas, para adotar uma solução eclética que tem 
acima de tudo, o alto inconveniente político de entrega ao exe-
cutivo a política incondicional e ilimitada da exploração do pe-
tróleo no Brasil. 

Essa subemenda, Sr. Presidente, não deve passar, não pode 
passar. 

Não pertenci, aqui, à equipe dos irredutíveis e monopolistas 
estatais, crismados de n,acionalistas. Não me manifestei, até ago-
ra, por essa opção, acompanhando com vivo interêsse todos os de-
bates, mas esperando que afinal tomássemos, preliminarmente, 
uma decisão de responsabilidade, de opção entre os dois pensa-
mentos que foram realmente aquêles que dividiram a opinão pú-
blica brasileira: o do mo~1opólio estatal ou o da participação doca-
pital privado. 

Mas, o que afinal faremos, se aprovarmos essa subemenda, é 
fugirmos - permitam-me os meus nobres pares a expressão -
de um pronunciamento inequívoco para adotarmos solução eclé-
tica, que é apenas a entrega ao Executivo, discricionàriamente ao 
Executivo, da política do petróleo. (Muito bem !Muito bem!). 

O SR. ISMAR DE GóIS (*) - (Para explicação pessoal) -
Sr. Presidente, ignoro a que ponto desejou chegar o ilustre Sena-
dor Aloísio de Carvalho com a inteligência e brilho costumeiros. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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A menos que S. Ex.ª tenha descoberto contradição entre a sube-
menda em debate e o parecer que emiti, como Relator, na Comis-
são de Segurança Nacional. 

Sabe S. Ex.ª, entretanto, que o Relator não é mais que o in-
térprete da maioria de seus pares nas Comissões. E ainda que não 
o fôsse, não vejo, de maneira alguma, essa contradição. 

Se S. Ex.ª entende que com a aprovação da subemenda es-
tarão prejudicadas as emendas ns. 52, 53, 56 e 76, penso diferen-
temente. Como está bem esclarecido no parecer da Comissão de 
Segurança Nacional, tôdas estas emendas visam à possibilidade 
de cooperação do capital privado, sem afetar o sistema monopo-
lista. Diferem apenas quanto à modalidade: uma conserva o mo-
nopólio estatal, mas admite a delegação do exercício do monopó-
lio ou a outorga de concessão ou o contrato - que é o caso da 
emenda n.0 56 - ou ainda o contrato por prazo determinado, co-
mo preconiza a Emenda n.º 76 do ilustre Senador Ferreira de Sousa. 

Não obstante a opinião do nobre representante pela Bahia, 
defenderei oportunamente a Emenda n.º 53, de minha autoria. 
Penso, embora S. Ex.ª como grande jurista, julgue o contrário, que 
a aprovação da subemenda não prejudica a referida emenda. 

Refere ainda S. Ex.ª que, como autor das emendas números 
53 e 54, não poderia eu apresentar a subemenda finalmente apro-
vada pela Comissão de Finanças. Sabe S. Ex.ª perfeitamente que 
ao apresentar ditas emendas, fi-lo como qualquer Senador aqui 
em plenário. Como membro da Comissão, porém, teria eu de exa-
minar tôdas as emendas sob prisma diferente, sob pontos de vista 
diversos, desde que foi na Comissão apresentada a Emenda n.º 56 
uma subemenda pelo ilustre Relator Senador Alberto Pasqualini, 
como membro desta Comissão, não fiz mais que apresentar sube-
menda dentro das minhas atribuições, subemenda essa que me-
receu a aprovação da Comissão de Finanças. 

Eram estas, Sr. Presidente, as explicações que desejava ofere-
cer ao plenário. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (*) - (Para encaminhar a 
votação) - Senhor Presidente, a subemenda do Senador Ismar 
de Góis autoriza o Govêrno, não apenas a celebrar contratos de 

t *) Não foi revisto pelo orador. 
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pesquisa e perfuração, como a emenda do Senador Attílio Vivac-
qua que autorizava a Petrobrás a fazer contratos dessa natureza. 
Vai muito além, autoriza também a celebrar contratos de extra-
ção, quer dizer, de lavra do petróleo e sua exploração. 

Estou de inteiro acôrdo, Sr. Presidente, com os argumentos 
dos ilustres colegas, no sentido de que não é possível atribuir-se 
ao Executivo, poder tão amplo, quase incondicional, de celebrar 
contratos dessa natureza. 

No México, por exemplo, a legislação nacionalista do petró-
leo permite que o Estado celebre contratos dessa espécie, mas 
sujeitos a rigorosa disciplina legal. Entre outras condições, devem 
os contratantes ser mexicanos natos e, se forem sociedades, de-
vem ser constituidas de mexicanos e a área a pesquisar não pode 
exceder de 30.000 hectares, e ainda êsses contratos devem ser pre-
cedidos de concorrência pública. 

Tais contratos podem envolver concessões disfarçadas, inclu-
sive a emprêsas estrangeiras. Ora, isso não só viria ferir o sistema 
e o espírito do projeto,' como também a letra expressa da Consti-
tuição Federal. 

Esta a razão, Sr. Presidente, pela qual, coerente com meu pro-
nunciamento na Comissão de Finanças, não poderei dar meu voto 
à subemenda do Senador Ismar de Góis. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da sube-
menda n.º 56, que tem pareceres contrários das Comissões de Cons-
tituição e Justiça e de Economia e favoráveis das Comissões de 
Segurança Nacional e de Transportes, Comércio e Obras Públicas. 

Os Senhores Senatjores que aprovam a subemenda queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

É aprovada a seguinte 

Subemenda 

"Art. - Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacional do 
Petróleo, contratar por intermédio da Petrobrás, com emprêsas 
especializadas de reconhecida idoneidade técnica e financeira, tra-
balhos de pesquisas, perfuração, extração e outros empreendi-
dimentos, mediante pagamento em dinheiro, ou em espécie, inclu-



- 505 -

sive mediante garantia de participação nos produtos da explora-
ção de modo a assegurar a compreensão dos riscos. 

Parágrafo único - O produto da participação a que se refere 
êste artigo, só poderá ser exportado quando, a juízo do Conselho 
Nacional do Petróleo, estiverem satisfeitas as necessidades do 
consumo". 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - (Pela ordem) - Se-
nhor Presidente, requeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador Kerginaldo Caval-
canti requer verificação da votação. 

Queiram levantar-se os Senhores Senadores que aprovaram 
a subemenda. ( Pausa). 

Queiram sentar-se os Senhores Senadores que aprovaram a 
emenda e levantar-se os que a rejeitaram. (Pausa) 

Manifestaram-se a favor da subemenda, 30 Senhores Sena-
dores e, contra 21. 

A. sub emenda foi aprovada. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - (Para declaração de 
voto) - Senhor Presidente, quando V. Ex.a me advertiu de que 
me restavam apenas dois minutos para exposição do meu voto, 
não me foi possível encarar esta emenda sob um dos aspectos tão 
versados por alguns dos meus eminentes colegas, ou seja, aquêle 
que se refere à atribuição expressa e exclusiva concedida ao chefe 
do Executivo para a realização de contratos com firmas idôneas 
para pesquisa, perfuração e extração do petróleo, mediante pa-
gamento em espécie, em dinheiro ou mesmo por uma co-parti-
cipação dos lucros, a título de cobertura de riscos. 

Sob qualquer dêsse aspectos, pareceu-me a emenda perigosa 
e irrecomendável, prejudicial aos interêRses do país. De qualquer 
ângulo em que ela se situasse, não vi senão prejuízo. Até mesmo 
- di-lo-ei com o maior respeito e acatamento ao seu nobre autor 
- nas suas linhas, nas suas dobras, se escondem aspectos não 
continuados que poderão, amanhã, acarretar os mais graves obs-
táculos, situações as mais difíceis, para a exploração do petróleo 
brasileiro. 

Partidário do monopólio estatal apelo que me façam para 
contemporizar com qualquer emenda ou proposição que implique 
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numa concessão ao capital provado, mesmo ao nacional e quanto 
mais ao estrangeiro. E nas suas linhas, no seu conteúdo, na sua 
expressão, esta emenda permite, Sr. Presidente, à evidência, uma 
sociedade com participação a titulo de risco, que poderá ser a 
porta aberta para a entrada fácil dos trustes na manipulação do 
petróleo brasileiro. 

O Sr. Ismar de Góis - Por intermédio do Govêrno? 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Senhor Presidente, 

não seria o primeiro nem o último govêrno corrupto na América 
nem no mundo. 

O Sr. Georgina Avelino - V. Ex.a está sendo profundamente 
injusto em formular hipótese dessa natureza relativamente ao Sr. 
Getúlio Vargas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Não falei no nome 
do Sr. Getúlio Vargas, nem S. Ex.ª é responsável por qualquer 
crime. Estou falando impessoalmente, estou desperconalizando. 
Na declaração de voto 1lue estou fazendo, quero deixar bem pa-
tente ao Senado as razÕE~s que orientaram minha manifestação. 

O Sr. Ismar de Góis - Ao contrário do que V. Ex.ª está dizen-
do, nossos governos tên1 primado pela honradez. 

O SR. KERGINALI;IO CAVALCANTI - Sr. Presidente, afir-
mei que não seria êste o primeiro nem o último govêrno corrupto. 
Não disse que fôsse êste ou aquêle, limitei-me à possibilidade de 
corrupção dos governos e essa possibilidade é um fato em tôda 
parte. 

Justamente para nos abroquelarmos contra essa situação pa-
ra fecharmos essa larga cancela por onde passa o arbítrio, foi que 
me manifestei contrário à subemenda. Não obstante a honradez 
e a dignidade do seu ilustre autor, não se apercebeu S. Ex.ª, possi-
velmente, de que nos refolhos se escondia a triste possibilidade 
de verificarmos a penetração do capital estrangeiro, açambarca-
dor perigoso do petróleo, que considero fundamento econômico da 
nacionalidade . 

Senhor Presidente, declaro portanto que a porta está triste-
mente aberta, mas não com o meu voto. 

Respeito a opinião dps meus digníssimos pares, mas, por mais 
que respeite, não poderia abdicar da minha pessoa nem da minha 
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responsabiUdade. Deixo consignado no Senado, de maneira expres-
sa e iniludível, que voto contra essa subemenda, porque a reputo 
perigosa aos interêsses nacionais. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.ª constará da 
ata dos nossos trabalhos. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA(*) - (Para declaração de voto) 
- Senhor Presidente, não participei da discussão da subemenda, 
mas faço questão de que conte de ata o voto contrário por mim 
oferecido. Fi-lo, confirmando minha atitude na Comissão de Fi-
nanças. Desde que o assunto foi ali agitado, manifestei-me em di-
vergência com o Senador Ismar de Góis e aleguei, sobretudo, os 
motivos aqui expendidos pelo nobre Senador Gomes de Oliveira, 
como Relator do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 
Aleguei, sobretudo, a inconstitucionalidade viceral, absoluta, inte-
gral, gritante, desta emenda que entrega a exploração do petró-
leo por simples contrato do Govêrno, a emprêsas que podem ser 
estrangeiras, quando a Constituição expressamente exige a nacio-
nalidade brasileira dos exploradores de qualquer espécie de mina . 
(Muito bem!) . 

O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.ª constará da 
ata. 

Vai-se proceder à votação do destaque concedido pelo plená-
rio e referido pelo nobre Senador Domingos Velasco. Refere-se à 
expressão "outros entendimentos'', contida na Subemenda n.0 56. 

O SR. ISMAR DE GÓIS (*) - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, votarei contra o destaque referido pelo ilus-
tre Senador Domingos Velasco, como também contra o formula-
do pelo digno Senador Othon Mãder. Ambos representam as cor-
rentes extremas de opiniões que se têm manifestado nesta Casa: 
uma não concordando de maneira ailguma com a colaboração do 
capital privado; outra defendendo a livre iniciativa ou, melhor di-
zendo, contrária ao monopólio estatal. 

O destaque referido pelo Senador Domingos Velasco, na mi-
nha opinião - e peço desculpas a S. Ex.ª - não é mais do que 
uma cortina de fumaça. Todos sabemos que são inúmeras as ati-

{*) Não foi revisto pelo orador. 
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viãades referentes ao petróleo. O destaque deixa apenas da sube-
menda a parte que é uma verdadeira aventura no problema pe-
trolífero. 

Nenhuma emprêsa poderia lançar-se à exploração do petróleo 
brasileiro senão visando ao lucro, representado, de antemão, na 
subemenda, pela produção ou pelo dinheiro e nunca, tão somente, 
nas fases da pesquisa e da lavra. 

Da mesma forma, Sr. Presidente, votarei contra o destaque 
requerido pelo Senador Othon Mãder, porque fere a sistemática do 
projeto, dêle se tirando a interferência da Petrobrás, que, em ver-
dade, é o órgão executivo do monopólio estatal. 

Essas, Sr. Presidente, as razões pelas quais antecipo meu voto 
contrário ao des.taque em pauta. (Muito bem!) ... 

Durante o discurso do Sr. Ismar de Góis, o Sr. Mar-
condes Filho, Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Alfredo Neves, Primeiro 
Secretário, reocupando-a posteriormente. 

O SR. DOMINGOS Vl~LASCO (*) - (Para encaminhar a vo-
tação) - Senhor Presidente, acharia quase desnecessário o enca-
minhamento de votação, se o nobre Senador Ismar de Góis me ti-
veses atribuído um pensamento extremista ao formular o destaque 
que o Senado vai apreciar. Na realidade, na Comissão de Finan-
ças, manifestei-me contrário à emenda e à subemenda, pelas ra-
zões que tive oportunidade de expender há poucos instantes. 

Entretanto, ao entrar hoje no Senado, fui solicitado, pelo no-
bre Líder da Maioria, a apresentar êste destaque. Dizia-me S. Ex.ª 
que a maioria. desta Casa estava de acôrdo com a aprovação da 
emenda, havendo, entretanto, restrições quanto a sua amplitude 
porque envolve até outros empreendimentos. 

Como tenho sustentado sempre que a questão do petróleo 
é política e tem, assim, qµe ser resolvida politicamente, não tive 
dúvida, resguardado meu pensamento, de votar contra a emenda 
e de apresentar o pedido de destaque porque, na realidade, dimi-
nui seus maléficos efeitos, uma vez que ficarão claramente estabe-
lecidos os setores de exploração de petróleo sôbre os quais o Pre-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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sidente da República poderá contratar com particulares, vale 
dizer os da pesquisa, perfuração e extração. 

Com a fórmula vaga "e outros empreendimentos", estava a 
emenda abrangendo casos que poderiam atingir até mesmo o co-
mércio de petróleo. 

Assim, Sr.. Presidente, meu pensamento, ao contrário de ex-
tremado, foi conciliador, e por isso apresentei o pedido de desta-
que. Estas as razões por que o fiz. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação do destaque. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (Para encaminhar a 
votação) - Senhor Presidente, já que perpetramos, a meu ver e 
data venia dos ilustres colegas, o êrro gravíssimo de aprovar essa 
subemenda, contrária aos mais legítimos interêsses nacionais; já 
que o Senado acaba de lhe dar a sua aprovação, só nos resta, no 
meio dêsse naufrágio, nos valermos de alguns salvados. É corno 
se fôra um salvado que eu considero o pedido de destaque ofere-
cido pelo nobre Senador Domingos V~lasco. 

O ilustre autor da subemenda, o nosso preclaro e combativo 
colega Senador Ismar de Góis, declarou que era mister conceder 
a participação nos produtos da exploração, porque, a não ser as-
sim, não quereria alguém aventurar-se na exploração do petró-
leo, simplesmente na perfuração e extração. 

O Sr. Ismar de Góis - Disse pesquisa e lavra. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - S. Ex.a completa, me-
lhormente, meu pensamento. 

Esqueceu-se, porém, S. Ex.ª de que com sua subemenda, ores-
sarcimento do contratante se poderá fazer também por outra ma-
neira, isto é, por meio de pagamento, em dinheiro ou espécie. 

Não vejo como não possa o interessado postular a prestação 
dêsse serviço, visto que se depreende do conteúdo da subemenda 
que teria a contra-partida do pagamento em moeda ou em natura. 
Daí por que, na parte correspondente à coparticipação, ou como 
se diz - "mediante garantia de participação nos produtos de ex-
ploração" - sempre entendi a emenda como verdadeira subversão 
do ponto basial do projeto, ao menos para aquêles que, como eu, 
defendem o monopólio estatal. 
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Disse. Sr. Presidente, e reafirmo, que, como quer a subemen-
da, a porta está escancarada, vez por tôdas, á penetração dos ca-
pitais estrangeiros, nos trâmites da "Petrobrás". 1!:ste argument.o 
é irrespondívE>J porque se compreende de maneira iniludível na 
subemenda aprovada. 

Como dizia de início. estamos naquela situação dos que se vi-
ram. dentro da noite, perdidos em mar bravio, à procura de salva-
ção. Só por este moUrn merece aprovação o destaque. É como se 
fõrn uma tábua a que o náufrago desejasse agarrar-se. 

Recomendo. portanto, aos eminentes colegas ponderem sôbre 
o destaque solicitado e lhe dêem seu apoio. 

Contribuirei com meu voto para a sua aprovação. Faço esta 
concessão ainda com o pensamento voltado para os interesses do 
meu pais. Só serão êles defendidos, cumprida e seguramente, se 
nos resernu"IDos o monopólio exclusirn do petróle<>. 

O Sr. Georgfrw .4.i~elino - Para explorar com que dinheiro? 

O SR. KERGINALD~ CAVALCANTI - ~ é outro rumunto. 
Sr. Presidente, esper<) que o Senado aprove o destaque. (Mui-

to bem) 

O SR. JOAO 'VILLASBOAS - (Para encaminhar a ootaçiio) 
- S!". Presidente. contr~ a expectatirn do país, contra os ide.ais 
do po>o bm.sileiro. tanta~; yêzes manifestado na imprensa. nos co-
midos e na.s outras Casas do Congresso. fci adotada a Subeme.nda 
n.0 56. 

Dew ter em tista o Senado Federal que essa subemenda é de 
latitude ü:nem..."i.. inteiramente ilimitada no espaço e no tempo. Tal 
como e.st~i. recEgida. cdoea nas mãos do Sr. Presidente da Repú-
blica aut(lriz::ir pe.squL~ e :arras. refinação e distribuição, todo 
e qualquer en:preendirnento direta ou indiretamente ligado ao 
peh'Õlec m'lcional . .sem limits.ção no tempo para as concessões. Po-
de o Gün'rno, c0nced;ê-fos sem detem1i.na:,ção de área, estendendo 
as conce.ssõ-es ~1 hxlo o territillio m:.cional e ab..~endo-se da deter-
nm:ação il'onsUtul'io!1s:.L que manda seja a autorização apenas da-
da a brasileiros o:.i cümp::inlu;.::..s nacionais. 

A!én: c!c 1::::.is. nela :~e eOI:t~r-' ;.:. e.~'ress;;.~0 ·•e ("U.bros empre-
endimemo.s ·· qtk' e d.:.stsql:e do nobre Sc-nadc.r DominglOIS Vela..q:o 
rr~'2"tl~~1 ret:!-~1-~". ~1 ::::: de ::·~d.t:::~ e :::s2 "-l:.1e ?J·S.5.a o proTet(\ r!OOu-
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zir à nação. Não é permissível nem concebirel •ote o Senado ex-
pressão tã.o alta, em funç.ão da qual se coloca nas mães do Presi-
dente da República autorizaç ..ão não ap.enas para pesqu.i:s.a.s e ~
yras, mas para quaisquer "'outros empreendimentos·· !igados ao 
petróleo brasileiro. 

Que significam "outros empreendimentos"? 
A abertura de um. manancial de possibilidades. a.s mais •a-

riadas, as mais absurdas e complexas, desde que Hgadas ao pe-
tróleo nacional. 

O destaque des...q,as expressões atenua de certo modo o grande 
mal que a subemenda produzirá aos interês....--es nacionais: e não 
apenas aos interêsses econômicos, porque também e pr..ncipaI-
mente, à defesa brasileira, já diretamente prejudicada. pela sus. 
aceitação. 

O Senado, tendo em vista a latitude das atribuições conferi-
das ao Chefe da Nação, deve restringí-las no interêsse da defesa 
e da economia nacionais, suprimindo as expressões "e out:ros em-
preendimentos"; e êsse objetivo alcançará, aprovando o destaque 
solicitado pelo nobre Senador Domingos Velasco. {llfu.ito bem}. 

O SR PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação do des-
taque. 

Os Senhores Senadores que concordam com o cancelamento 
da expressão "e outros empreendimentos" queiram permanecer 
sentados. (Pau.sa) 

Foi aprovado o cancelamento. 

O SR. ISMAR DE GóIS (Pela ordem) - Sr. Presidente, re-
queiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Senador Ismar de Góis requer 
verificação da votação. 

Queiram levantar-se os Senhores Senadores que aprovam o 
cancelamento das expressões "e outros empreendimentos". 
(Pausa). 

Queiram sentar-se os Senhores Senadores que aprovaram o 
o cancelamento e levantar-se os que são pela manutenção. (Pausa.) 

Votaram a favor do cancelamento vinte e sete Senhores Se-
nadores; e contra vinte e quatro. 
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As expressões "e outros empreendimentos" estão canceladas. 

o SR. DOMINGOS VELASCO (*) - (Para declaração de VO· 
to} - Sr. Presidnete, na minha vida parlamentar sempre tive o 
cuidado de proceder com o maior respeito aos meus colegas. Há 
poucos instantes, declarei haver apresentado pedido de destaque, 
por solicitação do Senador Alvaro Adolfo, Líder da Maioria, e que 
acaba de votar contra o destaque! 

Era indiferente o destaque. Mas ao entrar neste recinto e 
indo falar ao Senador Alberto Pasquaaini, com quem estava con· 
versando o Senador Alvaro Adolpho, S. Ex.ª me pediu ... 

O Sr. Álvaro Adolpho - V. Ex.ª está enganado; mostrarei que 
V. Ex.ª não tem razão. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - . . . que formulasse êsse pe. 
dido de destaque. Posteriormente, o Senador Ivo d'Aquino pro-
curou-me para. dizer-me que eu incluira a palavra "extração", 
quando, na realidade, o que desejava suprimir era a expressão "ou-
tros empreendimentos". Imediatamente tomei a palavra e apre-
sentei o segundo pedido de destaque. Esta a expressão da realidade. 

O Sr. Alvaro Adolphp - V. Ex.ª está equivocado. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - V. Ex.ª dará ao Senado a ex-
plicação que entender. 

O Sr. Álvaro Adolpho - Darei a explicação verdadeira. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Na vida parlamentar, jamais 
tive tal tratamento. 

O Sr. Álvaro Adolpho - V. Ex.ª não pode ser mais verdadeiro 
do que eu. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Estou citando o fato porque 
não tinha intenção alguma de apresentar o pedido de destaque, 
uma vez que eu era visceralmente contrário a emenda. E foi S. 
Ex.ª quem mo sugeriu. 

O Sr. Alvaro Adolpho - Invoco o testemunho do Senador Al-
berto Pasqualini. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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o Senador Alberto Pasqualini. O Senador por Goiás sabe que como 
coordenador das votações no Senado, tomei a iniciativa de coorde-
nar com a maioria do Senado a aprovação da emenda do Senador 
Ismar de Góis. Tive entendimento, por mais de uma vez, com o no-
bre relator na Comissão de Finanças no sentido de submeter 
àquela Comissão emenda que consubstanciasse solução interme-
diária entre as duas teses opostas: a defendida pelos nobres Sena-
dores da linha nacionalista e a de livre iniciativa, ou antes, a tese 
liberal. 

Apareci em tudo isso como mediador, procurando encontrar 
solução conciliatória. 

Visando a asseg~rar a vitória da subemenda Ismar de Góis 
aprovada pela Comissão de Finanças, quando a subemenda Alberto 
Pasqualini não lograra maioria naquele momento, declarei aos no-
bres Senadores divergentes que poderiam submeter ao Senado pe-
dido de destaque das expressões que reputavam inconvenientes, por 
entravarem, por demais, a ação do govêrno. 

Ficou acertado qu~ o apoio à subemenda Ismar de Góis, em 
plenário, não importav;:i. em aprovação integral dos seus têrmos, 
visto como essa aprovação não prejudicava os destaques a serem 
requeridos. Cada um de nós ficaria com a liberdade de aprovar 
ou não os destaques. 

O nobre Senador Domingos Velasco não tomou parte nessas 
conversações. Chegou op.tem aqui, na hora em que eu conversava 
com o ilustre Senador ,Alberto Pasqualini. Declarei-lhe, com a li-
berdade que temos, que podia apresentar o destaque. Isto, porém, 
não impedia que eu, co:mo cooordenador, continuasse a pleitear a 
aprovação da subemenda como estava redigida. Advoguei durante 
dois dias, não só junto aos meus nobres companheiros de banca-
da, mas a vários outros Srs. Senadores, incausive trabalhistas, a 
aprovação integral da &ubemenda Ismar de Góis. 

S. Ex.ª não tem ra~~ão quando me atribui atitude diferente. 
Por outro lado, devia eu estranhar que a subemenda Ismar de 

Góis não lograsse maior votação, visto como ficou mais ou menos 
acertada sua aprovação, salvo os destaques. Não me comprometi, 
entretanto, nem com S. Ex.ª, nem com ninguém, a aprovar os des-
taques. S. Ex.ª não tem razão, por isso, quando me imputa atitu-
de contrária à ética parlamentar. Parece-me que meu passado nes-
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ta Casa e meu procedimento nos dias que precedem, bem como nas 
nossas relações pessoais, não justificam acusação de tal natureza. 

O Sr. Domingos Velasco - Basta que V. Ex.ª diga a sua inten-
ção - como acaba de fazê-lo - para que eu aceite como verdadeira. 

O SR. AI.VARO ADOLPHO - Agradeço a V. Ex.ª. Não es-
perava outra atitude do nobre colega. 

Dirigia-me eu para abraçá-lo pela. vitória do requerimento de 
destaque de sua autoria ... 

O Sr. Domingos Velasco - O fato é que V. Ex.ª não me ex-
plicou antes cousa alguma. 

O SR. ALVARO ADOLPHO - Não houve tempo para outras 
explicações. 

O Sr. Domingos Velasco - Pediu-me apenas que apresentasse 
o destaque. 

O SR. ALVARO ADOLPHO - Não usei o imperativo. Sugerí 
unicamente, que o apresentasse, na presença do Senador Alberto 
PasquaJini. Precisava encaminhar a solução do caso. 

O Sr. Gomes de Oliveira - O Senador Domingos Velasco já 
aceitou as explicações de V. Ex.ª. 

O SR. ALVARO ADOLPHO - Aceito, também, as explica-
ções do Senador Domingos Velasco e, naturalmente, dou o inciden-
te por encerrado. Não acredito que o nobre Senador Domingos Ve-
lasco me atribuísse qualquer deselegância de atitude. Minha vida 
pública, clara e definida, como a minha vida privada, que nunca 
deixou de seguir uma linha inflexível, não me permitiria descer 
a combinação à ética parlamentar ou à minha própria dignidade. 

Era o que tinha a dizer. ( Muito bem. Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação do segundo 
destaque da autoria do nobre Senador Othon Mãder e que se re-
fere às palavras "por intermédio da Petrobrás". 

O SR. BERNARDES FILHO (*) - (Para encaminhar a vota-
ção) - Senhor Presidente, o destaque requerido pelo nobre re-

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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presentante do Paraná, Senador Otllon Mãder, é, data venia, de 
estarrecer. 

Como tive oportunidade de dizer, por ocasião do encaminha-
mento da votação da subemenda de S. Ex.a, é de estranhar se con-
firam ao Govêrno - no caso, não é o Estado na verdadeira acep-
ção, porque o Estado é o conjunto dos três poderes, mas o Poder 
Executivo, mais particularmente, o Presidente da República, seja 
êle qual fôr - é de estranhar se confiram ao seu arbítrio, á sua 
vontade unilateral, as autorizações para os fins de que trata a su-
bemenda. 

Entretanto, Sr. Presidente, há uma espécie de freio, ou dois 
freios na subemenda. É que quando ela dá essa atribuição ao Go-
vêrno, condiciona-a à audiência do Conselho Nacional do Petróleo 
e obriga a que as autoriações se façam por intermédio da Petro-
brás. 

Ora, o nobre Senador pelo Paraná pretende eliminar precisa-
mente as palavras que dão um pouco mais de tranqülidade ou de 
segurança ao dispositivq tal como se acha redigido. Não é possível, 
Sr. Presidente, apoiemqs o cancelamento solicitado. 

O que me causa ma:is espanto com relação à subemenda do Se-
nador Ismar de Góis é ter ela merecido o apoio do líder da maioria, 
que, nesta Casa, é o ·líder do Govêrno, representante e intérprete 
do seu pensamento. 

A emenda subverte o projeto originário da Câmara dos Depu-
tados, oriundo de entendimento entre os líderes partidários ... 

O Sr. Attílio Vivacqua - Nesta tarde, mudou de opinião. 

O SR. BERNARDES FILHO - . . . entendimento a que esteve 
presente e ao qual deu siua solidariedade o líder do Govêrno. Deste 
modo, nenhuma das emendas fora de acôrdo estabelecido naquela 
Casa do Congresso, mesmo durante as votações ali verificadas, lo-
grou aprovação. Talvez agora, esteja eu descobrindo a razão pela 
qual o Govêrno até ent~o fiel aos compromissos assumidos na Câ· 
mara dos Deputados pelo seu líder, não tenha concordado com al-
terações substanciais do projeto originário. Concordou, entretanto, 
com a subemenda Ismar de Góis, porque está nos hábitos do Poder 
Executivo o prazer do livre arbítrio, o poder de decidir sozinho. O 
"uso do cachimbo faz a bôca torta". Tenho que estranhar a atitu-
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de do nobre líder da maioria porque o voto de Sua Excelência não 
foi apenas seu, como Senador, mas transmitiu uma mudança de 
rumo do govêrno da República e tal atitude não se toma sem uma 
explicação . 

Era o que tinha dizer. (Muito bem!) 

O SR. ISMAR DE GóIS (*) - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, conforme declarei anteriormente, sou con-
tra o destaque referido pelo ilustre Senador Othon Mader, como o 
fui em relação ao formulado pelo nobre colega Domingos Velasco. 

Eu poderia dizer - já se falou em entreguismo - que o Se-
nado também votou a comunicação do petróleo brasileiro. 

O Sr. Georgina Avelino - Muito bem. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Mas não entrarei neste assunto 
porque temos discutido êsse relevante problema com tão alto es-
pírito de compreensão recíproca que é de causar estranheza haja 
sido a matéria levada para terreno tão deselegante. Também não 
acredito que o nobre líder da maioria tenha entrado em entendi-
mentos para a aprovação da subemenda e do destaque Domingos 
Velasco, porque conheço, como todos os colegas, o elevado caráter 
de V. Ex.ª. 

O Sr. Georgina Avelino. - Muito bem. 

O SR. ISMAR DE Gó!S - Se tal houvesse acontecido natu-
ralmente eu, como autor da emenda ... 

O Sr. Alvara Adolpho - V. Ex.ª seria o primeiro a sabê-lo. 

O SR. ISMAR DE Gó!S - . . . teria conhecimento do fato. 
Alguns Senadores - entre êles posso citar nominalmente o nobre 
colega Ivo d'Aquino, declararam-me que votariam pela subemen-
da, mas também votaria pelo destaque Domingos Velasco. O re-
sultado da votação é a prova cabal de que o Senado se manifes-
tou conscientemente, porque, aprovando a subemenda por trinta 
votos contra vinte e um, aprovou o destaque pela diferença de três 
votos, o que demonstra que apenas alguns Senadores estavam con-
vencidos d.e que era conveniente restringir a subernenda apresen-
tada. 

(") Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, da minha parte estou satisfeito com o resulta-
do, principalmente pela alta compreensão evidenciada nesta opor-
tunidade pelos meus nobres pares, que, aprovando a subemenda, 
aprovaram também o destaque restritivo. 

o Sr. Aloísio de Carvalho - O Senado manifestou-se contra 
a vontade do líder da maioria. Foi um momento em favor da tese 
de V. Ex.ª. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Foi a manifestação do plenário 
contrariando o voto do nobre líder da maioria. 

Quanto ao destaque referido pelo eminente Senador Othon 
Mãder, já tive oportuniade de manifestar meu ponto de vista, apre-
sentando razões que desejei agora completar com algumas outras, 
anteriormente enunciadas pelo ilustre Senador Bernardes Filho. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTJµ - Vai-se proceder à votação do destaque. 

O SR. OTHON MA.DER (*) (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, o Senadc:i acaba de aprovar a subemenda do nobre 
Senador Ismar de Góis, que autoriza o Govêrno a contratar com 
emprêsas idôneas os traJ:ialhos de pesquisa e extração do petróleo. 

Existe, na subemenda, uma expressão subordinado êsses con-
tratos à Petrobrás, salientando a necessidade de que os mesmos 
sejam celebrados por iµtermédio daquela organização. 

Sr. Presidente, se -- como disseram os ilustres oradores que 
me precederam na tribuna - o Senado subverter o projeto ori-
ginal, estabelecendo que o Govêrno pode também contratar com 
emprêsas particulares, os serviços de pesquisa e extração do pe-
tróleo, não vejo por que fique o Govêrno obrigado a fazer êstes con-
tratos por intermédio de uma emprêsa de direito privado como a 
Petrobrás. 

Não há razão que justifique ficar o Govêrno, se julgar necessá-
rio contratar êsses serviços, dependendo da aprovação de uma em-
prêsa particular. 

Justamente por êste motivo e aproveitando o aparte do nobre 
Senador Plínio Pompeu, diria eu que o que se pretende é que o 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Govêrno tenha um parecer a respeito das concessões, para tal já 
está indicado no próprio artigo que será ouvido o Conselho Nacio-
nal do Petróleo. 

O Sr. Ismar de Góis - V. Ex.ª se esquece quando menos de que 
é a Petrobrás que detém os recursos para a exploração do petróleo. 

O SR. OTHON MãDER - Pelo espírito da emenda, porém, 
ou, pelo menos, segundo a intepretação que se está dando, pode 
o Govêrno contratar êsses serviços. Se o pode fazer, desnecessário 
é que o seja por intermédio da Petrobrás. 

O Sr. Bernardes Filho - Como há de o Govêrno pagar êsses 
serviços se tal for necessário? Quem dispõe dos recursos é a Pe-
trobrás. 

O SR. OTHON MADER - O Govêrno não está impedido de 
obter recursos. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Os recursos são pedidos para a 
Petrobrás. 

O Sr. João Villasboas - Mas a emenda não cogitou de nada 
disso. 

o Sr. Bernardes Filho - o nobre orador quer é acabar com a 
Petrobrás. 

O SR. OTHON MA.DER - Não posso deixar de concordar ... 
O Sr. Bernardes Filho - É muito nobre essa confissão de V. 

Ex.ª. 
O SR. OTHON MA.DER - ... visto como não vejo por que 

dar êsse privilégio à Petrobrás. Admito a Petrobrás. Aqui o tenho 
dito e minha emenda o prova. Não posso, todavia, tolerar seja a 
Petrobrás monopolista. O Govêrno está na obrigação de auxiliar 
a pesquisa do petróleo. E muito maior êxito obterá nessa pesquisa 
se recorrer à iniciativa privada. 

Por tôdas estas razões, sou contra a Petrobrás monopolista, 
embora não contra a Petrobrás sem monopólio. Sem monopólio, 
será uma emprêsa perfeitamente fadada a subsistir. 

Na emenda que apresentei ao Senado e que tomou o n.0 19, 
está explícito que meu intuito não é destruir, de qualquer forma, 
a Petrobrás. 
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O Sr. Aloísio de Carvalho - Então, não há razão para odes-
taque. 

O SR. OTHON MADER - A razão está em que não vejo por 
que fique o Govêrno subordinado à Petrobrás. 

O Sr. João Villasboas - Ficará subordinado apenas à coor-
denação dos contratos. 

O SR. OTHON MADER - Para a coordenação já temos o Con-
selho Nacional do Petróleo. 

Sr. Presidente, não foi êste o único motivo que me levou a pro-
por o destaque para ser rejeitada a expressão. Receio também que 
futuramente a Petrobrás, de posse do monopólio que está obtendo 
através do Projeto n.º 625, se mostre tão forte, tão encastelada no 
seu prestígio, que impeça o Govêrno de fazer outras concessões, 
outros contratos. Ficaria o Govêrno completamente inibido de con-
tratar serviços com outras emprêsas mesmo estatais e de natu-
reza da Petrobrás e muito mais com emprêsas particulares. 

Se da subemenda fOf excluída a expressão "por intermédio da 
Petrobrás", ficará entendido que o Govêrno terá o direito de fa· 
zer contratos e concessõ~s independentemente dessa entidade. 

Meu pensamneto foi que a supressão da expressão "por inter-
médio da Petrobrás", aprimoraria o projeto para levá-lo a maior 
concordância com aquilo que o Senado manifestou, através de seu 
voto, aprovando a subemenda do Senador Ismar de Góis. 

Espero, nestas condições, que o Senado aprove o destaque pe-
dido para o fim de ser suprimida a referida expressão. (Muito 
bem) 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*) - (Para encami-
nhar a votação) - Sr. Presidente, evidentemente, o que pretende 
o destaque requerido pelo eminente Senador Othon Mãder é ló-
gico, dentro do ponto de vista em que S. Ex. a se coloca. 

Ne realidade, conquanto declare não tencionar retirar à Pe-
trobrás o caráter monopolista, o que o nobre colega objetiva, subs· 
tancialmente, é isso. 

A animadversão de B. Ex.ª ao ponto de vista estatal é tama-
nha que sente até repugnância pela palavra Petrobrás, de tal for-

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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ma que, sem nenhuma razão de ser objetiva - digo com a devida 
vênia - apresentou êste pedido de destaque. 

Devo, porém, ressalvar que o Senador Othon Mader é homem 
lógico. 

O Sr. Othon Mader - Já expliquei ao Senado as razões por 
que apresentei o pedido de destaque. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - rendo-lhe por isso 
homenagem - e não foge ao seu ponto de vista. 

O Sr. Othon Mader - Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Assim como me colo-
quei ao lado do monopólio estatal, S. Ex.ª adotou, intransigente-
temente, o ponto de vista da inversão do capital privado na explo-
ração do petróleo. 

Sr. Presidente, para um fato reclamo a atenção do Senado 
e não sei se sôbre êle terá excogitado o prezado colega Senador 
Othon Mader . 

Sabemos todos que vivemos sob o regime presidencial. Exis-
te uma relativa hipertrofia do Poder Executivo que é substan-
cial ao sistema, criando o que se poderia chamar regime de au-
toridade. 

De qualquer forma, decorreria do destaque, em verdade, que 
o Presidente da República seria o criador e o manipulador de todos 
os pactos adjetos à Petrobrás, os quais já classifiquei como verda-
deiras ilhas às ilhargas da Petrobrás, por onde entrará largamen-
te o capital estrangeiro. 

O Sr. Othon Mader - Permite V. Ex.ª uma aparte? - (Assen-
timento do orador) - V. Ex.ª com essa afirmação, está me dando 
razão, quando afirmei que antes de cogitarmos da fundação da 
Petrobrás deveríamos votar o estatuto ou código do petróleo, es-
tabelecendo as condições dentro das quais o Govêrno poderia fazer 
as concessões e contratos. Só depois, então, trataríamos da cria-
ção da companhia, e não como estamos fazendo, colocando o carro 
adiante dos bois, isto é, criando a Petrobrás, e depois os estatutos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Não poderei acom-
panhar V. Ex.ª na elasticidade da tese porque o tempo de que 
disponho é o mais reduzido. 
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Mas, Sr. Presidente, aqui está: 

"Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacional do 
Petróleo ... " 

Infere-se que o Govêrno apenas ouvirá o Conselho Nacional 
do Petróleo; em nada terá que ouvir a Petrobrás. 

Ora, dada a hipertrofia de que goza o Executivo, sabemos que 
as inclinações dêste serão as que prevalecerão no manuseio e na 
perpetração dos contratos. A Petrobrás entra, nesta história, como 
Pilatos no Credo. Esta, ·a realidade. 

Diz-se aqui: "contratar por intermédio da Petrobrás" - A 
função da Petrobrás é meramente formal, de intermediária; nada 
mais. Significa que o Poder Executivo, isto é, o Presidente da Re-
pública, mandará ouvir o Conselho Nacional do Petróleo, decidi-
rá como melhor lhe convier e determinará que a Petrobrás cum-
pra sua deliberação. Eis, em resumo, o que se contém na emenda. 

Bem examinada, seria inteiramente dispensável, como preten-
de o Senador Othon MãCler, compaginar, dentro desta emenda, a 
própria Petrobrás, porque a sua função é negativa, sua significa-
ção será a mais apagadsr possível. 

O Sr. Othon Mader -- A Petrobrás será tão inútil, nesses con-
tratos, quanto o está sendo o Banco do Brasil. O Govêrno manda 
fazer os contratos e o Banco do Brasiil os executa, porque é o ór-
gão no qual o Executivo tem ingerência absoluta. Vamos ver na 
Petrobrás a repetição do~ escândalos que sucederam naquêle esta-
belecimento de crédito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Votarei contra odes-
taque, nã,o porque reconheça valer a pena conservar a expressão 
"por intermédio da Petrobrás", mas como um protesto nacionalista 
contra essa omissão que, de qualquer forma, importa verdadeiro 
descrédito para a organi:l;ação de que cogitamos. (Muito bem!) 

OSR. PR.ESIDENTE - Vai-se proceder à votação do destaque. 

o SR. ALOfSIO DE ÇARVALHO (*) - (Para encaminhar a 
votação) - Sr. Presidente, o Art. 2.0 do projeto denominado "da 
Petrobrás" declara o seguinte: 

( •) Não foi revisto peli0 orador. 
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"A União exercerá o monopólio estabelecido no artigc 
anterior: 

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo. co-
mo órgão de orientação e fiscalização; 

II - por meio da sociedade por ações Petróleo Brasi-
leiro S. A. e das suas subsidiárias, constituidas na forma 
da presente lei, como órgão de execução". 

A êsse artigo, o nobre Senador Othon Mãder apresentou emen-
da que recebeu o n.0 19, redigida nos seguint~s têrn:os: 

"Ao art. 2.o, acresente-se o seguinte item: 
III - por meio de concessão, quando a lei autorizar, 

a emprêsas constituidas nos têrmos da legisla,ção brasi-
leira, com sede no Brasil". 

Por essa emenda, pretende o nobre Senador Othon Mader ex-
cluir a Petrobrás . 

Não exclui, entretanto, e, apesar de S. Ex.ª ter pasasdo, em 
todo o debate do projeto, como inimigo acérrimo da Petrobrás, aca-
bamos de ouvir de S. Ex.a quase uma declaração ele amor por essa 
sociedade que vai realizar a exploração do petróleo no Brasil. 

Assim, com a devida vênia de S. Ex.ª, parece-me contraditó-
rio destaque, sobretudo contraditória a sustentação oral que dêle 
fêz. 

Se S. Ex.ª teve oportunidade de, examinado o Projeto da Pe-
trobrás, vindo da Câmara, afastar a sociedade Petrobrás quan-
do apresentou sua emenda; se S. Ex.ª podia realmente incluir no 
Art. 2.0 o texto de sua emenda sem cogitar da Petrobrás e, entre-
tanto, deixou no projeto a Petrobrás, como é que agora, se não 
por mudança de orientação e de pensamento pode S. Ex.ª justi-
ficar destaque de uma expressão da subemenda do Senador Is-
mar de Góis, quando essa expressão se refere exatamente à coo-
peração da Petrobrás com o Govêrno para os contratos com em-
prêsas especializadas nos trabalhos de pesquisa, perfuração e ex-
tração do petróleo? 

Aqui está a subemenda do Senador Ismar de Góis já aprova-
da pelo plenário: 

"Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacional do 
Petróleo, contratar, por intermédio da Petrobrás, com em-
prêsas especializadas etc." 
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Poderia parecer que, dando o Senado, através dessa subemen-
da, faculdade tão ampla e ilimitada ao Govêrno para realização 
dêsses contratos, mandando que o Govêrno ouvisse o Conse-
lho Nacional do Petróleo, não precisaria mais referir-se à Petro-
brás. Entretanto, examinado o projeto nos seus Arts. 3.º e 6.º, ve-
rificamos que o Conselho Nacional do Petróleo funciona em rela-
ção à execução da lei como órgão de orientação e fiscalização. No 
caso particular da subemenda do Senador Ismar de Góis, funcio-
nará, evidentemente, como órgão de fiscalização e orientação, des-
de que sua intervenção é no sentido de parecer em resposta às con-
sultas que lhe fizer o Govêrno. 

No projeto da Petrobrás também se declara que a Sociedade 
Petróleo Brasileiro e as subsidiárias, constituídas na forma da lei, 
funcionarão como órgão de execução da lei. 

Ora, se o Senador Ismar de Góis entende - e foi o que me pa-
receu da sua argumentação - que a inclusão agora feita no pro-
jeto da Petrobrás não exclui a exigência do monopólio estatal, mui-
to menos existência da Petrobrás; se o Senador Othon Mader en-
tende, como acabou de declarar, que a sua emenda n.0 19 não ex-
clui a existência da Petrobrás; e se, como sei, de consultas, que S. 
Ex.ª não considera a sua emenda de n.º 19 prejudicada pela apro-
vação da subemenda do nobre Senador Ismar de Góis, é evidente 
que não há nenhuma contradição, nem nenhuma incompatibili-
dade entre a existência da Petrobrás e a faculdade de o Govêrno 
realizar êsses contratos. 

Houve na fundamentação do nobre Senador Othon Mãder pe-
quena confusão, e essa pequena confusão trouxe ao meu espírito 
grande confusão. Quando realmente nos manifestamos contra a 
subemenda do nobre Senador Ismar de Góis, os que éramos con-
trários à subemenda sustentamos que ela anulava todo o projeto, 
subvertia todo o sistema do monopólio estatal, caso fôsse aprovada. 

:&:ste foi o pensamento dos que votaram contràriamente à 
Emenda, mas não dos que lhe foram favoráveis. 

Estou cer.to de que o nobre líder da maioria não me desmen-
tirá, quando afirmo que empregou grande atividade intelectual 
e física, desde a tarde de hoje, na sua nobre e eficiente articulação 
a favor da subemenda Isi.nar de Góis. 

O Sr. Alvaro Adolpho - Obrigado a V. Ex.ª. 
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O SR. ALOISIO DE CARVALHO - Presto homenagem a Vos-
sa Excelência quando se quer fazer pensar que o nobre colega de-
sinteressado da aprovação da subemenda Ismar de Góis. Levo essa 
aprovação à conta de vitória da liderança de V. Ex.a, e sinto muito 
não pudesse levar à conta de uma segunda vitória a votação do 
destaque requerido pelo Senador Domingos Velasco. 

Os que votaram a favor da subemenda do nobre Senador Is-
mar de Góis - dizia eu - pensaram ao contrário de nós outros, 
que o seu texto se pudesse conciliar com o sistema do projeto. Se 
êle se concilia com o sistema do projeto, está certo o nobre Se-
nador Ismar de Góis quando defende a inteireza da sua emenda 
na parte em que se menciona a Petrobrás. 

Parece-me que o nobre Senador Othon Mãder, para não en-
fraquecer a votação próxima da sua emenda n.º 19, que S. Ex.ª não 
considera ainda sacrificada, deve votar a favor da subemenda Is-
mar de Góis com a referência à Petrobrás (Muito bem). 

Durante o discurso do senhor Aloísio de Carvalho o 
Sr. Marcondes Filho, Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência que é ocupada pelo Sr. Alfredo Neves, Primei-
ro Secretário, reassumindo-a depois. 

O SR. PRESIDENTE - Continua a votação. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*) - (Para encaminhar avo-
tação) - Sr. Presidente, ouvimos ainda há pouco dúvidas quanto 
à posição que o Govêrno haveria tomado a respeito do projeto em 
votação. Indagou-se mesmo qual seria a atitude do eminente líder 
da maioria nesta Casa . 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Eu mesmo tive ocasião de fazer 
a pergunta e fiquei sem resposta. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Desejo fazer justiça a S. 
Ex.ª, o nobre Senador Alvaro Adolpho, que sabe, como eu sei, 
que o ponto de vista do Govêrno era no sentido de aprovar a orien-
tação do projeto dentro do monopólio estatal. 

Percebendo S. Ex.ª de certo, as dificuldades que aqui haveria 
na aprovação de tal diretriz, procurou um caminho que asseguras-

(•) Não foi revisto pelo orador. 



- 526 -

se a vitória desejada. Daí haver tentado coordenar os Senadores 
no sentido de aprovarem a emenda Ismar de Góis. 

Não desejo deixar sem explicação a posição que tomei na 
votação dessa emenda . 

O nobre Senador Alvaro Adolpho declarou há pouco estranhar 
não houvesse a votação alcançado número maior. 

O Sr. Alvaro Adolpho - Não me referi pessoalmente a Vossa 
Excelência . 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA- S. Ex.a., o nobre líder apenas 
me falou, ligeiramente, sôbre a emenda Ismar de Góis. E porque 
o assunto entre nós não fôsse debatido com mais calma, com mais 
vigor, Sua Excelência pensou que eu, também, estaria coordenado, 
dentro do pensamento que S. Ex.ª defendia. Entretanto, não me 
senti coordenado. A minha tendência, como a dos demais compa-
nheiros de bancada, é no sentido da votação do projeto, como veio 
da Câmara dos Deputados. Tudo o que pudermos fazer nesse sen-
tido, faremos . 

O Sr. Alvaro Adolpho - Vossa Excelência deve reconhecer que 
o eminente relator, aliás um dos mais proeminentes membros do 
Partido Trabalhista, teve a idéia de encontrar uma fórmula de con-
ciliação. 

O SR. GOMES DE PLIVEIRA - Perdoe-me V. Ex.a, mas a 
idéia de se procurar uma fórmula de conciliação teria sido de V. 
Ex.a.. 

O Sr. Alvaro Adolpho - A minha intervenção foi posterior. 
Vossa Excelência está enganado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Essa a minha impressão. 
Assim, submetida a emenda à apreciação do plenário, não me 

senti obrigado a votar com ela. Daí meu voto em contrário, assim 
como os dos demais companheiros de bancada, o que aliás, não in-
fluiu no resultado, porquanto S. Ex.a. teve vitória tranqüila e de-
cisiva. 

Sr. Presidente, está em votação o destaque requerido pelo Sena-
dor Ismar de Góis que pretende retirar a Petrobrás da intervenção 
nos contratos com emprêsas técnicas para a perfuração e extra-
ção do petróleo. Sua Excelência pretende se retire, portanto, a ex-
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pressão "por intermédio da Petrobrás"; deseja que o Govêmo, di-
retamente, ou por outros órgãos, como entender, procure praticar 
êsses aspectos da exploração petrolífera, isto é, que a ação do Go-
vÊ:rno se f!;lça por outros meios e não por intermédio da Petrobrás. 

A emenda prevê - é evidente - aspectos executi\·os da ação 
do Govêrno quanto ao problema petrolífero. Parece que não há dú-
vida. Eu gostaria até que me negassem que a emenda pre\ê uma 
forma de execução da política do Govêrno quanto ao problema do 
petróleo. Mas vejo que ninguém discute essa questão. Entretanto. a 
execução dessa política pelo Govêrno está estabelecida no pará-
grafo 2.0 do Projeto, em que se dão ao Conselho Nacional do Pe-
tróleo funções de organização, de orientação e fiscalização, e à Pe-
tróleo Brasileiro S. A. e suas subsidiárias a função de órgãos exe-
cutivos. 

Não é possível, portanto, retirar-se da Petrobrás a execução da 
política petrolífera do Govêrno. 

A emenda do Senador Ismar de Góis não faz senão manter, re-
afirmar a orientação do projeto estabelecido no§ 2.º. Se tirássemos 
dessa emenda a expressão "por intermédio da Petrobrás", estaría-
mos mutilando a essência do projeto que é criar um órgão executor 
da política petrolífera brasileira. 

O Sr. Ismar de Góis - V. Ex.ª examina a questão com muita 
lógica. 

O SR. GOMES DE OLIVEffiA - V. Ex.ª que realmente está 
integrado no espírito desta emenda, não poderia negar que muti-
laríamos o projeto no seu básico se .tirássemos da Petrobrás a fun-
ção executiva de contratar a extração do petróleo etc. Não vejo 
como se poderia votar no sentido de retirar a expressão "por in-
termédio da Petrobrás". 

Entendo, assim, que o destaque deve ser rejeitado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação do destaque. 
Os Srs. Senadores que concordarem com o cancelamento da 

expressão "por intermédio da Petrobrás", queiram conservar-se 
sentados. (Pausa) 

Está cancelada. 
Em virtude da aprovação da subemenda, a Mesa considera pre-

judicada a Emenda n.o 56. 
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Devia ser agora submetida a votação a Emenda n.0 73, substi-
tutiva integral do projeto. 

A Mesa, conforme declarou na sessão anterior, iria conside-
rando prejudiciais ou não, pela aprovação da subemenda 56 as 
emendas à medida que fôssem submetidas à Casa, a fim de receber 
a colaboração não só dos Srs. Relatores como do próprio plenário 
para o bom andamento dos trabalhos. 

Considera, portanto, prejudicada a Emenda 73, substitutiva 
e integral. Se o plenário aprovou a emenda ao projeto vindo da Câ-
mara dos Deputados, é claro que prejudicou o substitutivo integral. 

Assim, se nenhuma dúvida fôr levantada, a Mesa considerará 
prejudicada a Emenda n.0 73. (Pausa) 

Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N.º 73 

Substitutivo 

"Fica adotado, em substituição ao texto do projeto de lei da 
Câmara dos Deputados n.º 265, de 1952, que dispõe sôbre a política 
nacional do petróleo, define as atribuições do Conselho Nacional do 
Petróleo, institui a so1~iedade por ações Petróleo Brasileiro S. A. 
e dá outras providência,s, o texto do Projeto de Lei de iniciativa do 
Poder Executivo, n.º 1.5i16 de 1951, que dispõe sôbre a constituição 
da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras provi-
dências." 

Deveriam agora se:r submetidos à votação os blocos das emen-
das com pareceres favoráveis e das com pareceres contrários. Tra-
ta-se, aliás, de pequeno número de emendas. Prefere, entretanto, a 
Mesa submetê-las na ordem dos artigos, para que se verifique, à 
medida que cada uma delas surja, se estão ou não prejudicadas. 

Em votação à eme:q.da supressiva de plenário n.0 68, ao item 1 
do Art. 1.º, com pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça 
pela constitucionalidade; da de Finanças e de Economia, contrá-
rio; da de Segurança Nacional e de Transpor.te, Comunicações e 
Obras Públicas, favoráveis. 

Esta emenda, a ver da Mesa, não está prejudicada pela sube-
menda ao Art. 56. 

http:Transpor.te
http:eme:q.da
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O SR. ALOfSIO DE CARVALHO (*) - (Pela ordem) - Sr. 
Presidente, a Emenda n.0 68, do nobre Senador Othon Mãder visa 
a suprimir o item 1 do Art. 1.0 que diz: 

"Constituem monopólio da União: 
1) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidro-

carbonetos, fluidos e gases raros existentes no território nacional". 
É êste dispositivo que o nobre representante pelo Paraná pre-

tende suprimir do Projeto, abolindo, portanto, o monopólio da 
União sôbre essa etapa da exploração do petróleo, salvo engano 
meu. 

O Sr. Othon Mii.der - Perfeitamente. 

O SR. ALOfSIO DE CARVALHO- Exatamente é o que S. Ex.ª 
deseja. Entretanto, a subemenda do nobre Senador Ismar de Góis, 
aprovada pelo Senado ainda há pouco declara: 

"Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacional do 
Petróleo, contratar, por intermédio da Petrobrás, com em-
prêsas especializadas e de reconhecida idoneidade técni-
ca e financeira, trabalhos de pesquisa, perfuração, extra-
ção e outros empreendimentos mediante pagamento em 
dinheiro ou em espécie, inclusive mediante garantia de 
participação nos produtos da exploração, de modo a asse-
gurar a compensação dos riscos". 

Ora, êste texto pressupõe o monopólio da União sôbre a pesqui-
sa do petróleo, porque dá ao Govêrno a faculdade de contratar com 
emprêsas especializadas trabalhos de pesquisa, etc. 

De modo que eu me socorreria das luzes do nobre autor da 
emenda, Senador Othon Mãder, para colocar em face da Mesa a 
seguinte questão de ordem: a Emenda n.º 68 não está prejudicada 
pela aprovação da subemenda do Senador Ismar de Góis? 

O SR. OTHON MlffiER (*) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
o eminente Senador Aloísio de Carvalho levanta a preliminar de 
que a Emenda n.0 68 está prejudicada pela aprovação da subemen-
da n.0 56. O objetivo da Emenda n.0 68 era excluir do monopólio 
as fases primárias da exploração do petróleo - a pesquisa e a la-
vra. Dos debates a respeito da pesquisa e da lavra, verificamos 

(*) Não foi revi:>to pelo orador. 

34 - 22502 
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que, quanto mais intensa forem elas, mais depressa poderemos che-
gar a resultados promissores na exploração da hulha negra. Por 
isso tive a intenção de libertar completamente a pesquisa e a lavra 
para que pudessem ser feitas por meio de concessões do govêrno 
federal através do Art. 153 da Constituição, que estabelece o regi-
me de concessão para estas fases da exploração do petróleo. 

Sr. Presidente, parece que se o Senado votar a exclusão do mo-
nopólio dessas fases da exploração do petróleo, não haverá maio-
res inconvenientes. Poderia, portanto, a emenda co-existir perfei-
tamente com a de n. 56. 11: o meu ponto de vista. (Muito bem!) 

O SR. JOÃO VILLASBOAS (*) - (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, a adoção pelo Senado da Emenda 56 pressupõe desde logo a 
aceitação da alínea primeira do Art. l.º do Projeto. E porque nesta 
alínea se estabeleceu o monopólio estatal para pesquisa e lavra, é 
que se abre a exceção constante da Emenda 56 do Senador Ismar 
de Góis pa.ra que o govêrno, em casos especiais e nas condições es-
tabelecidas na emenda,, possa autorizar as emprêsas organizadas 
a realizá-las. Suprimindo-se essa alínea, a emenda votada e deba-
tida pelo Senado fica sem qualquer sentido; desaparece sua razão, 
de ser porque o Ministério da Agricultura continuará livremente 
a dar as concessões par::i. pesquisa e lavra do petróleo, como o faz 
em relaçã,o a qualquer mineral. Está, pois, inteiramente prejudi-
cada a emenda supressiva dêsse dispositivo com a aprovação da 
subemenda 56 do Senador Ismar de Góis. Como já disse, e1a pres-
supõe a aceitação dêsse dispositivo; é uma reafirmação do mesmo, 
porque abre exceção, qu\:l,l a de, nos casos previstos na subemenda, 
ser concedida a lavra pelo govêrno da República. Deu-se, portanto, 
o desaparecimento desta emenda em face da aprovação daquela. 
(Muito bem!). 

O SR. ISMAR DE GóIS (*) - (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, quando foi discutida a subemenda da Comissão 
de Finanças, ficou bem çlaro, na sua justificação, que ela conser-
vava o monopólio estatal. 

Assim, parece-me que há contradições entre a aprovação da 
subemenda e a aprovaçüo da Emenda 68. 

( • > Não foi revisto pelo orador. 
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Devo ainda esclarecer que quando me pronunciei sôbre a Emen-
da n.0 68, que tinha, aliás, parecer contrário do relator, embora a 
Comissão tivesse se manifestado favoràvelmente - esclareci, na 
justificação, existirem divesas emendas que, sem tirar da União o 
monopólio da pesquisa e da lavra do petróleo, atendiam melhor do 
ponto de vista do autor. Entre essas emendas a que me referi, es-
tariam incluídas não só a de n.º 56, cuja subemenda foi aprovada, 
como ainda outras. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - O nobre Senador Alencastro Gui-
marães foi favorável à exploração do petróleo pelo capital privado. 
Manifestando-se a favor da subemenda, votou, conseqüentemente, 
pela supressão do monopólio estatal. 

O SR. ISMAR DE GôIS - Senhor Presidente, nesta condições, 
na pior das hipóteses, há, evidentemente, contradição entre a apro-
vação da Subemenda ao Art. 56 e a Emenda n.º 68. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa tendo em vista as ponderações 
dos nobres Senadores, considera que a Emenda n.0 68 está prejudi-
cada pela aprovação da subemenda à Emenda n.0 56, tanto mais 
quanto o Art. 1.º do Projeto declara: 

Constituem monopólio da União: 
I - A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e 

outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no 
território nacional ... " 

A União exercerá o monopólio estabelecido no artigo 
anterior: 

I- Por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como 
órgão de orientação e fiscalização; 

II - Por meio da sociedade por ações Petróleo Bra-
sileiro S. A. e das suas subisidiárias, constituídas na for-
ma da presente lei, como órgãos de execução". 

O que agora vem completado com a Emenda 56, que 
declara: 

"Poderá o Govêrno, ouvido o Conselho Nacional do Pe-
tróleo, contratar por intermédio da Petrobrás com emprê-
sas especializadas de reconhecida idoneidade técnica e 
financeira, trabalhos de pesquisa, perfuração, extração e 
outros empreendimentos, mediante pagamento em dinhei-
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ro ou em espécie inclusive mediante garantia de partici-
pação nos produtos da exploração, de modo a assegurar a 
compensação dos riscos". 

Assim, a Mesa, tendo em vista as ponderações dos nobres Se-
nadores e as considerações que acaba de fazer, considera prejudi-
cada, em virtude da aprovação da subemenda à Emenda n.º 56, a 
seguinte 

EMENDA 

N.º 68 

Suprima-se o item I do Art. 1.º. 
Segue-se a Emenda n.0 69, de plenário, do nobre Senador 

Othon Mãder, modificativa do Art. 1.º capítulo 1.º, que manda 
substituir a palavra "monopólio" pela expressão "objeto de autori-
zações ou concessões". 

Parece à Mesa estar também prejudicada pela aprovação da su-
bemenda à Emenda n.º 56. 

1

Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N.º 68 

No Art. 1.º do Capítulo I, substitua-se a palavra:  
"Monopólio"  
pela expressão:  
"objeto de autorização ou concessão".  
A emenda seguinte ao Art. 1.º, é a de n.º 51, de plenário. É adi- 

tiva e de autoria do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti. A Mesa 
não a considera prejudiciOJ.da pela aprovação da subemenda à Emen-
da 56. 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela consti-
tucionalidade; e recebeu pareceres contrários das Comissões de Eco-
nomia, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Fi· 
nança. 

o SR. KERGINALDO CAVALCANTI (•) - (Para encaminhar 
a votação) - Sr. Presidente, adepto confesso do monopólio esta-

<•) Não foi revisto pulo orador. 

http:prejudiciOJ.da
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tal, sentindo não devia fazer, no que se refere ao petróleo, qualquer 
concessão à iniciativa privada, seja pela presença do capital estran-
geiro, estranhei que - objetivando o Projeto ao que diz nas suas 
linhas mestras, a criação do monopólio estatal do petróleo - ao 
chegar à distribuição dos derivados do petróleo, fugisse à norma e 
a deixasse, tal quaíl vem ocorrendo, a cargo das emprêsas parti-
culares; vale dizer, em nosso pais, a cargo de companhias estran-
geiras, disfarçadas sob rótulos diversos. 

Sr. Presidente, a Petrobrás cria para o povo brasileiro uma 
série de encargos; dêle exige a contribuição de dez bilhões de cru-
zeiros. Entra a União com o capital que subscreve realizado. En-
trega, portanto, a nossa nota petrolífera, os nossos serviços de pes-
quisas, os nossos poços em produção; e ainda assegura primazia 
para retribuição ao capital particular vinculado à aquisição das 
respectivas ações. 

Sr. Presidente, o fato evidencia por parte do Govêrno uma 
grande boa vontade em ver jorrar o petróleo, e chego mesmo adi-
zer que o negócio é de pai para filho. O povo brasileiro, porém, há 
de querer saber, porque justamente o que mais rende, o que mais 
dá - a distribuição continua pacificamente nas mãos dos trustes 
que aqui se encontram, monopolizadores do mercado distribuidor 
do petróleo. 

Procurei sondar no meu espírito as razões disso, dessas cir-
cunstâncias e não encontrando de ordem teórica, só as registrei 
do aspecto prático. Neste ponto de vista me aproximo do parecer 
do meu nobre colega, Senador Alberto Pasqualini. Reconheço, co-
mo razão precípua, que precisaríamos, é bem possível, de um capi-
tal de cêrca de três bilhões de cruzeiros para fazer face à encampa-
ção, mas se essa razão é realmente ponderável, é de causar medi-
tação a cada um de nós. Contudo, não me serve de razão aos pro-
pósitos. Não creio que êsses três bilhões de cruzeiros não pudessem 
ser, dentro de breve prazo, ressarcidos, advindo, além disso, gran-
de vantagem para o erário. 

Sr. Presidente, tenho sempre dito - e para nós nacionalistas 
é quase axioma, uma espécie de convicção - que o petróleo existe; 
e existe em grande quantidade no subsolo do país. Pela lei das pro-
porções, pelo princípio mecânico, não há quem possa negar uma 
vez surgido o petróleo, na sua forma comerciável, tenha êle, por 
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si mesmo, energética indispensâvel para fazer frente a tôda difi-
culdade econômica que hoje se nos antolha e da maior significa-
ção, porque raciocinamos, não em função do que poderíamos ser, 
mas do que somos. 

Sr. Presidente, dentro dêsse espírito e da mais alta contem-
porização da minha parte, é que estranho e chego a permitir, em 
vez da encampação de tôdas essas emprêsas, como seria do meu 
desejo, atribuíssemos ao Govêrno lhes marcasse um prazo de cin-
co anos. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Desejaria um esclarecimento. Não 
parece a V. Ex.ª curto êsse prazo? Sobretudo curto prazo de dois 
anos para o Govêrno planejar a encampação? V. Ex.ª deve consi-
derar que a distribuição, no momento, não é feita na quase tota-
lidade de derivados de petróleo nacionaa, mas de origem estran-
geira. Desejava esclarecesse V. Ex.ª por que considerou razoável 
o prazo de cinco anos para uma revolução tão profunda no siste-
ma atual de distribuição de lubrificantes, no país. 

1 

O SR. KERGINALI;tO CAVALCANTI - O meu critério, para 
ser correto com o Sena<io, foi de fato empírico. Mesmo me colo-
cando do ponto de vista das probabilidades, creio não hâ exagêro 
em supor que, dentro de cinco anos, pudessemas realizar essa es-
pécie de revolução distribuidora a que alude o nobre colega. 

O SR. PRESIDENTE: - (Fazendo soar os tímpanos) - Comu· 
nico ao nobre orador f2J.ltarem apenas dois minutos para o tér-
mino do tempo de que dispõe. 

O SR. KERGINAL:QO CAVALCANTI - Vou terminar, Sr. 
Presidente. 

Se se tratassem de !Fmprêsas distribuidoras apenas do produ-
to nacional, a encampaçiio poderia ser realizada sem maiores difi-
culdades. 

Tendo em vista a situação de companhias que, reconheço, são 
muito mais ligadas a interêsses alienígenas que aos nacionais, foi 
que admiti, ainda que empiricamente - sou levado a reconhecê-lo 
- o prazo de cinco anos; não vejo por que seja para mais ou para 
menos aconselhável ou ;não. 

Não quer dizer que qualquer dos eminentes colegas não pu-
dessem ter sugerido sube:menda referente a prazo ... 
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o Sr. Aloísio de Carvalho - A rigor o prazo é só de três anos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - . . . que eu teria aco-
lhido com a maior simpatia. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Pressuponha V. Ex.ª um pianeJa-
mento para encampação e dê-lhe o prazo de dois anos. O Govêrno 
ficará, afinal, com apenas três anos para encampação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Não há dúvida. Se-
rá uma espécie de notificação oficial. Desde a hora em que a emen-
da se convertesse em lei, estariam as emprêsas advertidas. Não ha-
veria, propriamente, surprêsa, e essa surprêsa é que desejo afastar . 

Entendo se deva reservar ao povo brasileiro o melhor da ex-
ploração petrolífera, a distribuição - a parte lucrativa. Daí ofere-
cer esta emenda, coerente com meu ponto de vista nacionalista e 
integralmente estatalista. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da emenda· 

O SR. ISMAR DE GóIS (*) - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, é louvável a coerência da emenda apresenta-
da pelo nacionalista Senador Kerginaldo Cavalcanti. Pretende que 
o Govêrno encampe, dentro de cinco anos, mediante indenização, 
as emprêsas distribuidoras de derivados do petróleo; e estabelece 
também o monopólio dessa atividade. 

Conforme a pretensão da emenda, não se pode fugir ao aspecto 
econômico-financeiro da questão porque importa, a encampação, em 
indenização. 

Quando dos debates da questão do petróleo, os maiores técni-
cos brasileiros, chamados a opinar sôbre o assunto, declararam que 
não se podia dizer que com 10 bilhões de cruzeiros encontraríamos 
petróleo para abastecer o mundo, ou um só barril de petróleo. Por 
outro lado, para nós, partidários do monopólio estatal, mas que acei-
tamos a colaboração do capital privado, é ponto fundamental o re-
ceio que nutrimos da precariedade dos recursos do govêrno. Assim 
é bem de se atentar para o ilustrado parecer do Senador Alberto 
Pasqualini, onde S. Ex.ª declara que o custo dos investimentos na 

("') Não foi revisto pelo orador. 
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distribuição dos derivados do petróleo pode ser avaliado, aproxima-
damente, em três bilhões de cruzeiros. E acrescenta S. Ex.ª: 

"O pagamento dessa forma importaria sobrecarregar 
a Petrobrás com maiores encargos financeiros, subtraindo 
recursos dos setores da produção e refinação, justamente 
no primeiro período da sua existência. Os problemas de or-
ganização seriam, por sua vez, ampliados e se tornariam 
mais complexos na fase inicial". 

Assim, pois, é de tôda prudência que a emenda seja rejeitada. 
(Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda. 
O SR. DOMINGOS VELASCO (*) - (Para encaminhar a vota-

ção) - Sr. Presidente, dou minha mais completa adesão à emenda 
do Senador Kerginaldo Cavalcanti. Enquanto S. Ex.ª justificava a 
Emenda n.º 51, eu me lembrava do relatório apresentado pelo Ge-
neral Mosconi, idealizador e organizador da "Iacimientos Petro-
líferos Fiscales". ' 

O Sr. Othon Mi:ider - Foi o criador do nacionalismo argenti-
no, do qual resultou o jt:).sticialismo de Perón. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Resultou não. V. Ex.a está en-
ganado. V. Ex.ª lembra a ditadura de Perón. A da Venezuela é elo-
giada por V. Ex.ª; mas lá estão os trustes, aos quais V. Ex.a nunca 
se refere. 

O Sr. Othon Mi:ider -- Nunca elogiei ditadura alguma. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-
ção! No encaminhamento das votações não podem ser trocados 
apartes! 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Agradeço a ponderação, Sr. 
Presidente. Sei que o Regimento os proíbe, mas para mim os apar-
tes do Senador Othon Miider são sempre agradáveis. 

O Sr. Ismar de Góis -- Não são pràpriamente apartes, mas de-
sabafos. 

("') Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. DOMINGOS VELASCO - Dizia eu, Sr. Presidente, que 
o General Mosconi, ao tempo anterior do General Perón, muito an-
terior mesmo, idealizou a "Iacimentos Petroliferos Fiscales". Num 
dos seus relatórios ... 

O Sr. Othon Mader - Foi precursor de Perón. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - Não foi precursor de Perón, 
porque o regime ditatorial é quase impôsto aos países econômica-
mente subdesenvolvidos quando em seu território há petróleo e os 
nacionais cometem o êrro de entregar a exploração do mesmo a 
emprêsas estrangeiras, como acontece com a Venezuela e a Colôm-
bia, que, hoje, vivem sob regime de ditadura mais ou menos cons-
titucionalizada, como a do Peru. 

O Sr. Othon Mader - É o receio que temos do nacionalismo que 
se está querendo implantar no Brasil. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - O nacionalismo é justamente 
contrário ao imperialismo. :Ji:ste é que provoca as ditaduras em todo 
mundo. 

O General Moscooni, nêsse trabalho, que não posso citar com 
tôda a precisão porque já o li há quatro ou cinco anos, mostra as 
dificuldades com que lutou em sua iniciativa, sobretudo na parte 
de exploração do óleo. Apontava o grave problema que é deixar em 
mãos dos trustes estrangeiros o comércio da exploração do petróleo. 
Citou até a sabotagem executada por essas organizações distribui-
doras, no manuseio do petróleo nacional e uma série de problemas 
que deixo de desenvolver pela exigüida.de de tempo e porque, como 
disse, já li êsses trabalhos há quatro ou cinco anos. 

1i:le adverte: se desejarmos o monopólio na exploração do pe-
tróleo, teremos que ser conseqüentes e ir até a distribuição. Aliás, 
o setor mais lucrativo é precisamente êsse. A influência dos trus-
tes se exerce através do aparelho distribuidor. Sabemos que desde 
que o óleo sai do poço até que seja colocada a gasolina no tanque 
cos nossos automóveis, o lucro é canalizado para os trustes petro-
líferos. 

A emenda do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti completa 
o projeto da Petrobrás, dando ao Estado essa poderosíssima fonte 
de renda que constitui o aparelho distribuidor. 

http:exig�ida.de
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Não sei das razões que levaram várias comissões a se pronun-
ciarem contra essa emenda que, na verdade, é digna de aprovação· 

Não tenho dúvida a respeito se realmente desejamos dar à Pe-
trobrás todos os recursos e possibilidades para cumprir a tarefa que 
lhe estamos atribuindo no projeto ora em votação. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda. 

O SR. CARLOS SABOIA (*) - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, uma das coisas que tive oportunidade de ve-
rificar no Senado, é a repetição do fenômeno bíblico em que a cria-
tura se revolta contra o Criador. 

É necessário não nos esqueçamos dos nossos ancestrais. Não 
existia apenas o silvícola antropófago, mas também os alienígenas 
que aqui aportaram e vieram com seu trabalho concorrer para a 
formação de um país, que dia a dia, cresce e, mercê de Deus, há 
de se tornar grande nação no cenário político mundial . 

Necessitamos de técnica e do capital estrangeiro, como também 
imigração. Entretanto, tomamos, muitas vêzes, uma posição que re-
presenta e quase se car~cteriza por uma verdadeira xenofobia. 

O fenômeno do petr,pleo, Sr. Presidente, se caracterizou em cer-
tas e determinadas épocas, pela luta dos trustes internacionais. Essa 
fase, porém, segundo minha opinião, já foi ultrapassada; o que as-
sistimos no presente momento é uma pletora de capitais, uma quan-
tidade enorme de ouro em vários países detentores de fortunas que 
necessitam empregá-las em outras nações. Vemos, então, as ati-
vidades alienígenas em todos os outros setores. Vemos as fábricas 
de pneus, as organizações farmacêuticas, os laboratórios, todos 
êles crescerem progresstvamente e prosperarem dentro da nação 
à custa do capital estrangeiro. 

Devemos ter nesse sentido uma posição mais moderada e uma 
consciência de absoluto equilíbrio para que não peçamos aos países 
estrangeiros uma colaboração quando não estamos desejosos de 
lhes dar a retribuição que bem merecem pela ajuda que nos pres-
taram. Diante dessa pos:ição foi que votei nesta Casa pela emenda 
do Senador Ismar de Gófs, como também votarei contra o do Sena-
dor Kerginaldo Cavalcanti. Talvez, quando nos tornarmos uma 
grande nação, quando tivermos uma fôrça, não só técnica, como 

(•) Não foi revisto pielo orador. 
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de capital, possamos com essa reserva ajudar outras nações a pros-
perarem e a trazerem para o nosso país o benefício do no--~o es-
fôrço e da grandeza da nossa nação. 

P01tanto. Senhor Presidente. ao votar contra a emenda de Se-
nador Kerginaldo Cavalcanti eu o faço reconhecendo a nece~"i.dade 
que temos da colaboração, não só do capital estrangeiro, como da 
técnica do alienígena e da imigração estrangeira. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda 51. 
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram conservar-se 

sentados. (Pausa) 
É rejeitada a seguinte 

EMENDA 
N.º 51 

Ao Art. 1.º - Acrescente-se: 
IV - a distribuição dos derivados do petróleo de origem nacio-

nal ou estrangeira 
§ 1.º - Fica o Govêrno autorizado a encampar, no regime do 

monopólio estatal, dentro do prazo de cinco anos, mediante inde-
nização, quaisquer emprêsas, nacionais ou estrangeiras, que no país, 
à data da publicação desta lei, efetuem a distribuição dos derivados 
de petróleo. 

§ 2.º - Dentro de dois anos, a contar da entrada desta lei em 
vigor, o Govêrno apresentará o planejamento para a efetivação das 
medidas previstas no § 1.o. 

O § 4.0 do Art. 85 do Regimento determina que: 

"Se o término do tempo da sessão ocorrer quando ini-
ciada uma votação, esta será ultimada independentemen-
te de pedido de prorrogação. Tratando-se, porém, de emen-
das em votação uma a uma, e restando, ainda, mais de duas 
emendas a votar, a votação a ultimar será apenas a da 
parte anunciada antes de se esgotar o prazo da sessão. 



SESSÃO EM 29 DE MAIO DE 1953 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação em discussão única do Projeto de Lei da Cdmara 
dos Deputados n.0 265, de 1952, que dispõe sôbre a constituição da So-
ciedade por Ações Petróleo Brasüeiro S.A .• e dá outras providências em 
regime de urgência nos têrmos do Art. 155, § 3.0 do Regimento Interno 
em virtude da aprovação, em 26-5-1953, do Requerimento n.0 136, de 1953, 
tendo Pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça (n.0 265 e 445, 
de 1953), favoráveis quanto à constitucionalidade, ao pro1eto e às emen-
das n.O 1 (e submenda), 8, 9 (e subemenda>, 10 (e subemenda), 11, 12 
<e subemenda), 13, 13-A, 16, 17 (salvo redação), 18, 19, 22, 26, 30, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 1 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 65, (salvo redação), 68, 69, 70, 71, 75, 76; contrários às de 
n.O 25, 34, 50, 57, 64, 66, 72, 73, 74; apresentando as de n.O 3, 4, 5, 6, 7; ofe-
recendo subemendas às de n.O 2, 14, 24, 28, 40; e propondo o destaque, 
para pro1eto em separaçJ,o, da de n.0 67. Da Comissão de Economia (n.0 

226 e 446, de 1953), favpráveis ao pro1eto e às Emendas n.O 5, 6, 7, 24, 
34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 11. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 65; con-
trário às de n.O 4, 49, 2p, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76; apresentando as de n.O 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-A, ;t.4, 15, 16, 17, 18; declarando eiscapar à sua com-
petência as de n.O 28, 71; oferecendo subemendas às de n.0 1, 2, 3, 22, 29, 
33, 50; pelo destaque, para pro1eto em separado, da de n.O 67. Da Co-
missão de Segurança N1icional (n.0 267 e 447, de 1953), favoráveis ao 
pro1eto e às Emendas n.o 13, 14, 36, 38, 43, 52, 53; contrário às de n.º 18, 
30, e declarando escapar à sua competência as matérias das demais. 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (n.0 268 
e 448, de 1953), favoráv~is ao pro1eto e às Emendas n.0 4, 6, 7, 10, 11, 
16, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 42, 44, 56, 61, 66, 68, 69, 70, 71; contrários às 
às de n.0 1 <e subemençl,a), 2 {e subemenda), 3 {e subemenda), 5, 8, 
12 (e subemenda), 13, 13-A, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 35, 
'i7, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 72, 73; 
apresentando as de n.0 19, 30, 32, 33; considerando pre1udicadas as de 
n.O 52 (pela de n.0 19), 53, 54, 57, 58, 74, 75, 76; oferecendo subemendas 
às de n.0 9, 49; e pelo clestaque, para projeto em separado, da de n.O 
67. Da Comissão de Finariças (n.0 269 e 449, de 1953), favoráveis ao pro-
1eto e às Emendas n.0 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 33, 53, 58, 65, 71; contrários 



às de n.º 1 1e su.br-menda l . 2 1e s11.hemend.as'. 3. 4. 5. 8. 9. 15. 1:<-A. H. 
lE. :!."'i, rn. l!J. 20, 22, 26, 29, 30. 32, 51. 52, :>4. 55. 57. 59. 60. 61. 62. 61. 66. 
61; 6S, 70 72, "73. 7'i. '75: apresentando ª" d.e 1'.'} 34. 35 3fi. 3~. 38. 3!J. 40. 
ü. ·4!::. 43, 44, 45, 46, 47. 48. 49. 50: oferecendo su.bemendm ào de n'' 10. 
1!:. 5€. 62. ·7e: e pele desta.qu.c. para projeto em separadc· de, dt n.'' 6~ 

::. 3:E. PBT<:SIDEJ\ITE: - NB sessão not.m·na de ont.em fc Mes~ 

:'.1.:;:'!]'..J.::>iE fu· ..s.tig.esfües .de vários S:-.s. Senadores, .declarou. que con-
.si:iera:r:ia prejudicada.E as emendas .q.lJl:; se r.ef.er:i:ssem ao monopó-
lic: estatàL .em virtude .da .apr.ov.ação .da subemenda &. Emenda 
::.:.1.rnfil'D :56 . 

Seguindo D .critério estabelectdo, .a Mesa .considera também 
pr:sjudirada .a 'Emenda n.º 17D, de .autoria .dn nribr.e :Senador Othon 
1\Cader. nos ..seguintes têrmos: 

Emenda n.º ·7n 

1,TD .f..rt. 2.D do capítulo I, substitua-se a .expr.essã.o: "monopólio 
estabeleci.do no .artigo .anterior" por ''Sua ação executiva. e sua-s 
2üvtdades econômieas relacionadas com ô :petr.ó1eo''-

Quanto à Emenda n.o 19, aí.endendo às mesr.aas razôes enun-
ciadas sõbre .a Emenda n.O 'JO, também a .consider.o :pr.eju.dicada. 

O SR_ OT.BON WllillER {Pela ordem) - .Sr_ Presidente, a 
M:::::sa acaba de deci.ar.ar prejudicada a Emenda n . .o 19, .em virtude 
da aprovaçáo da Siibemenda à Emenda n.º 56. 

1-\'.ão pode!ldo conformar-me com essa soluçã.o, a.ata 1ieni.a de 
V V:•.ª, reccino da -meEID.a, apre.sentando os arg:an1entos s seguir. 

Diz a su·::iem€D.da à Emenda n.0 56, ontem aprova.da: 

"Pod::=rá o Govérno, ouvido o Consell:.o :'.\1a~:i:n-1a1 do 
?etn!le:i, contratar por intermédio da Petrobrás co:T1 em-
T.Jr~as :;specializadas de reconhecida idoneidade técnica e 
1'immceirÊ., trabalhos de pesquisa, perfuração, extra.ç.ão e 
outros empreendímentos ... ". 

Por â.estaqu.i; posterior, a expressão "outros empreendi11'2e11-
tos" foi ezcluida, ficando, apenas, "trabalhos de pesquisa, perfu-
ração e extração", 

" ... mediant(; pagamento em dinheiro ou em espécie, 
inclusive mediante garantia de participação nos produ~ 

http:extra.�.�o
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tos da exploração, de modo a assegurar a compensação 
dos riscos." 

A Emenda n.º 19, de minha autoria, acresce o item III ao Art. 
2.º do capítulo I, da seguinte forma : 

"A União exercerá o monopólio estabelecido no arti-
go anterior: 

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como 
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, com sede no Brasil." 

Sr. Presidente, da simples leitura das duas emendas se veri-
fica a grande diferença' entre elas. A do Senador Ismar de Góis 
permite ao Govêrno facultativamente - pois emprega o verbo po-
der - contratar determinados serviços de pesquisa e extração; 
ao passo que a que eu ~tpresentei, de n.º 19, é de maior amplitude 
e modifica de certo modo, o monopólio da Petrobrás. Conserva-o 
para a União, que o exercerá por meio de concessões, quando a lei 
as autorizar, a emprêsas constituídas nos têrmos da Legislação bra-
sileira, com sede no Brasil . 

Enquanto a emenda do Senador Ismar de Góis autoriza sô-
mente a pesquisa e a extração do petróleo, a de n.º 19 amplia 
essa concessão e a esteri.de a tôdas as fases da exploração. E' sen-
sível a diferença entre uma e outra emenda. A de n.0 19 abrange 
desde a pesquisa até a àistribuição do petróleo, enquanto a outra 
se cinge às duas fases :preliminares. 

Além do mais, a Emenda n. 0 19 foi elaborada, também, com o 
fito de contornar a inconstitucionalidade do projeto da Petrobrás, 
em face do artigo 153 d~ Constituição Federal, que estabelece: 

"O aproveitamento dos recursos minerais e de ener-
gia hidráulica depende de autorização ou concessão fede· 
ral, na forma da lei." 

http:esteri.de
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Quer-me parecer que se êsse aproveitamento depende Unica-
mente de concessão ou autorização, não poderá a lei atribuir à 
Petrobrás o monopólio absoluto do petróleo em todo território 
brasileiro e em tôdas as suas fases com exclusão apenas da de dis-
tribuição. São, portanto, questões completamente diferentes. 

A Emenda n.º 19 estabelece critério novo à exploração de pe-
tróleo, sob aspecto diferente, isto é, através de concessão a emprê-
sas particulares; ao passo que a emenda do nobre Senador Ismar 
de Góis estabelece que o Govêrno poderá contratar a exploração, 
por meio ou através da Petrobrás, com emprêsas especializadas. 

Não há, portanto, a meu ver, nenhum ponto em que colidam 
as disposições das duas emendas. Podem perfeitamente ser ajus-
tadas; a concessão feita a emprêsas particulares em virtude da 
Emenda n.o 19, não afetará, de modo algum, os contratos que o 
Govêrno realizar com emprêsas particulares especializadas . 

No Art. 2.0 do projeto será mantida a autorização da Lei 
no sentido de o Govêrno fazer concessões a emprêsas brasileiras, 
quando entender conveniente, e poderá subsistir a emenda do 
ilustre Senador Ismar de Góis, que faculta à União contratar, com 
firmas particulares, determinados serviços que abrangem, imica-
mente, a pesquisa e a extração do petróleo. 

Não vejo incompatibilidade entre as duas emendas. Estou 
convencido de que a resolução de V. Ex.ª, Sr. Presidente, dando 
como prejudicada a Emenda n.0 19, obedeceu ao critério inicial-
mente adotado pela Mesa de que essas emendas não seriam decla-
radas prejudicadas, dependendo do pronunciamento do plenário. 

Esta a razão por que V. Ex.ª assim deliberou, mais para cum-
prir o decidido anteriormente do que em virtude de convicção 
pessoal. 

Recorro, por isto, da decisão da Mesa, certo de que o Plenário, 
examinando detidamente as situações inteiramente diversas das 
duas emendas, acolherá o meu recurso e fará com que a Emenda 
n.º 19 seja submetida a discussão. Não implica ela, absolutamen-
te, em qualquer incompatibilidade com a emenda do nobre Sena-
dos Ismar de Góis, que apenas atribui ao Govêrno a faculdade de 
pesquisar e de extrair petróleo por meio de companhias especiali-
zadas como entender conveniente. (Muito bem!) 
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O SR. ATTfLIO VIVACQUA * (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, o recurso do eminente Senador Othon Mãder é inteiramente 
procedente. Não aceito, porém, todos os fundamentos em que Sua 
Excelência se baseou para justificar seu a pêlo ao plenário. 

Depois da aprovação da emenda do nobre Senador Ismar de 
Gis, ficou inteiramente desmontado o sistema do projeto. Não 
há, entretanto, como procurar antinomia entre as duas disposi-
ções. As situações jurídicas são diferentes. Na emenda aprovada o 
de que se trata é, precisamente, de uma autorização ampla, ilimi-
tada, incondicional como a que é dada ao Presidente da República 
para contratar trabalhos, serviços técnicos de pesquisa e de explo-
ração. E' o regime contratual 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 concessiona! de jazidas e minas, prescrito no Art. 156 
da Constituição. O que S. Ex.ª pretende, ao lado de tôda essa es-
trutura legal com que se cogita organizar a exploração estatal 
é manter o sistema das' concessões. 

São dois institutos perfeitamente distintos. Na emenda Ismar 
de Góis é o regime contratual; na emenda Ohon Mãder, é o re-
gime concessiona!. Quer se interprete esta última como desde já 
perfeitamente íntegrad;a em o novo Estatuto legal (a legislação 
atual de concessões sôbre o petróleo é a estabelecida nos Decretos 
n.º 366, de 1938, e 3.2Q6, de maio de 1941); quer se admita que 
S. Ex.a cogita de lei especial para cada caso, o fato é que são ins-
titutos absolutamente diferentes. 

Sr. Presidente, de µiodo algum teria eu apresentado a minha 
emenda, na qual se instJirou o nobre Senador Ismar de Góis, se a 
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 pro-
posição contivesse de alguma forma uma concessão, não a teria 
eu elaborado, pois a sua inconstitucionalidade seria absoluta e fla-
grante. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Desejo, Sr. Presidente, nesta questão d.e ordem. fixar s dis-
tinção nítida que se configura entre as duas modalidades - a 
contratual, da emenda Ismar de Góis, e a conces..-.ional, d.a emen,.. 
da Othon Mãder. 

O Sr. Othon Mo.der - Permite V ... Ex.ª um aparte? (Ass<.'·n-
timento do orador) - Enquanto numa emenda a conces....~u de-
pende Unicamente do Poder Executivo, na outra, depende de ato 
do Poder Legislativo. Há também que notar esta diierença. 

O SR. ATTtLIO 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 a 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 
momento por uma lei futura. 

V. Ex.ª sempre visou, precisamente, estabelecer a concessão 
mediante lei. 

Não desejo, no momento, adiantar a discussão em tôrno do 
mérito da emenda. Devo, entretanto, fazer uma ponderação: a 
emenda não visa a corrigir a chamada inconstitucionalidade do 
projeto da Petrobrás, no tocante às concessões, porque estas se 
combinam, perfeitamente, com a situação, tanto que o parágrafo 
único do Art. 6.0 atribui ao Conselho Nacional do Petróleo outor-
gar tais concessões. Concilia-se, portanto, perfeitamente, o siste-
ma da nossa Constituição, previsto no Art. 153, com a estrutura 
do projeto. 

O Sr. Plínio Pompeu - A emenda Ismar de Góis é mais am-
pla, porque se refere a emprêsas idôneas, nacionais ou estrangei-
ras, exigindo apenas que se constituam no Brasil. 

O SR. ATTiLIO VIVACQUA - Situei a questão no ponto de 
vista da ordem constitucional e jurídica . A meu ver não pode ha-

35 - 22502 
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ver dúvida quanto a diferença entre as duas emendas: uma visa 
outorgar a concessão; outra, 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. ATTíLIO VIVACQUA - Êsse aspecto não interessa 
agora ao debate. E' esclarecedor, mas não se liga propriamente 
à discussão da matéria, nos têrmos em que a coloquei. Pederia, 
portanto, a atenção do plenário para certos aspectos intranspo-
níveis. 

O Sr. Othon Mader - Enquanto a emenda Ismar de Góis se 
aproxima do sistema mexicano, a de minha autoria, de n.º 19, re-
laciona-se com o canadense . 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA - A emenda de V. Ex.a adapta· 
se a um sistema rigorosamente brasileiro; baseia-se no regime de 
concessões, previsto no Ar.t. 153 da Constituição. A emenda é 
muito boa, muito indígena, muito brasileira. Situa-se precisamen· 
te, ao contrário da outra, no sistema da concessão, estabelecido na 
Carta Magna. Êste o s1.m pensamento. 

Seria até inconsti~;ucional, como também a minha emenda, 
se tivesse o caráter de ~oncessão, pois não se poderia de modo al· 
gum atribuir êsse serviço a emprêsas estrangeiras. 

Sr. Presidente, eis as características que devem ser examina-
das par.a o efeito de s~i considerar a matéria como inteiramente 
distinta. Eram estas as considerações que desejava fazer em tôrno 
do assunto. (Muito bem) 

O SR. ISMAR DE PóIS * (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
estou também de acôrtjo em que não há qualquer incompatibili-
dade entre a subemenda ontem aqui aprovada e a Emenda n.º 19, 
de autoria do nobre Senador Othon Mãder. Uma diz respeito à 
colaboração de emprêsas privadas na pesquisa, perfuração e ex-
tração do petróleo, por meio de contrato. A outra visa às ativi-
dades petrolíferas por intermédio de concessão. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. ISMAR DE GóIS - Com todo prazer. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Gomes de Oliveira - E se já tiver sido dada a conces-
são, será possível pensar-se em contrato? 

O SR. ISMAR DE GôIS -Perdoe o nobre co1ega mas, no 
curso de minhas considerações, terei ensejo de abordar a objeção 
apresentada por V. Ex.ª em brilhante aparte. 

Sr. Presidente, a meu ver a Emenda n.º 19 está prejudicada 
ante o próprio Art. 2.º do projeto. 

Ela foi o primeiro grito corajoso, o primeiro brado de alerta 
contra a rigidez do projeto vindo da Câmara; e tôdas as vitórias 
aqui registradas no sentido de minorar essa rigidez se devem ine-
gàvelmente, em grande parte, ao nobre Senador Othon Mãder. 

O Sr. Othon Mãder - Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. ISMAR DE GôIS - Sr. Presidente, é preciso ter em 
vista a flagrante contradição entre a emenda e o próprio artigo. 
Acredito que o nobre Senador Othon Mader, autor da emenda, e 
a própria Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Pú-
blicas, que a aprovou, não atentaram bem para sua forma técnica, 
em face do projeto, tomando em consideração apenas o seu con-
teúdo, isto é, o propósito de fazer colaborar o capital privado na 
exploração do petróleo . 

Sr. Presidente, êsse fato ressalta do parecer da Comissão de 
Finanças e do brilhante relatório do eminente Senador Alberto 
Pasqualini. Trata-se de documentos de clareza cristalina, que lerei 
para esclarecimento de ilustres pares que se mostram favoráveis à 
Emenda n.0 19, sem atentarem para esas contradição com o inci-
so III do Art. 2.0 do projeto. 

O Sr. Plínio Pompeu - O projeto ainda não foi aprovado. 

O SR. ISMAR DE GôIS - Refiro-me à contradição flagran-
te entre o artigo e o inciso III que se quer acrescentar ao projeto, 
por meio da emenda. 

Disse o nobre Senador Alberto Pasqualini: 

"A adjunção do inciso III, constante da emenda ao 
Art. 2.º envolveria uma contradição, pois deveríamos en-
tão ler o seguinte: 
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Peço ao Senado verificar esta contradição: 

"Art. 2.º - A União exercerá o monopólio esta-
belecido no artigo anterior: 

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como 
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." 

Teríamos, então, Sr. Presidente, o inciso III assim redigido: 

"III - por meio de concessão, quando a lei autorizar, 
a emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasi-
leira." 

O Sr. Gomes de Oliveira - O que, evidentemente, excluiria 
as outras emendas. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Ora, Sr. Presidente, não pode ha-
ver monopólio por meio de concessões . 

1 

O Sr. João Villas~)oas - São, evidentemente, coisas que se 
contradizem: monopólio e concessões. 

O Sr. Attilio Vivacqua - V. Ex.ª, na emenda que apresentou, 
não permite a explorakão petrolífera por meio de contrato? 

O SR. ISMAR DE GóIS - De acôrdo com a minha emenda, 
poderá permitir-se a exploração do petróleo sob a forma de contra-
tos, em que as companhias ou emprêsas particulares ficariam na 
condição de simples empregados. 

O Sr. João Villasboas - Tratar-se-ia de uma locação de ser-
viços; não pràpriamente de uma concessão. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Perfeitamente. Não seria o caso 
de concessão, mas de contrato de serviço. A companhia ou em-
prêsa particular, constituir-se-ia apenas de um empregado, cujos 
serviços houvessem sido contratados pelo Govêrno. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Seria apenas uma exceção ao regi-
me de monopólio, o qual a lei poderia estabelecer. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Nem há necessidade de se auto-
rizar o Govêrno a contratar serviços de emprêsas particulares. 
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o Sr. Attílio Vivacqua - A lei poderá estabelecer o que en-
tender. 

O SR. ISMAR DE GóES - Sr. Presidente, em vista desta 
contradição flagrante, embora considerando de alto alcance o es-
pírito da emenda Othon Mãder, apresentei às emendas 53 e 54 
em disposições autônomas. 

Devo confessar que não são minhas; pertencem mais ao no-
bre Senador Othon Mãder, porque representam a própria Emenda 
n.º 19 sem a contradição, o êrro apontado. Na conformidade des-
tas declarações, com tôda satisfação e honra, delas faço entrega 
ao nobre representante do Paraná. 

Entretanto, principalmente como legislador, não posso aceitar 
a Emenda n.º 19 tal qual redigida, vale dizer, como um inciso III 
do Art. 2.0 do projeto, porque, evidentemente, constituiria um 
absurdo. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Contradiz o espírito do projeto. 

O Sr. Othon Miider - Não contradiz; é uma exceção. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Trata-se de falha de técnica, en-
volvendo flagrante contradição. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. JOÃO VILLASBOAS * (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, segundo pude deduzir da discussão travada no momento em 
que entrei no recinto do Senado, tratava-se de saber se a aprova-
ção da subemenda Ismar de Góis prejudicaria a Emenda n.º 19. 

Esta a questão. 
Quer me parecer que a Mesa decidiu muito bem, reconhe-

cendo prejudicada a Emenda n.0 19, oferecida pelo nobre Senador 
Othon Mãder. 

A Emenda n.º 19 contém o mesmo preceito da de n.º 53, de 
autoria do Senador Ismar de Góis, ontem largamente debatida 
e, afinal, considerada prejudicada. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - V. Ex.ª está enganado. A Emen-
da n.0 53 ainda não está em causa, ainda não foi considerada pre-
judicada. 

l *) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. JOÃO VILLASBOAS - Na oportunidade, discutiu-se 
longamente, tendo V. Ex.ª mesmo afirmado que a aprovação da 
Emenda n.º 56 prejudicaria as de ns. 52, 53 e 54. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Realmente, debateu-se se fica-
riam ou não prejudicadas essas emendas, mas não houve defini-
ção sôbre se estava ou não prejudicada a de n.0 53, porque essa 
definição viria a seu tempo. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - V. Ex.ª tem tôda a razão neste 
tocante, porque a Mesa se reservou para apreciar o prejuízo ou 
não na oportunidade da votação de cada emenda. 

Mas, Sr. Presidente, o conteúdo da Emenda n.º 19 é o mes-
mo da de n.º 53. 

Segundo a Emenda n.0 19 o monopólio se exercitará 

"por meio de concessão, quando a lei autorizar, a emprê-
sas constituídas nos têrmos da legislação brasileira, com 
sede no BrasiV' 

A de n. o 53 estabe+ece: 

"A União poderá outorgar concessões mediante auto-
rização legislativa a emprêsas constituídas nos têrmos da 
legislação brasileira referente ao petróleo." 

O Sr. Ismar de Góis - Uma é um inciso; outra, uma dispo-
sição autônoma. 

O SR. JOÃO VILIJASBOAS - O conteúdo de uma emenda 
é o mesmo da de outra. 

Ontem, ao serem votadas as emendas referentes aos Art. 
1.º e 2.º, manteve o Se:p.ado o monopólio estatal, não importando 
a aprovação da Emenda n.º 56 senão reafirmação do estatuído na-
queles dispositivos. 

Ora, Sr. Presidente, a Emenda n.0 19 pretende atingir a idéia 
do monopólio estatal, porque estabelece a livre concessão por ou-
torga legislativa. Se aprovada, desapareceria o espírito que on-
tem predominou, no sentido da manutenção do monopólio estatal. 
A emenda e!1tra forçadamente no Art. 2.º, e tão forçadamente 
que o nobre Senador Othon Mãder procurou corrigí-la, substituin· 
do a palavra "monopóUo" por "exploração". 
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A corrigenda foi rejeitada pelo Senado. O ilustre Senador 
Othon Mãder notara que sua emenda não se enquadrava absoluta-
mente no Art. 2.º, eram antagônicos a manutenção do monopó-
lio estatal e o estabelecimento do regime de concessões. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Permite V. Ex.ª uma aparte? (As-
sentimento do orador) - Está havendo confusão. Quando o pro-
jeto institui o monopólio quer dizer que atribui ao Estado a pes-
quisa, a lavra, a refinação e o transporte do petróleo. O Estado 
pode, porém, delegar o exercício do monopólio à Petrobrás e auxi-
liares e, excepcionalmente, às emprêsas que escolher. O regime de 
concessão comum é diferente, porque aberto a todos. Quem quizer 
descobrir uma jazida pode requerê-la. Aqui, porém, a exceção que 
se abre, quer dizer, a União, quando julgar conveniente, poderá 
aceitar ou escolher determinado concessionário. E' como a conces-
são de energia elétrica, facultado à emprêsa detentora do monopó-
lio delegar o exercício da concessão também a auxiliares. 

O SR. JOÃO VILASBOAS - Nesse caso, não há monopólio 
na concessão. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Permita-me V. Ex.ª um esclareci-
mento. V. Ex.ª sabe que meu voto é pelo monopólio estatal, pois 
não sou partidário de concessões. Agora, porém, estamos discutin-
do tese de Direito. Acredita o nobre colega que o fato de falar-se 
em concessão anula a idéia do monopólio? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - V. Ex.ª sabe que a sistemática 
do projeto foi estabelecer o monopólio estatal. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Sim, mas pode o Estado conceder 
o exercício dêsse monopólio? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - O projeto estabelece o mono-
pólio estatal, a ser exercido, primeiro, pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, e segundo, pela Sociedade por Ações Petróleo Brasilei-
ro S. A. 

Na Secção VII há oportunidade para a organização de outras 
companhias, subsidiárias da Petrobrás. Exclui-se ali, por comple-
to, a faculdade de se fazerem concessões por fugir totalmente à 
sistemática do projeto. 



- 552 -

O Sr. Ferreira de Sousa - Estamos votando o projeto; não 
estamos presos à sua sistemática. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - Mas o regime de concessões é 
inteiramente contrário ao do monopólio estatal. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Responda-me V. Ex.ª por favor: 
quanto à questão técnica, os serviços públicos de abastecimento 
d'água e de eletricidade são ou não serviços de monopólio? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - Não são. Trata-se de serviços 
públicos, coisa inteiramente diferente, e podem ser executados 
pela entidade pública ou por terceiros, por meio de concessão. E' 
coisa distinta do monopólio. :t!:ste é traduzido pela execução dire-
ta do Poder Público. A concessão é contrária a todo regime mo-
nopolista. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Posso não admitir a concessão; mas 
dizer que é contrária à idéia de monopólio, é demais! 

1 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - O serviço público nada tem 
que ver com monopóliqs. E' executado pela entidade pública ou 
concessionários, de mar,teira que encontro na emenda perfeito an-
tagonismo com o sisternia traçado nos Arts. 1.0 e 2.0 do projeto. 

O Sr. Ferreira de Sousa - V. Ex.ª há de convir que o projeto 
não disciplina a ação cfa Petrobrás. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - . . . razão por que o nobre au-
tor da emenda pretendieu retirar o têrmo monopólio para poder, 
no dispositivo do Art. 2.0, enquadrar sua emenda. 

A Emenda n.º 56, ontem aprovada, enquadrada perfeitamente 
na sistemática do projeto, exclui a apreciação da de n.0 19. (Mui-
to bem!). 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador Othon Mãder re-
correu da decisão da Mesa, que considerou prejudicada a Emenda 
n.0 19; o plenário, entre-~anto, ainda não se pronunciou a respeitó. 

o SR. GOMES DE OLIVEIRA* (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, estou a par da questão. Discute-se sôbre se a Emenda n.º 
19 está ou não prejudic131da· 

l •) Não foi revisto pelo orador. 
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Diante da orientação adotada pela Mesa, de considerar pre-
judicadas tôdas as emendas contrárias ao princípio do monopólio 
estatal, entendo também prejudicada a de n. 19. 

A emenda Ismar de Góis liquidou a questão; firmou a orien-
tação do Senado no sentido de manter-se o monopólio estatal. 

Penso não haver dúvida a respeito. 
A emenda, ora em discussão visa introduzir no Art. 2.º, que 

estabelece a forma da execução do monopólio estatal, mais um 
item, que destroi essa diretriz. Vai-se enveredar para o regime 
de concessões; ipso facto, teremos prejudicada a orientação do re-
gime estatal, estabelecida pelo Senado. 

No meu parecer, já disse que considerava um impossível ju-
rídico essa emenda. 

Como bem acentuou o Senador Ismar de Góis, o Art. 2.0 

do projeto dá à Petrobrás a faculdade de órgão de execução da po-
lítica petrolífera governamental. Se assim é, não podemos com-
preender como o Govêrno conceda a terceiros os mesmos favores, 
as mesmas vantagens e prerrogativas do órgão executor da ação 
do Estado, no setor petrolífero. 

Se se cometeu à Petrobrás essa função, não é possível, ama-
nhã, retirá-la, entregando-a a companhias particulares, conces-
sionárias do serviço. 

Sustentei, também, no meu parecer, como o nobre Senador 
João Villasboas, que o regime de concessão para a exploração de 
riquezas minerais está previsto no Art. 153 da Constituição, que 
prevê a execução do serviço pelo sistema monopolista. 

O Sr. Othon Miiiler - V. Ex.a está equivocado. O Art. 153 
estabelece o regime de concessões. Não há referência ao regime do 
monopólio para exploração mineral. 

, O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Há um dispositivo que per-
mite ao Estado monopolizar determinadas atividades. Pelo pre-
sente projeto, caminha-se na mesma trilha. 

O Sr. Othon Miider - Daí por que julgo inconstitucional a 
Petrobrás. Não existe, na Constituição, artigo algum que autorize 
o Govêrno a exercer monopólio; ao contrário, o Art. 183 manda 
que o Govêrno reprima tôda e qualquer forma de eliminação da 
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concorrência de domínio econômico do mercado . Estamos, por-
tanto, criando um monopólio inconstitucional. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Assim levaremos longe a 
discussão e vejo que V. Ex.ª está redondamente enganado. Quan-
do as leis penais proíbem o truste, é para evitar que certas com-
panhias, com o poder econômico, o capital, possam a vir a ser ins-
trumento de exploração da coletividade. 

O Sr. Landulfo Alves - Apoiado. 
O Sr. Othon Mãder - A Constituição proíbe taxativamente 

qualquer monopólio. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Quando a Constituição ad-
mite o monopólio pelo Estado, evidentemente não compreende que 
o Estado vá explorar a coletividade. Por isso ela o permite, e não 
o truste, o monopólio particular. 

Há diferença entre os dois dispositivos constitucionais: um 
permite ao Estado mo!}Opolizar uma atividade econômica; outro, 
faculta-lhe a concessão da exploração de riquezas minerais. 

O projeto ora em vptação rumou para a orientação do mono-
pólio estatal na exploração da indústria petrolífera. O Estado 
monopolizará esta atividade. Não deixará que outro poder o faça. 

O Sr. Othon M ãder - V. Ex. a afirma que o monopólio é in-
compatível com o regime de concessões. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Não há dúvida. E' uma de  
minhas afirmações.  

O Sr. Othon Mãder - O Art. 153 da Constituição determi-
na que o aproveitamento dos recursos naturais ~e fará por con-
cessão e não por monopólio. Ora, estamos votando projeto de lei 
que manda conceder o monopólio; portanto, contrariamos fron-
talmente o texto constitucional. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - A Constituição diz que pode 
ser feito assim. 

O Sr. Othon Mãder - Se fossem compatíveis os dois sistemas 
- monopólio e concessão - admitir-se-ia. Mas é V. Ex.a mesmo 
quem afirma que são i:pcompatíveis. Portanto, não pode haver 
monopólio e Petrobrás. E:sta tem que ser concessionária. 
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O SR. GOMES DE OLIVEIRA - A nossa Carta Magna real-
mente estabelece, num artigo, o sistema de exploração dos recur-
sos minerais por concessão, e, noutro, admite que o Poder Público 
monopolize determinadas atividades econômicas. 

O Sr. Domingos Velasco - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Pois não. 

O Sr. Domingos Velasco - O monopólio é o poder implícito 
do Estado. Se pode fazer concessão ... 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Pode conceder e pode ex-
plorar. 

O Sr. Domingos Velasco - • . . pode também explorar. São 
poderes implícitos do Estado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Quem pode o mais pode o 
menos. Se o Estado pode conceder a terceiros, por que não chama 
a si a execução dos serviços? 

Pelo exposto, considero a emenda incongruente, dentro do 
parágrafo do Art. 2.º. 

O Sr. Othon Mader - V. Ex.ª pode considerá-la inconvenien-
te; não incongruente. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Ainda mais: parece-me que 
contraria a orientação de todo o projeto, de estatização das ativi-
dades petrolíferas. 

Se até agora a Mesa considerou prejudicadas tôdas as emen-
das que contrariavam a orientação estatal do projeto, evidente-
mente terá de considerar prejudicada também esta. (Muito bem!) 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI * (Pela ordem) - Sr. 
Presidente, no debate que acaba de se travar entre os nobres Se-
nadores Gomes de Oliveira e Othon Mader, asseverou o ilustre re-
presentante do Paraná, como réplica incisiva, que a Constituição 
não permite o exercício do monopólio; que nela não se encontra 
qualquer dispositivo autorizando êsse monopólio pelo Estado; que, 
antes, o que decorre do espírito da Constituição, é a condenação 
ao monopolismo. 

t •) Não foi revisto pelo orador. 
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Estâ redondamente enganado o nobre Senador Othon Mãder 
e passo a demonstrá-lo, incisivamente, com o teor do Art. 146 da 
nossa Carta Magna. 

Ao tratar da Ordem Econômica e Social, assim se pronuncia: 

"A União poderá, mediante lei especial, intervir no 
domínio econômico e monopolizar determinada indústria 
ou atividade." 

O Sr. Othon Mader - V. Ex.ª permite um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Ouvirei o nobre cole-
ga com o maior carinho, depois de terminar a leitura do disposi-
tivo da Constituição. 

O Sr. Othon Mader - Obrigado a V. Ex.a. 

O Sr. KERGINALDO CAVALCANTI - "A intervenção terá 
por base o interêsse público e por limite os direitos fun-
damentais assegurados nesta Constituição." 

Quer, portanto, parecer-me que o argumento levantado pelo 
meu ilustre e preclaro colega, em face da Carta Magna, não tem 
qualquer arrimo que p sustente. 

O Sr. Othon Mader - Permite. V. Ex.ª agora o aparte? 

O SR. KERGINA;LDO CAVALCANTI - Com todo o prazer. 

O Sr. Othon Mader - O projeto de lei da Petrobrás não en-
contra apoio absolutamente no Art. 146 da Constituição, que 
admite a intervenção do Estado no domínio econômico somente em 
casos especiais, assegqrados, como diz, os direitos fundamentais 
consignados na Lei Mf!.gna. 

Entre êsses direitos fundamentais está o de livre iniciativa, 
que não se pode suprimir. Digo mais: o Art. 146 jâ foi inter-
pretado pelo Legislativo brasileiro, estabelecendo que sàmente em 
casos excepcionais e por tempo determinado, o poder público po-
derá intervir no àomínio econômico para instituir a livre competi-
ção ou restabelecer qu~lquer normalidade. Mas não pode exercer o 
monopólio, indefinidamente, como aconteceria com a Petrobrás. 

O SR. KERGINAf,DO CAVALCANTI - O aparte com gue 
acaba de me honrar o ilustre Senador Othon Mãder envolve uma 
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dissertação que situaria o debate num terreno puramente teórico, 
dentro do qual iríamos primeiro analisar uma tese que me parece 
equívoca, pelos resultados práticos e imediatos, qual seja a de que 
o elemento fundamental e intransponível da Constituição é a ga-
rantia da liberdade de iniciativa. 

Não há dvida de que, em tese, essa liberdade está assegurada 
constitucionalmente; mas não há a menor contestação, ao mes-
mo passo, de que essa liberdade, dentro do próprio espírito e da 
letra da nossa Lei Maior, encontra restrições a todo o momento, 
tendo em vista, sobretudo, a relevância do interêsse e da justi-
ça social. 

O nobre Senador Othon Mader apenas colocou sua proposição 
num terreno sem dúvida brilhante mas escorregadio, para con-
vencer o Senado no instante em que somos chamados a uma pro-
clamação definitiva, pró ou contra. 

Incontestável, porém, pelo que acabei de demonstrar, é que 
a Constituição permite a intervenção e o monopólio. Outra coisa 
não se poderá depreender quando diz "e monopolizar determina-
da indústria ou atividade". 

S. Ex.ª entra, porém, em terreno fugidio ao afirmar que o 
monopólio só pode ocorrer em caráter transitório. 

Ora, com tôda a sinceridade, não sei se posso aceitar os argu-
mentos que S. Ex.ª aduz nesse sentido como capazes de conven-
cer a qualquer um de nós. 

Creio que não. 
Sr. Presidente, a questão de ordem em tela é a seguinte: 

está ou não prejudicada a Emenda n.º 19 do nobre Senador Othon 
Mader? 

Creio que está, não obstante entender que o monopólio es-
tatal da Petrobrás está esfarrapado. Não acredito mais neste mo-
nopólio, que vai depender apenas do critério do Govêrno. 

Se o Govêrno entender que deve ser monopolista, realmente 
poderá conservar-se nessa :linha. Desde já, porém, advirto o Se-
nado, e-o futuro se encarregará de negar ou confirmar minhas pa-
lavras. Tal qual aprovada ontem a subemenda Ismar de Góes, o 
Govêrno ficou armado de todos os meios para violar o preceito 
do monopólio estatal, previsto no projeto da Petrobrás. 
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Assim, Sr. Presidente, eu me incluo entre aquêles que enten-
dem que, de qualquer sorte, está prejudicada a emenda do nobre 
Senador Othon Mãder. (Muito bem!) 

O SR. ONOFRE GOMES * (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
incontestàvelmente a norma essencial que a Constituição estabe-
lece para o caso é a de concessão e que a excepcional é a do mo-
nopólio. 

O projeto estabelece o monopólio do Estado, e que êste será 
exercido através da Petrobrás. 

O Sr. Plínio Pompeu - Primeiro através do Conselho Nacio-
nal do Petróleo; depois, da Petrobrás. 

O SR. ONOFRE GOMES - Estou tratando somente das em-
prêsas; o Conselho Nacional do Petróleo entrará como órgão orien-
tador. 

O monopólio será exercido, como disse, através da Petrobrás 
ou das emprêsas subs~diárias organizadas na forma da lei. 

Pergunto: se o E~tado resolver organizar, não uma Petrobrás, 
mas duas, nas mesmas condições do projeto, terá ferido a sua 
prerrogativa de monopólio? Perturbará o exercício pleno do mo-
nopólio, que o projeto lhe confere? Acho que a resposta só pode 
ser afirmativa. E tantp assim que o próprio Art. 2.º estabelece que 
além da Petrobrás o monopólio poderá ser exercido através de 
companhias subsidiár~as . 

Está, então, no 'Qom entendimento que, desde que o Estado 
exerça o monopólio, êle o poderá fazer por uma, duas, três, quatro, 
cinco, dez emprêsas que resolver organizar, ou permitir que se or-
ganizem, para trabalJ:~ar em proveito do Estado na forma de mo-
nopólio estabelecido pelo projeto. 

Então, não confm;1dido Estado com Govêrno, com a significa-
ção de Poder Executivo, não só é perfeitamente cabível a colabo-
ração trazida pela Emenda n.0 19, do eminente Senador pelo Para-
ná, Sr. Othon Mãder, como também esta emenda não colide com 
a do ilustre Senador por Alagoas, Sr. Ismar de Góis. 

O Sr. Attílio Vivaçqua - V. Ex.ª está colocando perfeitamen-
te a questão . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ONOFRE GOMES - . . . porque esta se refere à forma 
contratual, o que não pode deixar de indireta ou previamente, 
exigir uma concessão na forma constitucional, mas concessão de 
trabalho em proveito do monopólio do Estado· 

A emenda do Senador Ismar de Góis, entretanto, entrega ex-
clusivamente ao arbítrio do Executivo a administração da emprê-
sa durante a exploração do monopólio. E, conforme brilhante-
mente frisou o Senador Kerginaldo Cavalcanti pela segunda vez, 
há poucos momentos, da tribuna, êsse arbítrio poderá permitir ao 
Govêrno, através de dialética hábil, que ultrapasse as prerrogati-
vas claramente estabelecidas no projeto e desvirtuar a aplicação 
do próprio monopólio. 

A emenda do Senador Othon Mãder respeita muito mais a 
forma do monopólio estatal constante do projeto, visto como esta-
belece a intervenção do Poder Legislativo, quando necessária. 

O Sr. Ismar de Góes - Admite V. Ex.ª a emenda do Senador 
Othon Mãder, tal qual foi redigida, com inciso III do Art. 2.0 ? 

O SR. ONOFRE GOMES - Admito perfeitamente, porque 
continua o monopólio para o Estado da mesma maneira, na for-
ma constitucional, como no caso da Petrobrás. O Estado é tão 
monopolista que só permitirá a concessão a emprêsas como a emen-
da confere, se lhe convier. Está assim plenamente confirmado o 
princípio estatal do monopólio. 

O Sr. Ismar de Góis - Talvez V. Ex.ª esteja confundindo, 
como bem disse o ilustre Senador Alberto Pasqualini, concessão do 
monopólio com delegação do exercício do monopólio . 

O SR. ONOFRE GOMES - Compreendo perfeitamente se 
possa exercer o monopólio através de concessões; desde que o 
Estado estabeleça as normas, qualquer concessão, feita sob a for-
ma monopolista estabelecida no princípio estatal, é perfeitamen-
te viável. 

Estaria fora de propósito imaginássemos se pudesse estabe-
lecer, no Brasil, um monopólio ferroviário em benefício do Estado 
através de tôdas as estradas de ferro existentes no país? Não! E' 
perfeitamente realizável, claro e compreensível tal coisa se desse. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Muito bem. 
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o SR. ONOFRE GOMES - Por que então admitir o fato no 
campo ferroviário e não no campo do petróleo? 

o Sr. Othon Mader - Muito bem. 

O SR. ONOFRE GOMES - Não vejo, em absoluto, diferença. 

O Sr. Attílio Vivacqua - V. Ex.a acaba de dar exemplo alta-
mente ilustrativo no caso figurado do monopólio ferroviário. 

A União tem o monopólio da pesquisa, da extração e da refi-
nação do petróleo. Ela exercerá êsse monopólio através, não só da 
Petrobrás, como de companhias subsidiárias, ou de determinadas 
emprêsas às quais delegasse direitos. 

O SR. ONOFRE GOMES - Sim, uma vez aceita a Emenda 19. 

O Sr. Ismar de Góis - V. Ex.ª fala em delegação do exercí-
cio do monopólio. Monopólio é uma coisa; concessão é outra. 

O Sr. Attílio Vivacqua - No regime de concessão todo mun-
do pode concorrer, quem quer que se apresente; enquanto no regi-
me do monopólio, não.' O Estado se reserva o direito de exercê-lo 
através de determinados órgãos ou de emprêsas privadas, se jul-
gar conveniente. 

O Sr. Ismar de Gói~ - Queira V. Ex.ª analisar a Emenda n.º 54 

O SR. ONOFRE GOMES - No meu modo de ver, talvez fôsse 
uma das razões de pêso. O monopólio estatal é mantido, uma vez 
aceita a emenda Othori+ Mãder, a qual não colide com a do Sena-
dor Ismar de Góis. Esta é maneira pela qual compreendo o pro-
blema como está pôsto. E a solução que se lhe pode dar é bem 
mais vantajosa do que a resultante da rejeição da Emenda n.º 19. 
Porque a aceitação dessa emenda proporciona uma colaboração 
fiscalizadora e controladora do Poder Executivo, levando conse-
qüentemente o projeto para a verdadeira forma estatal, e não en-
tregando a exploração do petróleo a um poder único, mas a am-
bos os poderes políticp-administrativos da Nação. 

O Sr. Plínio Pom-peu - O govêrno só pode dar concessão a 
companhias nacionais. 

O SR. ONOFRE QOMES - Era o que tinha a dizer. (Mui-
to bem!) 



- 561-

O SR. FERREIRA DE SOUSA* (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, a matéria proposta ao debate nada tem que ver, ao meu 
sentir, com a solução que o Senado possa dar à tese do mono-
pólio ou do não monopólio estatal, da entrega ou não da pesquisa 
e exploração do petróleo a emprêsas privadas ou de capital pri-
vado. A mim se me afigura que essa matéria é rigorosamente de 
direito: saber se a expressão "monopólio" ou a noção de monopó-
lio briga com a de concessão; se é possível o Estado ter um mono-
pólio, concedendo-o a uma emprêsa particular; ou se só se enten-
de por monopólio o Estado se encarregar diretamente dessa ativi-
dade. 

Encarando o assunto do qual resultará a decisão final sôbre 
a admissibilidade ou não para discussão da Emenda n.0 19 do Se-
nador Othon Mãder, não tenho dúvida em sustentar que nem esta 
emenda nem a possibilidade de uma concessão de exploração de 
petróleo a emprêsa particular, se chocam com a idéia do monopó-
lio. O caso já foi grandemente tratado no Brasil, no projeto do 
Estatuto do Petróleo organizado por uma comissão de notáveis 
estudiosos, à frente dos quais estava o meu grande amigo e emi-
nente correligionário Sr. Odilon Braga. O projeto de Estatuto do 
Petróleo também estabeleceu o monopólio estatal, mas admitiu 
com boas razões o do ponto de vista técnico-jurídico, - e não en-
tro, agora, no mérito - que o monopólio pode ser exercido por 
emprêsas mediante concessão. Esta tese é tão rigorosamente ju-
rídica que, no campo administrativo há, até, uma discussão in-
teressante: a de saber se tôda concessão não envolve a idéia de 
monopólio. Quem se dedica ao estudo de Direito Administrativo, 
encontrará grande número de tratadistas que entendem contida 
na idéia de concessão, idéia do monopólio, não podendo o Estado 
fazer concessão sem acompanhá-la de monopólio . 

Esta doutrina é levantada a propósito da diferença entre con-
cessão e autorização. Quando o Estado autoriza um determinado 
indivíduo ou emprêsa ao exercício de certa atividade, êle não está 
concedendo nada de seu. Exerce apenas sua função de superin-
tendente dos interêsses gerais do país e mostra que aquela emprê-
sa particular pode exercer atividade sem prejuízo da conveniên-
cia da nação. É o caso atual das emprêsas de bancos, de segu-

(*) N"ão foi revisto pelo orador. 
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ros, de capitalização, de navegação que só podem exercer a sua 
atividade devidamente autorizadas pelo Estado. É o caso também 
dn explora~~ão de minas, que pode ficar sob a propriedade parti-
cult\r. O Estado se reserva o direito de autorizar a exploração. 

Isso é autorização. Mas, quando há concessão, não. Na con-
crssào o Estado defere alguma coisa que êle tem; alguma coisa 
dl-:' St'U. Não se trata mais de pura função de Poder Público ou de 
polida geral dos interêsses econômicos do país. E' alguma coisa 
Qllt' l:'k. como Estado exerce. E se não o faz sob monopólio, pode 
entretnnt.o concedê-lo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Neste ponto i-eside minha di-
\'Cr~t'lll'Ül fundmnental. 

O SH . FERREIRA DE SOUSA - Aliâs, é fato sabidíssimo en-
tre nós. QUt:'m de nós, homens públicos, homens em contactO com 
:!\ ndminist.rnçào, não sabe que é norma, em todos os municípios do 
Brnsil - desde o Rio de Janeiro até o menor município, conceder-
s~ a e::qfüm1ção de certps serviços públicos a emprêsas particula-
rt',S'~' Ilmninaçào pública, distribuição de fôrça elétrica, fabricação 
de gt'lo, e.xploração de emprêsas de transportes, de serviços fune-
ràri()S, t('lefôniros~ ti·a1~sportes urbanos - todos se fazem por 
cont'üs..~:\o . 

M~l.s, por que se faz~m por concessão? Porque essas atividades 
são d~) E-stsdo; porque só o Estado ou o Município - uso do vocá-
bul<' "E$t.ado'' no sentido té-cnico - pode exercê-las sob monopólio, 
c'J\:igind1.' ~1ue os particul,lres respeitem sua atividade e não possam 
~o mt"'s.mt~ ti:mpo explorar se1'Viço idêntico. 

Qu.~indo o Municlpi() faz s concessão, concede a exploração do 
l11Cl1.úpólio. E' o es.so das t"sfradas de fei-ro; no Brasil essa hipó-
t~~ é lJ.'fl.'i.".'ll'OS l'01UUlll~ ma...;;, em países rest1·a11gciros, é muito adota-1 

d~\, .As ~ISl!."i~d~ de forro sàc normslmente exploradas por emprê-
S..'\S ~r:.'iculs.::•ts. e111 regin:ie dt" n1onoµólic de :zona, em virtude de 
1M11c~.ssào de Es!füio, porque só 0 Est:ido pode ehan1ar a si o mono-
1)6ni.~'IJ d"' dl.•'Í(':rmh1sô.>s ,.r::i..r:.s}}ffi·t<'.s fen~m1~irios,, em determinadas1

~.01\~l);S .. 

i() :..'ir. /i./í·1}ú) Vh>D.cq,,,~~ - A Sào Pado Rrlway fr0i m-gmllzada 
d~-?. foirma .. 

http:mt"'s.mt
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O SR. FERREIRA DE SOUSA - Com todo o prazer. 
O Sr. Gomes de Oliveira - Nesse caso, o Estado pode dar 

concessão a mais de uma emprêsa para exploração dêsses serviços? 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O Estado pode dar conces-
são a vinte, duzentas ou quinhentas emprêsas. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Logo o monopólio pode não existir. 
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Peço ao nobre colega que não 

tire conclusões antes que eu termine minha resposta. 
O Estado, entretanto, não o fará concedendo ou distribuindo 

o seu monopólio, que se exerce sôbre todo o país, por zona, por 
grupo ou por determinado serviço. Poderá dar a uma emprêsa 
o monopólio da extração do petróleo; a outra, o monopólio da re-
finação do petróleo e ainda a outra o monopólio da distribuição do 
petróleo. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Poderá concedê-lo até em determi-
nada zona. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Quer dizer: o Estado pode 
dar monopólio, como o faz em relação às estradas de ferro. Em 
São Paulo, a São Paulo Railway era concessionária de uma linha; 
a Paulista de outra linha; a Leste Brasileiro - a antiga, não a 
de hoje, que é uma autarquia federal - quando emprêsa parti-
cular, era concessionária de um monopólio ferroviário em zona 
baiana. 

O monopólio do Estado é sôbre certas atividades. Pode distri-
buí-lo, integralmente, por zonas, grupos ou serviços. 

Aliás, a noção de monopólio não exige unidade de direção. 
Quem conhece, por exemplo, o que se deu nos cartéis e nos trustes, 
organizações nem sempre, mas muitas vêzes monopolísticas, sabe 
que os cartéis, sobretudo, se organizam ora tendo em vista a divi-
são dos mercados, ora a fixação de preços, ora a distribuição de 
lucros; e qualquer dêsses domínios pode ser exercidos sob monopó-
lio, como se pode mercantilizar o monopólio estabelecido pelas 
emprêsas cartelizadas. 

O Sr. Gomes de Oliveira - E' o monopólio de fato. 
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Daí, Sr. Presidente, não ser 

possível pensar-se que o Estado deva, para exercício do monopólio, 
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sempre fazê-lo por intermédio de repartições suas e funcionários 
seus. O projeto, aliás, é um desmentido a essa tese. 

Diz o projeto que o monopólio do Estado se exerce, em primei-
ro lugar, pelo Conselho Nacional do Petróleo; em segundo, por 
quem? Pela Petrobrás? 

O Sr. Attílio Vivacqua - Petrobrás e emprêsas subsidiárias. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Que é a Petrobrás? Uma em-
prêsa de Direito Privado. O Estado dentro da Petrobrás; e as em-
prêsas subsidiárias dentro da Petrobrás. Nada mais é que uma 
companhia de acionistas; e como tal se entende qualquer parti-
cular que subscreva ou venha a comprar suas ações. 

O Estado, por fôrça desta lei, delega o monopólio, o que a Cons-
tituição permite; chama para o exercício de determinada atividade 
a Petrobrás; e tanto pode delegá-lo à Petrobrás como a qualquer 
outra emprêsa. A lei determinará quais outras emprêsas, e auto-
rizará o Govêrno a concedê-lo a essas outras emprêsas. 

Sr. Presidente, façó esta declaração, já sustentada na Comis-
são de Finanças: não :p.á incompatibilidade entre a concessão a 
emprêsas particulares para explorarem o petróleo e a noção do 
monopólio estatal. O m~rito é diverso. Julgo não deva ser dada a 
concessão, o que é difer~nte. Penso que o monopólio, no caso, deve 
ser rigorosamente exercido pelo Estado; e só pelo Estado, através 
da Petrobrás e emprês91s subsidiárias. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Lembro 
ao nobre orador que dispõe apenas de dois minutos para concluir 
suas considerações. 

O Sr. Gomes de Otiveira - Permita o orador um aparte. A 
Constituição estabelece dois regimes: o da concessão e o do mono-
pólio. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Desculpe-me o nobre colega 
Senador Gomes de Oliveira, mas estou impossibilitado de respon-
der ao aparte em virtude do tempo de que disponho estar por 
terminar. 

O regime das concessões não se prende ao do monopólio. Não 
posso repisar a minha tese· porque seria repetir os mesmos argu-
mentos que acabo de e:i<;pender. Estamos votando o projeto da Pe-
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trobrás e o Senado não está prêso ao sistema nêle estabelecido. Con-
cluída a votação é que poderemos verificar qual o sistema que foi 
adotado. Vale dizer, a proposição da Câmara não é nenhum nolli 
me tangere, nenhum quadro rígido, dentro do qual não possa o Se-
nado alterá-lo na sua sistemática. Não há nenhuma justificativa 
nesse sentido. 

Entretanto, por estas razões é que a emenda do Senador Othon 
Mã.der não está de forma alguma prejudicada pela do Senador 
Ismar de Góis. Nem contaria o sistema monopolista do projeto. 

Sr. Presidente, não tenho tomado parte ativa na discussão; 
mas votei contra a emenda Ismar de Góis como também votei 
contra ela na Comissão de Finanças. S. Ex.ª conhece meu ponto 
de vista; considero-a inconstitucional. Essa parte, porém, é ven-
cida e não desejo criticar a resolução do Senado. Vale dizer, sequer 
estou manifestando minha preferência quanto ao sistema estabele-
cido pelo projeto. Sabe o Senado que sou pelo monoplio estatãl. 
No momento, porém, sustento um ponto de direito: é possível o 
exercício do monopólio estatal por via de concessões. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Vou consultar o plenário sôbre se 
considera prejudicada a Emenda 19. 

Queiram conservar-se sentados os Srs. Senadores que conside-
ram prejudicada a Emenda n.º 19 (Pausa). 

A Emenda não foi considerada prejudicada. 
Em votação a Emenda n.º 19, com pareceres contrários das 

Comissões de Economia, de Segurança Nacional e de Finanças; 
e parecer pela constitucionalidade, da Comissão de Constituição e 
Justiça. A Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públi-
cas é autora. 

O SR. ISMAR DE GóIS (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, pronunciei-me no sentido de que a emenda não fôsse 
considerada prejudicada. Mas mantenho meu ponto de vista ante-
rior; encerra contradição relativamente ao Art. 2.º, constituída em 
inciso III. Por êsse motivo, ofereci duas emendas. Nada mais são 
que a repetição da Emenda n.0 193, constituindo, porém, dispositivo 
autônomo. 

Dos debates travados sôbre a Emenda n.0 19 no sentido de 
considerá-la ou não prejudicada, observamos diferentes pontos de 
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vista, mesmo entre os mais ilustres juristas da Casa, sôbre a pos-
sibilidade ou não da concessão dentro do regime monopolista. 

Essa a razão por que ofereci duas emendas. Embora encerrem 
o mesmo-espírito da apresentada pelo nobre Senador Othon Mãder, 
dela diferem em seus têrmos. Creio mesmo que a Emenda n.º 54 
bem concilia o pensamento daqueles que não concordam com a 
concessão dentro do regime monopolista. 

Em conclusão, Sr. Presidente, votarei com a Emenda n.º 19, 
reservando-me para apoiar o que ela pretende na votação das de 
n.0 53 e 53. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.º 19. 

O SR. BERNARDES FILHO (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, pedi a palavra para declarar que votei com a Mesa 
no sentido de considerar preudicada a Emenda n.º 19. Da mesma 
forma, votarei contra ela, já agora quanto ao mérito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.a constará 
da Ata. 

Em votação a Emenpa n.º 19. 

O SR. CAMILO MÉRCIO * (Para encaminhar a votação) 
:Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Quando se discutia, na Câmara dos Deputados, em ambiente 
de acalorado debate, o projeto da Petrobrás, pronunciei nesta 
Casa um discurso definindo minha atitude ostensiva pelo mono-
pólio estatal. Acentuei então - e ora repito - que aquêle gesto 
não poderia ser interpretado de modo algum como decorrente de 
influências comunistas -- acusação feita na ocasião e ainda hoje 
repetida, àqueles que defendem a patriótica tese nacionalista. 

Sr. Presidente, meu passado político não permitiria, desau-
torizaria mesmo, qualquer suspeita nesse sentido. Minha atuação 
na Câmara, como Deputado, caracterizou-se pelo combate, sem tré-
guas, ao partido de Stal~n; e a minha estréia nesta tribuna, como 
devem estar lembrados muitos dos eminentes colegas, assinalou-se 
pela luta como então Senador Luís Carlos Prestes, que não podia 
conformar-se com a detida análise que eu fazia do seu partido, 
situando-o nos seus verdadeiros objetivos, nas suas indisfarçáveis 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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diretrizes de ditadura permanente, sem qualquer contrôle, indife-
rente aos desejos do povo, porque o domina de todo. 

O Sr. Plinio Pompeu - Perdoe o nobre colega a interrupção. 
Devo fazer justiça. V. Ex.ª na Câmara dos Deputados nunca agiu 
de maneira diferente. 

O SR. CAMILO MÉRCIO - Estou tranqüilo nesse ponto; 
nunca houve, aliás de minha parte, qualquer alusão ao nobre co-
lega. 

O Sr. Plínio Pompeu - Perfeitamente; mas houve mal en-
tendido. Quando disse que havia monopólio estatal apenas na 
Rússia, não afirmei que V. Ex.ª fôsse partidário do regime ali ins-
tituído. Conheço V. Ex.ª desde 1935, na Câmara dos Deputados 
como o mais extremado combatente ao regime extremista russo. 

O SR. CAMILO MÉRCIO - Obrigado a V. Ex.a. 
Sr. Presidente, continuo com a mesma orientação, com o 

mesmo ponto de vista. Devo, entretanto, assinalar, deveras satis-
feito, que, com as emendas oferecidas ao projeto, principalmente 
as do nobre Senador Alberto Pasqualini, tão bem justificadas e 
defendidas em notável parecer, se aprovadas, teremos o petróleo 
realmente nosso e não sujeito aos apetites devoradores dos trustes 
e à cobiça lucrativa das iniciativas privadas. 

Sr. Presidente, não compreendo como se possa desejar lucro 
na exploração de um produto como êsse, que deve atender, sobre-
tudo, aos interêsses da coletividade. 

Para o capital privado sobram negócios, não necessitando, pois, 
de estar à espreita dessa riqueza do nosso subsolo, que deve servir, 
sobretudo aos interêsses da Pátria. 

O parecer do nobre Senador Alberto Pasqualini que mais uma 
vez cito, focalizou admiràvelmente o debatido projeto que cria a 
Petrobrás ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 

O SR. CA,MILO MÉRCIO - . . . evidenciando, perfeitamente, 
os recursos com que contamos para atender à exploração do nosso 
ouro negro. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Foi, não há negar, segura resposta 
àqueles que criticam o sentimento de inferioridade do Brasil. 
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O SR. CAMILO MÉRCIO - O ilustre relator Alberto Pasqua-
lini ofereceu emendas que melhoraram algumas deficiências de que 
ainda se ressentia o projeto da Câmara dos Deputados. 

Se permitida a colaboração do capital particular na explora-
ção do petróleo, ela não deve ser no sentido de liberar - afir-
ma S. Ex.ª - nem de influir nas decisões, que constituirão prer-
rogativa das entidades públicas. 

Por que a iniciativa privada? Por que o lucro de particulares, 
sem quaisquer restrições, desviando conseqüentemente os benefí-
cios que êsse produto pode proporcionar ao povo, ao País, e à co-
letividade? 

Em admiráveis discursos, muito bem se pronunciou, na Câ-
mara dos Deputados o então deputado Artur Bernardes, ex-Presi-
dente da República, focalizando os prejuízos ocasionados pelos 
trustes em todos os países ... 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 

O SR. CAMILO M~RCIO - . . . e mostrando que os capitais 
estrangeiros não se conformam, como antigamente, com lucros 
auferidos em condições iguais aos dos brasileiros. Querem lucros 
enormes, iguais, dizia ~· Ex.ª, aos da Standard OU, que, em 1946 
- como afirma em seu próprio relatório - assinalou lucro de 
332%!. .. 

O Sr. Francisco aaizotti - Permite V. Ex.ª um pequeno apar-
te? (Assentimento do orador) - Não nego êsse lucro fabuloso, a 
que V. Ex. a se refere. 

O SR. CAMILO MÉ.RCIO - É afirmação do ex-Presidente Ar-
tur Bernardes . 

·O Sr. Francisco Gallotti - E' tempo, porém, de pensar em 
outros problemas de lucro. Veja V. Ex.ª: o petróleo, explorado no 
interior dos Estados Unidos, trabalhado para dêle se tirar óleo e 
gasolina; transportado via terrestre para o pôrto de Nova Iorque 
e, via marítima, para os portos do Brasil, tudo com enormes des-
pesas - aqui chega por quase metade do valor por que é vendido ... 

O Sr. Plínio Pompeu - Mais que a metade. 
O Sr. Francisco Gallotti - . . . pois a outra metade o Go-

vêrno cobra em taxas de entrada no País, além de outras tributa-
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ções. O produto nos é vendido a Cr$ 2,40 o litro. A água mineral, 
existente em Minas Gerais, que é engarrafada in natura, nos é en-
tregue a 4 cruzeiros, não o litro, mas o meio litro. Não combato o 
ponto de vista de V. Ex.a, mas convido o ilustre orador a formar 
novo partido "tupiniquim" para acabarmos com essa exploração 
de produtos de nossa terra. 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex. a está convidado ... 
O Sr. Bernardes Filho - Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. CAMILO MÉRCIO - Ouvirei V. Ex.ª com satisfação. 
O Sr. Francisco Gallotti - Se fôsse eu o orador, não teria per-

mitido o aparte, porque isso acontece na terra de S. Ex.ª. (Riso). 
O Sr. Bernardes Filho - Esquece o nobre Senador Francisco 

Gallotti que a água mineral custa 4 cruzeiros por causa do valor do 
vasilhame, do casco. 

O Sr. Gomes de Oliveira - E' devido à pequena produção. 

O SR. CAMILO MÉRCIO - Sr. Presidente, sabemos o que 
acontece aos países que caem nas garras dêsses trustes . Conhe-
cemos bem o que aconteceu na Bolívia, onde chegaram a ser cons-
truídos oleodutos clandestinos para fraudar o govêrno nos im-
pôstos que lhe eram devidos. Na Venezuela até conseguiram que 
uma pequena minoria dominasse, indiferente à miséria do povo. 
No México, teriam de ser desapropriados. 

Quero citar um aparte do nobre Senador Domingos Velasco, 
relativamente à opinião de um jornalista americano, dizendo que 
na Venezuela impera uma ditadura militar imposta por homens 
vendidos aos agentes estrangeiros. 

Conseqüentemente, sou nacionalista em defesa dos interês-
ses do Brasil e em benefício da coletividade. Neste sentido será o 
meu voto em relação a tôdas as emendas neste plenário. (Muito 
bem; muito bem. Palmas) 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (Para encaminhar a 
votação) - Sr. Presidente, não começarei pelo martírio da nossa 
pobre água mineral de Minas Gerais. 

Sou dêsses homens que têm grande respeito pelo paladar dos 
ricos e êles geralmente preferem beber os vinhos franceses a pro-
var nossos excelentes vinhos do Rio Grande do Sul. 
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O Sr. Gomes de Oliveira - E de Santa Catarina - acres-
cente V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Certamente, a nossa 
água mineral mal lhes passa pela lembrança, e estou certo de que 
comigo concordará o nobre Senador Francisco Galloti ... 

O Sr. Francisco Gallotti - Vamos ver. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - ...quanto ao fato de 
que as dezenas de milhares de automóveis exigem, diàriamente, 
de ricos e pobres, a contribuição de gasolina, enquanto o apro-
veitamento das nossas águas minerais depende da boa disposição 
ou do mau estômago de cada um de nós. 

o Sr. Francisco Gallotti - Está V. Ex.ª redondamente en-
ganado. 

O Sr. Bernardes Füho - Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. KERGINALpO CAVALCANTI - Com todo o prazer. 
O Sr. Bernardes F{lho - E' preciso, de uma vez por tôdas, 

esclarecer que o Estado de Minas Gerais é um Estado estrangula-
do na Federação. A e~<momia mineira, tôda ela, tem que ficar na 
mão dos intermediários tj.e São Paulo ou Distrito Fedem!, razão pela 
qual muitos produtos m~neiros que aqui chegam não vêem encare-
cidos de Minas Gerais, pois quem mais os estrangula é a Central 
do Brasil. 

O SR. KERGINALI>O CAVALCANTI - Parece-me que o no-
bre Senador Bernardes Filho acaba de responder, elegante e in-
cisivamente, ao ilustre Senador Francisco Gallotti. 

O Sr. Francisco Gp,llotti - Não apoiado. Se V. Ex.ª, em 
muitas ocasiões, principalmente no verão, procurar adquirir água 
mineral, não a encontrará, tal o consumo. 

Q SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Até hoje não tive a 
felicidade de poder procllrar as estações hidrotermais . 

O Sr. Alberto Pasqu.alini - 1!.:sse argumento da água mineral 
só o podemos mesmo aceitar como brincadeira. Não vamos esque-
cer que consumimos 23 milhões de litros de gasolina por dia ... 
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o Sr. Francisco Gallotti - E' o nosso desenvolvimento que 
o obriga ... 

O Sr. Alberto Pasqualini - .•.e que não consumimos 23 mi-
lhões de litros de água mineral por dia. Além disto, seria preciso 
demonstrar que a gasolina, produzida no Brasil, irá custar o que 
custa a água mineral, o que não está demonstrado. Não devemos 
comparar o preço da água mineral com o da gasolina estrangeira, 
mas sim o da gasolina estrangeira com o que a gasolina custará 
no Brasil. 

O Sr. Francisco Gallotti - Não comparei água mineral com 
gasolina. Referi-me apenas à circunstância de que se a gasolina 
dava um lucro de 332%, o da água mineral, devidamente calcu-
lado, será de 800 % , ou de 1. 000 % 11 ! 

O Sr. Ismar de Góis - Aliás, a água mineral está mais in-
flamável do que a gasolina. (Riso). 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Quero agradecer aos 
nobres colegas esta agradável oportunidade em que se manifesta 
de maneira elegante a diferença que deve existir entre a gasolina 
quente e a água mineral fria. Mas, em verdade, não é êste o mo-
mento de chegarmos o fósforo à gasolina. 

Vamos, portanto, entrar no exame objetivo da emenda. De-
vemos notar, Sr. Presidente, que na sua linguagem preambular, o 
Projeto n.º 265, oriundo da Câmara dos Deputados, declara, de 
modo incisivo, que a pesquisa, a refinação e o transporte do pe-
tróleo constituem monopólio da União. Em seguida, esclarece 
que êsse monopólio se exercerá por meio do Conselho Nacional do 
Petróleo, como órgão de coordenação, de orientação, e fiscalização, 
e por intermédio da Petrobrás e suas subsidiárias, constituídas na 
forma da lei, como órgãos de execução. 

Ora, a emenda do nobre Senador Othon Mãder pretende, ao 
que me parece, aGrescentar ao Art. 2.º, onde se diz: 

"A União exercerá o monopólio estabelecido no arti-
go anterior" 

o inciso 
"Por meio de concessão, quando a lei autorizar a em-

prêsas constituídas nos têrmos da legislação brasi:leira 
com sede no Brasil." 



- 572 -

~ste ponto de vista foi, aliás, sustentado pelo nobre Senador 
Ferreira de Sousa, que pretendeu estabelecer uma diferença entre 
a autorização e a concessão, para chegar à conclusão de que o 
monopólio não exclui a idéia da concessão. 

Eu, porém, neste ponto, estou em divergência com S. Ex.a. 
Parece-me que, realmente, o monopólio não exclui a idéia de dele-
gação que é justamente aquela que se opera no caso em debate. 
Exclui, porém, de maneira absoluta e integral, a de concessão. 
Admitindo a tese esposada por S. Ex.ª, encontrei nas suas pró-
prias palavras a justificação do meu ponto de vista. 

Quando o govêrno concede, abdica de uma partícula de sua 
autoridade, em favor de alguém; quando delega, outorga a êsse 
alguém a faculdade de realizar determinadas obras ou serviços, 
sem que isso o prejudique fundamentalmente nos seus direitos. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Permite V. Ex.ª um aparte? (As-
sentimento do orador) - O Estado pode ser proprietário de certos 
bens e, no entanto, nãq o explorar; pode conceder a exploração 
a particulares, como fa~ atualmente, no caso das minas. Entre-
tanto, nessa circunstância, a situação é inteiramente diferente. 
A União assume o monopólio da exploração. Não se trata de con-
cessão de caráter administrativo, porém, de delegação do mono-
pólio de exploração. Ora, se achamos que é inconveniente dar con-
cessão de caráter administrativo, quanto mais o seria criar o mo-
nopólio legal e entregá-lo a emprêsas particulares, para ser exe-
cutado? Seria transferir os privilégios do Estado a particulares. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Seria transferir o lucro das explo-
rações. O monopólio é justamente para que o Estado se beneficie 
com os lucros. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Vou terminar, Se-
nhor Presidente. 

A princípi.o, fizemos na carapaça de bronze da Petrobrás uma 
fissura. Agora, começamos a retirar as roupas da Petrobrás e, no 
fim de tôda essa história, não teremos monopólio de espécie al-
guma. Existirá apenas o desfiguramento daquilo que propusemos 
como sistema e que não será nem uma coisa nem outra ... 

O Sr. Gomes de Oliveira - Vamos acabar transferindo tudo à 
Standard Oil . 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - ... porque teremos 
criado uma série de probabilidades dentro das quais tudo aquilo 
que pensamos não dará certo e tudo aquilo em que não pensa-
mos acabará por vir a redundar em prejuízo da coletividade· 

Por êste ponto de vista, data venia dos nobres colegas, sou 
pela rejeição da emenda do eminente e preclaro colega Senador 
Othon Mãder. (Muito bem/) 

O SR. OTHON MADER * (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, antes de mais nada, façamos ligeiro retrospecto 
para deixar bem clara a situação em relação à Emenda n.0 19. 

A emenda em nada quebra o monopólio estatal, conforme se 
evidenciou da discussão, há pouco aqui travada. 

Pretende-se, através da emenda, fazer com que o Estado exer-
ça o monopólio não só através da companhia que fundou - a 
Petrobrás - como também de entidades particulares. 

O objetivo da emenda é portanto fortalecer, intensificar a 
ação do Estado. E' natural que o trabalho de duas pessoas resulte 
sempre maior do que o de uma. De um lado o Estado procurará 
descobrir e industrializar o petróleo com seus próprios recursos; 
de outro, o capital privado fará o mesmo. Conjugados os esforços, 
maiores probabilidades haverá de se obter petróleo econômica-
mente e em prazo relativamente curto. 

Já expusemos várias vêzes o nosso pensamento a respeito da 
capacidade do Estado. Continuamos a asseverar nossa absoluta 
desconfiança na eficiência da administração pública para pesqui-
sar e industrializar o petróleo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não apoiado. Queira V. Ex.a 
perdoar-me, mas não o posso acompanhar no raciocínio. 

O SR. OTHON MADER - A experiência em nosos País é longa 
e penosa. Todos os dias, os exemplos reforçam nosso descrédito. 
Agora mesmo, uma sociedade, organizada nos moldes da Petro-
brás, sociedade mista em que o Govêrno prepondera - o Banco 
do Brasil - está a estarrecer a Nação com casos de corrupção 
e escândalo. A Petrobrás não será imune à influência política e 
administrativa. Dentro de pouco, neste setor, verificaremos escân-
dalos iguais ou maiores do que os agora presenciados. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Capacitados, infelizmente, da impossibilidade de, em nosso 
Pais, eliminar terminantemente os abusos cometidos nas organiza-
ções estatais e sociedades mistas, procuramos associar à Petrobrás 
a iniciativa privada. Nessa intenção, propusemos a emenda, pro-
curando conciliar o desejo, não só daqueles que acham que o Estado 
deve trabalhar e produzir petróleo, como da corrente contrária, 
ou seja dos que admitem a praticipação do capital privado na ex-
ploração do ouro negro . 

• A emenda, Sr. Presidente, é o que se pode chamar conciliató-
ria. Atende às duas correntes extremas. Os monopolistas terão na 
Petrobrás a desejada emprêsa para pesquisar e produzir petróleo; 
os partidários da livre iniciativa terão nos empreendimentos par-
ticulares um meio de auxílio, um instrumento de industrialização 
do precioso óleo. Achamos, assim, que a solução oferecida satisfaz 
plenamente, sem que o Estado tenha de fazer sacrifícios maiores 
do que os já feitos, para constituir essa sociedade. 

A verba orçada parl[t organização da Petrobrás, de dez bilhões 
de cruzeiros, é, evidentemente, insuficiente. Dentro em pouco se-
remos chamados a decretar novos impostos e aumentar os já exis-
tentes para atender ao :financiamento da Petrobrás. Tão pequeno 
é o montante previsto, que o próprio assessor técnico da Presidên-
cia da República, Sr. Rómulo de Almeida, justificando, em me-
morial, a necessidade da votação da Petrobrás tal como havia 
sido delineada na Mensagem do Chefe da Nação, calculou que, nes-
tes cinco anos, necessitaríamos de 25 bilhões de cruzeiros, e não 
apenas 10 bilhões. É o que se contém no memorial, de todos co-
nhecido. 

Não é tudo, porém: o Senador Plínio Pompeu - em que to-
dos reconhecemos um homem estudioso, minucioso, que esmeri-
lhou o assunto com profundeza - chegou à conclusão de que, 
para movimentar e tornar eficiente a Petrobrás, seriam necessá-
rios não 25, mas 36 bilhões de cruzeiros. Acredito esteja S. Ex.ª 
com a verdade, dado que, nos orçamentos para construções e equi-
pamentos de grande vulto, feitos através do Estado, o cálculo orça-
mentário sempre é superado, mesmo de larga margem. 

Desde logo surge a convicção de que com menos de 36 bilhões 
de cruzeiros, não movimentaremos eficientemente a Petrobrás. 
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O Sr. Landulfo Alves - Permite V. Ex.ª um aparte? (As-
sentimento do orador) - Afirma V. Ex.ª que necessitamos de 
36 bilhões de cruzeiros. V. Ex.ª não ignora, no entanto, que a Stan-
dard Oil, convidada a declarar quanto estaria disposta a gastar 
no Brasil com a Petrobrás - refiro o ocorrido porque é muito im-
portante para a exploração petrolífera - se se lhe entregasse a con-
cessão, respondeu ao Govêrno brasileiro. através do Conselho Na-
cional do Petróleo, que despenderia 2 bilhões de cruzeiros. V. Ex.ª 
conhece o fato. No entanto, julga que nós, com os recursos de dez 
bilhões de cruzeiros já votados não teremos dinheiro para movi-
mentar a Petrobrás! Entreguemo-la, então, à Standard Oil, dis-
posta a empregar 200 milhões de cruzeiros. 

O Sr. Plínio Pompeu - Considere V. Ex.ª que apenas um 
poço na Bahia já custa mais de 20 milhões de cruzeiros . 

O SR. OTHON MA.DER - Avalie V. Ex.ª as sornas fabulosas 
que precisaremos despender para a exploração petrolífera. 

Estamos, além disso, convencidos de que somente pela inicia-
tiva privada será possível a exploração eficiente do nosso petróleo, 
em prazo relativamente curto. Eis o que nos levou a formular a 
emenda que, esperamos, seja aprovada trazendo-nos a esperança 
de libertar o Brasil da tutela estrangeira, bem como do dispêndio 
de capital vultoso em divisas que mensalmente exportamos à con-
ta do petróleo e de seus derivados. Jl:sse capital bem poderia per-
manecer em território brasileiro, beneficiando a coletividade na-
cional. 

Na certeza de que a emenda será aprovada, faço ês~e apêlo aos 
Senadores presentes pois, desta forma, resolveremos o problema 
máximo do Brasil, neste momento, qual seja o de obtermos pe-
tróleo o mais urgentemente possível. (Muito bem!) 

O Sr. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.o 19. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI * (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presidente, ocuparei a atenção do Senado apenas para 
ler um telegrama que recebi e sei que outros Senadores também 
receberam. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Ao anunciar que somente lerei o telegrama, estou certo de não 
ser aparteado, porque seu autor não está presente. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Permite V. Ex.a um aparte? (As-
sentimento do orador) - E antes da leitura do telegrama não será 
possível contestá-lo? Creio que se trata de um telegrama circular 
que também recebi. 

O Sr. Camilo Mércio - Eu também o recebi. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Eu não; talvez por me acha-
rem um tupiniquim de cara feia. (Riso). 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Meu intuito é apenas que 
o telegrama fique constando dos "Anais" do Senado. 

Devo dizer ao nobre Senador Aloysio de Carvalho, que tanto me 
merece e a quem dei permissão para o aparte por não haver ainda 
iniciado a leitura que, com o maior prazer, ao terminar, o Senado 
ouvirá a palavra de S. Ex.a, sempre tão sincera, eloqüente e sábia, 
para comentar o telegr~ma e o combater de acôrdo com as idéias 
que esposa. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Muito obrigado pelas referências, 
mas, se o telegrama é o que recebi, pedindo votos para a partici-
pação do capital privad.o, não o posso atender, porque desde on-
tem prometi votar a favor do monopólio estatal. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - O nobre Senador Kergi-
naldo Cavalcanti declarou que não recebeu tal telegrama. 

O Sr. Kerginaldo C(Lvalcanti - Talvez, como disse, porque me 
achassem um tupiniquim de cara feia. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Darei, ao menos, a êsse dis· 
tinto colega, o prazer de conhecer o telegrama para o caso em que 
o deseje combater. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não o pretendo fazer. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - (Lendo): 

"No momento em que a Câmara alta do País vg como 
suprema instância legislativa vg vai dizer a palavra final 
sôbre o destino da pesquisa e exploração do petróleo per-
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mitimo-nos em nome do comércio brasileiro apelar espí-
rito patriótico eminente senador sentido concorrer com 
seu voto para aprovação das medidas de caráter realista 
que permitem a colaboração da iniciativa privada e do ca-
pitale da técnica estrangeiras vg subordinada naturalmen-
te aos sagrados interêsse da soberania nacional pt Senti-
mo-nos tanto mais à vontade para dirigir-lhe êste apêlo 
quanto êle não representa ponto devista pessoal ou de gru-
po nem nossa classe está diretamente vinculada a êsse mag-
no problema pt Assim agindo estamos certos de obedecer-
mos ao pensamento das classes produtoras brasileiras vg 
expresso na letra e no espírito das recomendações que 
resultaram dos grandes conclaves nacionais de Teresópo-
lis e de Araxá para os quais predominaram acima de 
qnaisquer considerações os supremos interêsses do Bra-
sil pt Atenciosos cumprimentos. - Brasílio Machado 
Neto, Presidente da Confederação Nacional do Comércio." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.o 19. 
O SR. LANDULFO ALVES* (Para encaminhar a votação) 

- Sr. Presidente, é de estarrecer que depois de tantos debates fe-
ridos nesta Casa sôbre a Petrobrás, ainda se registrarem discus-
sões como algumas que acabamos de ouvir, em que se chega are-
petir confrontos entre preços de gasolina e de água mineral! 

O Sr. Francisco Gallotti - V. Ex.ª está enganado. O con-
fronto foi entre os lucros, e não entre os produtos, no que vai di-
ferença corno do dia para a noite. 

O SR. LANDULFO ALVES - Só mesmo um raciocínio infan-
til poderia admitir cotêjo dessa ordem . 

.Q Sr. Francisco Gallotti - Obrigado pela diminuição de ida-
de que o venerando Senador me dá. (Riso). 

O SR. LANDULFO ALVES - Não viso a pessoa de V. Ex.a. 
Lamento, entretanto, que o nobre colega não tenha encontrado 
outros argumentos para a defesa dos monopólios internacionais. 

O Sr. Francisco Gallotti - Limitei-me a ler o telegrama; não 
me manifestei sôbre êle. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, repito: é de 
estarrecer! Nem quero demorar-me nesas tese, porque não vejo 
como se possa confrontar preço ou lucro de gasolina com os de 
água mineral; de gasolina, que vem para o Brasil em bojudos 
transportes marítimos, a granel, passando por oleodutos, que re-
duzem a quase nada o preço do transporte terrestre, com uma 
água precàriamente engarrafada ali adiante, num país onde não 
há indústria de vidro. 

O Sr. Francisco Gallotti - Mais uma vez, se me permite a 
interrupção: V. Ex. a não está sendo feliz. Quando expuz meu pon-
to de vista, parei no pôrto de chegada da gasolina. Não tratei 
dessa parte a que V. Ex. a está se referindo. Aludi às despesas 
ferroviárias e marítimas dos Estados Unidos, da Rú~sia, ou de 
onde venha o petróleo, até o nosso pôrto. V. Ex.ª está pegando 
numa tábua que não lhe dei. 

O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, quando se che-
ga ao exame de aspectos tais, é porque não se tem argumentos; 
e é esta carência de argumentos dos defensores do monopólio es-
trangeiro que nos deix~ estarrecido. 

O Sr. Francisco Gallotti - Nesta Casa, nunca ninguém fa-
lou em monopólio estrangeiro; falou-se na colaboração privada. 

O SR. LANDULFO ALVES - E' a maneira de encobrirem-se 
os intuitos ... 

O Sr. Francisco Gallotti - Na opinião de V. Ex.ª. 

O SR. LANDULFQ ALVES - . . . sem precisar dizer que na 
cooperação privada está incluído o capital estrangeiro. 

Devíamos ser, desde logo, francos e não lançar essa névoa, essa 
ligeira neblina para encobrir a verdade. 

Vejo, com tristeza, que ainda há quem se levante, nesta 
Casa, para dizer que o Brasil não tem dinheiro para fazer petró-
leo, quando dez bilhões de cruzeiros foram postos a serviço do 
Govêrno Federal pelo Congresso, a fim de pôr em movimento a 
Petrobrás. Confronte-se isto, como disse há poucos minutos em 
aparte, com a miserável proposta da Standard Oil, de duzentos 
milhões de cruzeiros, em dez anos, isto é, vinte milhões de cru-
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zeiros por ano, e ter-se-á uma riqueza individual baixíssima e pre-
cária na hora presente do Brasil. 

Sr. Presidente, oculta-se em tudo isso o interêsse real, aquêle 
que se expressa no silêncio tremendo da imprensa nacional . 

Estive, há dois dias, em São Paulo, onde fui proferir uma con-
ferência no Centro Onze de Agôsto; fiquei contristado ao ver que 
os jornais paulistas não se podem manifestar sôbre o petróleo. E 
que é São Paulo, Sr. Presidente? E' o Estado que se avantajou 
de tal modo no progresso do País que passou a ser o estímulo da 
grandeza nacional. 

O Sr. César Vergueiro - Quem proíbe São Paulo de se ma-
nifestar? 

O SR. LANDULFO ALVES - O dinheiro, o metal vil, que 
compra o silêncio. Sr. Presidente, não conheço mais têrmos quan-
do defendo os maiores interêsses do País. Não estou aqui para me-
dir interêsses individuais, quando estão em jôgo os da minha 
Pátria. 

O Sr. César Vergueiro - Onde viu V. Ex.ª subôrno em São 
Paulo? 

O SR. LANDULFO ALVES - Pelo silêncio que observei, che-
guei à conclusão do subôrno. 

O Sr. César Vergueiro - V. Ex.ª diz que foi fazer uma confe-
rência no Centro Onze de Agôsto, e chegou à conclusão de que lá 
havia subôrno? No seio da mocidade acadêmica, entusiasta e va-
lorosa? 

O SR. LANDULFO ALVES - Declarei que o subôrno estava a 
serviço do silêncio. 

O Sr. César Vergueiro - No Centro Acadêmico? 

O SR. LANDULFO ALVES - Não falei em estudantes. 

O Sr. César Vergueiro - V. Ex.a não pode, então, afirmar 
que há subôrno. 

O SR. LANDULFO ALVES - Foi, repito, a minha conclusão, 
pelas conversas que ouvi e o ambiente que encontrei. 

O Sr. César Vergueiro - A dedução é falsa. 
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O Sr. Domingos Velasco - Pelo que compreendi, o nobre ora-
dor tirou essa conclusão do silêncio da grande imprensa a respeito 
do problema do petróleo. 

O SR. LANDULFO ALVES - Da situação da imprensa es-
tanque. Nada passa. 

O Sr. Domingos Velasco - Está tôda comprada pela publici-
dade da Standard Oil. Não há, no Brasil, homem de imprensa que 
ignore êsse fato. Jornal que hoje defenda o monopólio estatal, no 
dia seguinte perde a publicidade da Standard Oil. Esta, a verda-
de, Srs. Senadores. Posso dizê-lo a V. Exas. com a autoridade dos 
meus trinta anos de vida de imprensa e de diretor de jornal. 

O Sr. César Vergueiro - E' uma acusação muito grave que 
V. Ex. a faz à imprensa brasileira. 

O Sr. Domingos Velasco - Faço-a com tôda a minha respon-
1sabilidade . 

O Sr. Othon Mader - Mas quem está resolvendo o problema 
do petróleo não é a imprensa; são os Senadores da República bra-
sileira, bastante independentes para emitirem opiniões. 

O Sr. Domingos V çlasco - O Senador Landulfo Alves recla-
mou contra o silêncio dil imprensa, não contra o dos Senadores. 

O Sr. Othon Mader - Mas, no caso, quem se manifesta são 
os Senadores . 

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.a está se exaltando na de-
fesa de uma coisa que pão ataquei. O que fazem a imprensa e o 
rádio é preparar psicologicamente o País para assistir à entrega do 
petróleo ao capital privado. 

O Sr. Francisco Gallotti - Agora está certo: ao capital pri-
vado. 

O Sr. Othon Mader - Quem vai deliberar é o Congresso. 

O Sr. Domingos Velasco - Somos todos suscetíveis às infor-
mações da imprensa, à propaganda pelo rádio. Que faz então a 
Standard Oil? Compra-os, amordaça-os. Declaro-a, repito-o, com 
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a responsabilidade de Senador da República e com a de trinta 
anos de vida jornalística e de diretor de jornal. 

O Sr. César Vergueiro - Protesto, como brasileiro. 

O Sr. Othon Mader (dirigindo-se ao Sr. Domingos Velasco) 
- Por que V. Ex.ª não denuncia êsses fatos, pedindo a abertura 
de inquérito? 

O Sr. Domingos Velasco - Não é necessário que diga como se 
faz o subôrno; basta ler os jornais e verificar a publicidade. 

O Sr. Othon Mader - V. Ex.a pode pedir punição para os 
responsáveis. 

O Sr. Domingos Velasco - Meça V. Ex.ª os anúncios e veja 
o preço por centímetro. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-
ção. Está a esgotar-se o tempo de que dipõe o nobre orador. 

O SR. LANDULFO ALVES - Sr. Presidente, dizia eu que há 
grande fator a considerar-se: nos Estados Unidos os trustes in-
ternacionais detêm a propriedade de 1. 800 jornais. Até aí se admi-
te que vão os cartéis; mas encontrarem neste País defesa em jor-
nais que não são de sua propriedade, criando êsse estado de ab-
soluto silêncio, é fato que traduz o abastecimento dos nossos cos-
tumes. 

O Sr. Vitorino Freire - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LANDULFO ALVES - Com todo o prazer. 

O Sr. Vitorino Freire - Poderia V. Ex.ª informar como se 
têm comportado os jornais do Govêrno nos debates em tôrno do 
petróleo? 

O SR. LANDULFO ALVES - Têm-se batido, francamente, 
pelo monopólio estatal. 

Sr. Presidente, interrompido por apartes muito honrosos, vou 
terminar. 

A tendência que o Senado vem revelando para defender o mo-
nopólio exercido pelos trustes internacionais, contrasta com o re-
púdio que o govêrno inglês vota a êsse truste e com as próprias 
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reservas do govêrno americano elll relação a êles. Entregamo-
nos, como se emasculados fôssemos a uma situação de domínio ... 

O Sr. Othon Mader - Ninguém se está entregando; ao con-
trário. 

O SR. LANDULFO ALVES - ... mentalmente confessando 
que o fazemos a quem vai conseguir mais do que nós mesmos. E' 
lamentável; é de estarrecer! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Convoco uma reunião extraordiná-
ria para as 20 horas e 30 minutos, atendendo a que a matéria da 
ordem do dia está em regime de urgência. 

Continua em votação a Emenda n.0 19. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES * (Para encaminhar a 
votação) - Sr. Presidente, seria desnecessário antecipar o meu 
voto a favor da Emenda n.0 19. 

Reputo que o Senado está suficientemente informado. O debate 
1teve ampla repercussão na opinião pública, capaz de assim atuar 

no espírito dos Srs. Sepadores, na orientação do voto que vamos 
ser chamados a dar, agpra, sôbre o aspecto decisivo da política do 
petróleo no Brasil . 

. Manter-me-ei num plano à altura daquele em que o Brasil exi-
ge sejam debatidas questões dessa natureza. Tanto haverá coação 
pelo subôrno como pela injúria. 

Se aquêles que, na defesa de suas idéias são tachados de su-
bornados pelo capital estrangeiro, podem intimidar-se, poderia, 
também, a intimidação vir ao ponto de acusarem-se os monopolis-
tas de vendidos a idéias estrangeiras. 

A venda de um bem material é suscetível de ser tornada nula, 
mas as capitulações morais jamais se poderão anular. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª um aparte? (As-
sentimento do orador) - Poderia V. Ex.ª ter a bondade de me 
explicar quais idéias estrangeiras são essas? 

o SR. ALENCASTHO GUIMARÃES - V. Ex.a compreendeu 
perfeitamente o meu pensamento. 

O Sr. Bernardes Filho - Absolutamente. 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Refiro-me ao comu-
nismo. 

Não acuso ninguém. Procuro apenas manter o debate no 
terreno em que me coloquei e do qual não sairei. 

O Sr. Bernardes Filho - Sei que V. Ex.ª não está acusando 
ninguém. Desejo apenas esclarecer que, em relação aos comunis-
tas, - que são, no Brasil, realmente, monopolistas - a manifes-
tação oficial do seu partido está consubstanciada, conforme sabe-
mos, no projeto ou na emenda do Sr. Carlos Prestes, em anda-
mento na Câmara dos Deputados favorável ou contrário ao mo-
nopólio estatal. 

O Sr. Francisco Gallotti - Essa gente nunca sabe o que quer. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Refiro-me à classifi-
cação que se atribui, como razão de base, às duas opiniões em 
choque. 

Afirmei e reafirmo, pela enunciação do meu voto, que, para a 
solução do problema do petróleo brasileiro, a mim pouco interes-
sam as razões que se atribuem aos votos: interessa-me, como ao 
povo brasileiro, apenas, e nada mais, a realidade do problema. 

Encaminho a votação da emenda declarando que, de todo o 
debate aqui travado, ainda mais se robusteceu o ponto de vista 
em que me coloquei, isto é, de que a solução do problema do pe-
tróleo nos impõe e nos exige maior largueza de vistas e coragem 
no abordá-lo e no tentar resolvê-lo. 

O Sr. Francisco Gallotti - Muito bem! 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Ouvi ontem nesta Casa, 
um dos mais admiráveis discursos pronunciados pelo talentoso ex-
poente do trabalhismo brasileiro, que é o Senador Alberto Pas-
qualini. 

O Sr. Camilo Mércio - Muito bem. 

O Sr. Alberto Pasqualini - Muito obrigado a Vossas Exce-
lências. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Ao ouvi-lo enunciar, 
com clareza de raciocínio, método e sistema, suas idéias, senti-me 
orgulhoso, como brasileiro, de ver no meu partido, na defesa de 
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um postulado e de um programa, tamanha elevação de vistas, sob 
qualquer aspecto que o consideremos . 

Mas, ouvindo êsse discurso, eu, que não me animei a apar-
tear para não prejudicar-lhe a ordem, o método e o sistema, não 
tive minhas convicções abaladas, porém, ao contrário, robusteci-
das; e vou justificá-lo. 

Coloco-me no ponto de vista de que não vamos fazer o me-
lhor, o ótimo, o desejável. Vamos tentar fazer o possível, o real. 

Declarou o nobre Senador Alberto Pasqualini, com abundân-
cia de detalhes e de raciocínio, que o número de poços que poderão 
ser perfurados de imediato acrescerá enormemente a probabili-
dade de obtermos petróleo por intermédio da Petrobrás. E' abso-
lutamente certo. Ninguém poderá discordar dessa afirmativa. 

Citou S. Ex.ª, a propósito, e muito bem, a lei dos grandes 
números. Admito, Sr. Presidente, que daqui por diante, com a 
Petrobrás, possamos perfurar mil poços por ano. E que dêstes, 
pela ílei das probabili~ades, obtenhamos cem, duzentos ou mil 
poços realmente produtivos. Se permitirmos, entretanto, à ini-
ciativa privada perfur~Hos, paralelamente, teremos não apenas 
mil, mais dois, dez ou vinte mil poços, elevando a probabilidade 
de conseguirmos petróleo não para o simples abastecimento do 
Brasil, mas para nos colocarmos na condição de exportadores. 

. O Sr. Francisco Gqllotti - Muito bem. 
O SR. ALENCASTHO GUIMARÃES - Se a Constituição bra-

sileira já estipula e assegura as garantias necessárias à nossa so-
berania, por que temerrp.os a colaboração de quem quer que seja? 

Como foi construído êste país? 
Com o capital estr~ngeiro e o trabalho nacional e com o ca-

pital nacional aumentado à custa de trabalho. 

O Sr. César Vergueiro - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTHO GUIMARÃES - Com todo prazer. 

O Sr. César Vergue-iro - Como a imigração trouxe o progres-
so a vários Estados do ;Brasil. 

O SR. ALENCASTa,O GUIMARÃES - Agradecido a V. Ex.ª 
pelo aparte. 

http:temerrp.os
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O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - O nobre 
orador dispõe de um minuto para concluir suas considerações. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Agradeço a V. Ex.ª 
pelo aviso. 

Por muitos anos a maioria de nossos portos e de nossas es-
tradas de ferro foram controladas por capitais estrangeiros. Fo-
mos nós, por acaso, alguma vez, colônia dêsses capitais? Não. O 
que aconteceu pela evolução do tempo? Essas emprêsas são hoje, 
tôdas elas, nacionais. 

O Sr. Landulfo Alves - Permite V. Ex.ª ligeiro aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Não tenho mais tem-
po. Ouvi V. Ex.a atentamente, várias vêzes, sem interrompê-lo. 

O Sr. Landulfo Alves - Quero apenas dizer que nenhuma das 
emprêsas a que V. Ex.ª se refere tinha caráter monopolista 
mundialmente reconhecido. O que exploravam não tinha a im-
portância do petróleo, com efeitos reais e vitais par ao País. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - O petróleo é apenas 
um combustível. As estradas de ferro andam sem petróleo, porque 
podem utilizar a lenha, o carvão ou a eletricidade. Dominam in-
teiramente uma região. 

Ainda ontem citava aqui o nobre Senador Bernardes Filho 
o caso de Minas Gerais que se está estrangulando pela incapaci-
dade da Central do Brasil em atender-lhe ao desenvolvimento. 
Nas mãos do capital particular, uma ferrovia como a Central do 
Brasil é muito mais perigoso do que a posse de um poço de petróleo. 

Quero concluir, Sr. Presidente, com mais uma ligeira obser-
vação. 

Faço votos para que a Petrobrás seja um sucesso. Desejo que 
não limitemos o esfôrço da Petrobrás, mas que juntemos ao es-
fôrço dos técnicos brasileiros, dos dinheiros brasileiros da Petro-
brás, o trabalho dos outros brasileiros, o dinheiro de outros brasi-
leiros e também o trabalho e o dinheiro de todos aquêles que, de tô-
das as partes do mundo, querem vir para o Brasil para nos ajudar 
na construção de uma grande Nação. 

O Sr. Francisco Gallotti - Muito bem. 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Há, porém, no admi-
rável programa da Petrobrás, um ponto dificilmente removível 
nas atuais condições do Brasil e para o qual peço a atenção do Se-
nado, no momento em que vamos fechar a porta ou deixar ape-
nas um postigo aberto através da Emenda n.º 19. Refiro-me às 
necessidades em moeda estrangeira para os investimentos da Pe-
trobrás, as quais orçam, se não me falha a memória, em cêrca 
de cento e cinqüenta milhões de dólares. 

Sr. Presidente, temos um bilhão de dólares de atrasados co-
merciais . O empréstimo americano começará a ser pago daqui a 
quatro ou cinco meses, sem que tenhamos possibilidade de resga-
tar sequer os juros dêsse empréstimo. Encontra-se nesta cidade 
uma delegação da Grã-Bretanha discutindo com o Govêrno brasi-
leiro a maneira de resgatarmos os atrasados inglêses. Eis a nossa 
angustiosa situação com relação a moedas internacionais. Não as 
possuímos para custeio da vida noral do Brasil. Como, Sr. Pre-
sidente, iremos ter moeda para investir a prazo relativamente 
longo? ' 

:tl;ste o ponto que desejo focalizar. Não o vi solucionado e, den-
tro da crise brasileira e das possibilidades do País, não sei como 
resolvê-lo. 

Agradeço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, a tolerância com que me 
permitiu continuar por mais tempo na tribuna. 

Faço votos, quaisquer que sejam os resultados da decisão que 
vamos tomar, por que os acontecimentos desmintam minhas pre-
visões e meus temores. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O ora-
dor é cumprimentado) . 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n. o 19 que, 
aprovada, subordinará ao voto do plenário a Subemenda n.º 55, 
Rejeitada, estará prejuqicada a Subemenda n.º 55. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA* (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, relut~i em pedir a palavra nesta oportunidade, 
porque estou percebendo o cansaço do Senado pela longa discussão 
que se travou em tôrno da Emenda n.º 19. Venci a minha hesita-
ção, porque êste é o momento decisivo da votação. Amanhã possi-
velmente não estarei nesta Casa, ausente por fôrça de minha con-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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dição de representante do meu Estado, que me obriga a viajar para 
Santa Catarina. 

A Emenda n.º 19 envolve a razão fundamental do projeto. Já a 
Mesa a considerara prejudicada, por implicar na questão do mo-
nopólio estatal, decidida na votação da emenda do nobre Sena-
dor Ismar de Góis. 

Eis porque ainda ouso tomar mais minuto da atenção dêste 
plenário. A emenda do nobre Senador Othon Mader afasta o 
projeto da sua orientação monopolista. O projeto estabelece no 
Art. 2.º que a política petrolífera do Govêrno se exercerá atra-
vés do monopólio, executada pelo Conselho Nacional do Petróleo, 
como órgão de contrôle e fiscalização, e pela Petrobrás. Não é 
admissível peçamos ao Govêrno que entregue esta atribuição a 
outra entidade, que pode mesmo ser a própria Standard Oil. 

Não é admissível estejamos, no fim de tantos debates, abrindo 
esta brecha na orientação básica do projeto. 

Permitindo que o Govêrno, por concessão, dê a uma emprêsa 
particular a faculdade de explorar o petróleo, de executar a polí-
tica econômica dêste e des.truir o sistema do projeto. ~ste esta-
belece que a ação governamental será exercida através da Petro-
brás. Não é possível permitir que outra emprêsa venha a executar 
a mesma função. Eis porque ousei tomar êsse minuto de atenção 
do plenário. Cumpre chamar a atenção dos que realmente estejam 
de acôrdo com a orientação do projeto: não se compreende que, de-
pois de criada a famosa Petrobrás, com êste alarde de discussão 
e argumentos infindáveis; depois de criado um órgão policial, en-
carregado da exploração do petróleo e da execução da política pe-
trolífera; depois de tudo isso chame o Govêrno a Standard Oil e 
lhe conceda também a faculdade de explorar petróleo . 

O Sr. Othon Miider - Quem está chamando a S.tandard Oil é 
V. Ex.ª e não o Senado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Pode ser a Standard Oil, e 
a emenda de V. Ex.ª permite seja ela. 

O Sr. Othon Miider - E' V. Ex.ª quem está dizendo que vai 
chamar a Standard Oil. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Mas poderá ser outra com-
panhia, que se constitua; uma filial da Standard Oil, por exemplo. 
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Eis porque, Sr. Presidente, insisto em dizer que a aprovação 
da emenda será realmente a negação de tôda orientação da po-
lítica estabelecida no projeto, e justamente por isso votarei contra 
ela. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Em votaçã.o a Emenda n.º 19, que re-
cebeu parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e contrários das Comissões de Economia, de Segu-
rança Nacional e de Finanças, sendo sua autora a Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Os Srs. que aprovam a Emenda n.º 19, queiram permanecer 
sentados. (Pausa) . 

"Ao Art. 2.º acrescente-se o seguinte item: 
III - por meio de concessão, quando a lei autorizar, a em-

prêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira, com sede 
no Brasil." 

O SR. OTHON MXDER (Pela ordem) - Sr. Presidente, re-
queiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação da vo-
tação requerida pelo nobre Senador Othon Mãder. 

Queiram levantar-~e os Srs. Senadores que votam a favor da 
Emenda n.º 19. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que votaram a favor da 
emenda, e levantar-se os que votam contra. (Pausa) . 

Manifestaram-se a favor da emenda 17 Srs. Senadores e, con-
tra, 24. 

Está confirmada a rejeição da emenda. (Palmas). 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA * (Para declaração de voto) -
Sr. Presidente, embora tenha votado no sentido de não conside-
rar a emenda prejudicada, devo declarar a V. Ex.ª que me mani-
festei contra a mesma. 

O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.a constará 
da ata. 

Com o resultado da votação da Emenda n.º 19, fica prejudi-
cada a seguinte Emenda n.º 55. 

Subemenda à Emenda n.º 19: 

• Sem revisão do orador. 
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"Art. 2.0 -

Suprimam-se as palavras finais com sede no Brasil e acres-
centem-se as palavras referentes ao petróleo". 

A Mesa anuncia a votação da Emenda n.º 52, oferecida pelo 
nobre Senador Plínio Pompeu. 

Situa-se esta emenda entre as que a Mesa, mantendo critério 
estabelecido na sessão noturna de ontem, considera prejudicadas. 

Não havendo observação em contrário, dou-a como prejudi-
cada. 

Considero, pois, prejudicada a seguinte 

Emenda n.O 52 

Ao Art. 2.º: 
Substitua-se o item III pelo seguinte: 
Por meio de autorização, a emprêsa constituída nos têrmos 

da legislação brasileira, com sede no Brasil e de acôrdo com a lei 
regulando esta autorização. 

Em votação .... Emenda n.0 53. 
Vem à Mesa e é lido o seguinte 

Requerimento n.º 143, de 1953 

Requeiro preferência da Emenda n.º 54 sôbre a de n.º 53. 
Sala das Sessões, 29-5-53. - Ismar de Góes. 

O SR. ISMAR DE GóES (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
quando o plenário decidiu sôbre a Emenda n.º 19, considerou-se 
não prejudicada, não obstante a decisão da Mesa em contrário. 

Ora, se assim decidiu o plenário em relação à Emenda n.0 19, 
com mais forte razão não poderá considerar prejudicada a de 
n.º 54. 

Durante a discussão da emenda Othon Mãder, ficou claramen-
te evidenciada a divergência de diversos Srs. Senadores: uns, en-
tendendo ser incompatível com o sistema monopolista o regime 
de concessão; outros, porém, achando que não existia essa in-
compatibilidade. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Vejo que a emenda de V. Ex.ª tem 
uma peculiaridade importante. Ela permite a delegação median-
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te autorização legislativa. Dir-se-á que o Congresso sempre pode 
autorizar. Não. A Petrobrás é uma emprêsa mista onde há in-
terêsses particulares. Sendo constituída com esta faculdade se 
a lei amanhã conceder autorização a terceiros, seus acionistas per-
derão direitos adquiridos. Assim, a emenda de V. Ex.ª é bem di-
ferente da que foi rejeitada. Eu não a considero prejudicada. 

O SR. ISMAR DE GóIS - V. Ex.ª abordou aspecto a que 
me referi em discurso quando da discussão desta matéria. Real-
mente, é preciso considerar que se amanhã o Estado julgar conve-
niente modificar o sistema preconizado no projeto, teremos de 
resolver questão jurídica da maior importância, envolvendo o di-
reito adquirido dos acionistas da Petrobrás. Dirão êles que foram 
acionistas sob o regime monopolista e certamente não concorda-
rão em que outras emprêsas tenham concessões, senão mediante 
indenização custosa pelos cofres da Nação. Entretanto, com a 
aprovação da emenda ficam resguardados os interêsses do País, 
evitando-se qualquer 9-uestão que porventura possam propor os 
acionistas da Petrobr~.s . 

Não se poderá argumentar, Sr. Presidente, que a emenda é 
inócua, porque, a qualquer momento, uma lei poderá derrogar ou-
tra lei ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Peço li-
cença para interromper o nobre orador a fim de avisá-lo de que se 
acha esgotado o tempci da sessão. 

S. Ex.ª continuará com a palavra na próxima sessão para 
concluir as consideraçé5es que vinha desenvolvendo como funda-
mentação da questão de ordem que deseja formular a propósito 
do seu requerimento de preferência. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Agradecido a V. Ex.a, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE - Vou encerrar a sessão, designando 
para a extraordinária, às 20 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação, em discussão umca, do Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados, n.0 265, de 1952, que dispõe sôbre 
a constituição da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S.A., e 
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dá outras providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
Art. 155, § 3.º, do Regimento Interno,em virtude da aprovação, 
em 26 de maio de 1953, do Requerimento n.º 136, de 1953) tendo 
pareceres: Da Comissão de Constituição e Justiça (n.º 265 e 445, 
de 1953), favoráveis quanto à constitucionalidade, ao projeto e 
às Emendas n.0 1 (e subemenda), 10 (e subemenda), 11, 12, (e 
subemenda), 13, 13-A, 16, 17 (salvo redação), 18, 19, 22, 26, 30, 
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 
53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 (salvo redação), 68, 69, 70, 71, 
75, 76; contrários às de n.º 25, 34, 50, 57, 64, 66, 72, 73, 74; apre-
sentando as de n.o 3, 4, 5, 6, 7; oferecendo subemenda às de nú-
meros 2, 14, 25, 28, 40; e propondo o destaque para projeto em 
separado da de n.º 67. Da Comissão de Economia (n.0 226 e 446, 
del 953), favoráveis ao projeto e às Emendas n.º 5, 6, 7, 24, 34, 
35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 65; 
contrários às de n.º 4, 49, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 51, 52, 53, 
54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76; apre-
sentando as de n.º 8, 9, 10, 11, 1, 13, 13--A, 14, 15, 6, 17, 18; 
declarando escapar á sua competência as de n.º 28, 71; oferecen-
do subemendas às de n.º 1, 2, 3, 22, 29, 32, 33, 50; pelo destaque, 
para projeto em separado, da de n.º 67. Da Comissão de Segurança 
Nacional (n.0 267 e 447, de 1953), favoráveis ao projeto e às Emen-
das n.0 13, 14, 36, 38, 43, 52, 53; contrários às de n.º 18, 30e e 
declarando escapar à sua competência a matéria das demais. 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (nú-
meros 268 e 448, de 1953), favoráveis ao projeto e às Emendas nú-
meros 4, 6, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 42, 44, 56, 61, 66, 
68, 69, 70, 71; contrários às de n.º 1 (e subemenda), 2 (e sube-
mendas), 3 (e subemenda), 5, 8, 12 (e subemenda), 13, 13-A, 
14, 15, 17' 18, 20, 21, 23, 27' 29, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 
46, 47, 48, 50, 51, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 72, 73; apresentando 
as de n.0 19, 30, 32, 33; considerando prejudicadas as de n.º 52 
(pela de n.0 19), 53, 54, 57, 58, 74, 75, 76; oferecendo subemendas 
às de n.0 9, 49; e pelo destaque, para projeto em separado, da de 
n. 67. Da Comissão de Finanças (n.0 269 e 449, de 1953), favo-
ráveis ao projeto e às emendas ns. 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 33, 53, 
58, 65, 71; contrários às de n.0 1 (e subemendas), 2 (e subemen-
das), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 13-A, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 29, 30, 
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32, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 
75; apresentando as de n.0 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; oferecendo subemendas às de n.o 10, 
12, 56, 63, 76; e pelo destaque, para projeto em separado, da de 
n.0 67. 

Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos. 



SESSÃO EM 29 DE MAIO DE 1953 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação, em discussção única, do Projeto de Lei da Cdma-
ra dos Deputados, n.0 265, de 1952, que dispõe sôbre a constituição da 
Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S. A., e dá outras providências 
(em regime de urgência, nos têrmos do Art. 155, § 3.0 do Regimento In-
terno, em virtude da aprovação, em 26-5-1953, do Requerimento n.O 
136, de 1953), tendo pareceres da Comissão de Constituição e Justiça 
(n.0 265 e 445, de 1953), favoráveis quanto d constitucionalidade, ao pro-
jeto e ds Emendas n.0 1 (e subemenda), 2, 9, (e subemenda), 10 (e su-
bemenda), 11, 12, (e subemenda), 13, 13-A, 16, 17 (salvo redação ) , 18, 
19, 22,2 6, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 
54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, (salvo redação), 68, 69, 70, 71, 75, 76; con-
trário às de n.O 25, 34, 50, 57, 64, 66, 72, 73, 74; apresentando as de n.0 

3, 4, 5, 6, 7; oferecendo subemenda às de n.0 2, 14, 24, 28, 40; e propon-
do o destaque, para projeto em separado, da de n.O 67. Da Comissão 
de Economia (n.o 226 e 446, de 1953), favoráveis ao projeto e às 
Emendas n.º 5, 6, 7, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 56, 57, 58, 65; contrários às de n.0 4, 49, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 
31, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76; apresentando as de n.º 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-A, 14, 15, 16, 17, 18; 
declarando escapar à sua competência as de n.O 28, 71 oferecendo su-
bemendas às de n.º 1, 2, 3, 22, 29, 28, 71; oferecendo subemendas às 
de n.º 1, 2, 22, 29, 32, 33, 50; pelo destaque, para projeto em separado, 
da de n.O 67. Da Comissão de Segurança Nacional (n.0 267 e 447, de 1953), 
favoráveis ao projeto e às Emendas n.0 13, 14, 36, 38, 43, 52, 53; contrá-
rios às de n.0 18, 30 e declarando escapar à sua competência a matéria 
das demais. Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Pú-
blicas ( n.0 268 e 448, de 1953), favoráveis ao projeto e às emendas n.O 

. 4, 6, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 42, 44, 56, 61, 66, 68, 69, 70, 71; 
contrários às de n.0 1 (e subemenda), 2 (e subemendas), 3 (e subemen-
da), 5, 8, 12, (e subemenda), 13, 13-A, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 
34, 35, 37, 38 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 
72, 73: apresentando as de n.O 19, 30, 32, 33; considerando prejudicadas 
as de n.O 52 (pela de n.0 19), 53, 54, 57, 58, 74, 75, 76; oferecendo sube-
mendas às de n.° 9, 49; e pelo destaque, para projeto em separado da de 
n.O 67. Da Comissão de Finanças (n.0 269 e 449, de 1953), favoráveis 

38 - 22502 
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ao projeto e às Emendas n.0 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 33, 53, 58, 65, 71; con-
trárias às de n.0 1 (e subemendas), 2 (e subemendas), 3, 4, 5, 8, 9, 13, 
13-A, 14, 15, 17 18, 19, 20, 22, 26, 29, 30, 32, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 
64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75; apresentando as de n.0 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 4u, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; oferecendo subemendas às de n.º 
10, 12, 56, 63, 76; e pelo destaque, para projeto em separado, da de 
n.O 67. Discussão única do Parecer n.0 456, de 1953, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, sôbre a consulta da Mesa à convocação de suplente 
em caso de licença de Senador. 

O SR. PRESIDENTE - Já há, na Casa, número para votação. 
Ao término da sessão da tarde, a Mesa anunciou a votação 

da Emenda n.º 53. Fôra, entretanto, apresentado requerimento 
de preferência para a de n.º 54, firmado pelo nobre Senador Ismar 
Góis. 

Tendo sido anunciado que tanto a Emenda de n.0 53 quanto 
a de n.º 54 estavam prejudicadas pela votação de Subemenda 
n.0 56, o referido Seri-ador solicitou a palavra para analisar e 
impugnar a decisão da Mesa . Finda a sessão, a S. Ex.a ficou asse-
gurada a palavra, para continuar sua exposição oportunamente. 

Vou, todavia, submeter a votos o requerimento de preferência. 
Se esta fôr concedida, discutir-se-á, então, se a Emenda n.º 54 está 
ou não prejudicada. 

Queiram conserva~·-se sentados os Srs . que concedem a pre-
ferência requerida. (Pausa). 

E' aprovado o seguinte 

Reqm~rimento n.º 143, de 1953 

Requeiro preferência da Emenda n. o 54 sôbre a de n. o 53. 
Sala das Sessões, em 29 de maio de 1953. - lsmar de Góis. 

O SR. PRESIDENTE - Malgrado a decisão do plenário, a 
;Mesa entende, como aUás foi declarado, na sessão da tarde, que a 
Emenda n.º 54 ficou prejudicada pela aprovação da Subemenda 
n.0 56, e dá a palavra EfO nobre Senador Ismar de Góis para pros-
seguir .nas suas considerações a respeito. 
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O SR. ISMAR DE GóES * (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, dizia eu na sessão da tarde, que o Senado já de-
liberou sôbre a matéria, quando não concordou com a decisão 
da Mesa considerando também· prejudicada a Emenda n.0 19, de 
autoria do Senador Othon Mader. 

A Mesa houve por bem considerar prejudicada emenda por 
emenda, analisando-as uma a uma. Conformo-me com a delibe-
ração e apresento as razões pelas quais julgo que a Emneda n.º 54 
não poderá ser considerada prejudicada, com mais forte razão do 
que a de n.º 19. 

Com efeito, Sr. Presidente, o espírito da Emenda n.0 54 é o 
mesmo da de n.º 19. Foi baseado em que se tratava de assunto 
diferente do da Subemenda n.º 53, que o plenário resolveu que não 
estava prejudicada a Emenda n.0 19. 

Embora tenha feito, esta última, restrições de ordem técnica, 
sempre manifestei meu ponto de vista favorável ao seu conteúdo, 
ou seja à colaboração do capital privado, dentro do sistema mono-
polista estatal. Evidentemente, há diferença entre as duas emen-
das, mas o objetivo fundamental de ambas, como já disse, é per-
mitir a colaboração do capital privado na exploração do petróleo, 
sem nos afastarmos do sistema monopolista. 

A Emenda n.º 19 pretende acrescentar um inciso ao Art. 2.0, 
o que muitos julgariam uma contradição, ao passo que a Emen-
da n.º 54, constitui dispositivo autônomo. Também a de n.º 19 é 
completada pela de n.0 54, que esclarece referir-se à legislação 
brasileira contida em seu texto às leis nacionais sôbre o petróleo. 
É, portanto, emenda de fundo nacionalista. 

Por outro lado, a Emenda n.º 54, ao determinar que a União 
poderá delegar o exercício do monopólio mediante concessão com 
autorização legislativa a emprêsas constituídas nos têrmos da le-
gislação brasileira referente ao petróleo, evita a dúvida, aqui sus-
citada, de que há incompatibilidade entre a concessão e o sistema 
de monopólio. Tal como está redigida, a Emenda n.0 54 faz desa-
parecer a controvérsia, porque há tão somente uma delegação do 
exercício do monopólio. 

Procurei justificar a emenda, acrescentando que sua aprova-
ção evitaria, no futuro, males, aborrecimentos e danos à União, 

<•) Não foi revisto pelo orador. 
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porque, se acaso o Govêrno sentir a necessidade de apelar para a 
colaboração do capital privado ... 

O Sr. K erginaldo Cavalcanti - Não há êsse susto. 

O SR. ISMAR DE GóIS - . . . iria criar um problema jurí-
dico qual seja o de considerar cada acionista da Petrobrás adqui-
rente de um direito por fôrça do projeto ora em votação. 

Com efeito, Sr. Presidente, o acionista da Petrobrás o é den-
tro do regime monopolista . 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Obser-
vo ao nobre orador que faltam dois minutos para o término do 
prazo de que dispõe. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Obrigado a V. Ex.ª, Sr. Presidente. 
Vou terminar. 

Se o Govêrno amanhã fizer concessões, êsse acionista se jul-
gará prejudicado. 

O Sr. Kergínaldo Cavalcanti - Permita-me V. Ex.ª que eu 
solicite um esclarecim~nto. Como pode o Govêrno fazer conces-
sões se já lhe recusamos o monopólio? O Govêrno não poderá fa-
zer concessão, sem autorização legislativa. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Quando falo em Govêrno, refiro. 
me a Poderes constituídos. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Queira desculpar-me. 

o SR. ISMAR DE GÓIS - Se, no futuro, a União ou o Go-
vêrno desejar instituir a fórmula do monopólio, êsse acionista se 
julgará, com razão, ferido em seus direitos. 

Também não se poderá argumentar que a emenda é inócua, 
desde que, em qualquer tempo, uma lei ordinária pode modificar 
outra lei ordinária. No caso, porém, é de se atentar para o seguin-
te aspecto preventivo, como declarei na minha justificativa: 

Permite o Estado o interêsse dos particulares, das 
emprêsas privadas em todos os assuntos relativos ao pe-
tróleo brasileiro, o que a rigidez do projeto veda. Previne 
o capital privado para as atividades petrolíferas que se 
tornarem necessárias . 
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Sr. Presidente, como o tempo está terminado, resta-me ape-
nas apelar para o Senado, a fim de que mantenha sua deliberação, 
no sentido de considerar prejudicadas essa e outras emendas que 
ainda serão votadas. Porque, como bem disse o Senador Attílio Vi-
vacqua, a declaração, pela Mesa, de "emenda prejudicada" im-
porta na rejeição dessa emenda sem a deliberação soberana do 
plenário. (Muito bem). 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA * (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, o eminente Senador Ismar de Góis referiu-se à minha opinião 
relativa aos métodos e normas regimentais, no sentido de serem 
consideradas prejudicadas determinadas emendas. 

Nessa matéria, Sr. Presidente, data venia, embora rendendo 
homenagem às Mesas que têm dirigido nossos trabalhos o meu 
ponto de vista é restritivo. Entendo que somente quando uma 
emenda representa coincidência, identidade de assunto ou mani-
festa antinomia, poderá ser considerada prejudicada. 

Enfim, êsse ponto de vista se prende à orientação, que sempre 
tenho seguido, de assegurar de modo mais amplo possível as prer-
rogativas dos Senadores e do Senado. De sorte que julgo caber so-
mente ao plenário declarar prejudicada uma proposição. Assim, 
quando uma emenda, como no caso presente, pelo seu texto e 
também pelo seu conteúdo, não são idênticas ou não se reprodu-
zem, devem ser apreciadas pelo Senado, em cujas mãos ficará a 
sorte da proposição. 

A Emenda n.0 19, que foi objeto de debate tão vivo, tinha por 
objetivo acrescentar ao Art. 2.0 o seguinte inciso: 

"Por meio de concessão, quando a lei autorizar, a 
emprêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira 
com sede no Brasil." 

Essa emenda colimava introduzir no sistema do projeto, como 
modalidade excepcional ou paralela ao monopólio, a concessão das 
jazidas de petróleo às emprêsas privadas que atendessem às exi-
gências da legislação brasileira. A emenda consubstancia moda-
lidade do regime concessiona!. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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r· Era, como disse, uma forma de delegação, sem dúvida, do 
monopólio estatal, mas dentro do sistema de concessão regulado 
pelo Art. 153 da Constituição. 

Conforme está redigida a emenda, a aplicação do preceito nela 
estabelecido poderia fazer-se independente de novo texto legal, por-
que aqui se dispõe: "por meio de concessão, quando a lei autori-
zar". Ora, a lei vigente, o Decreto-lei n.º 3. 236, de 7 de maio de 
1941, que declara as jazidas de petróleo propriedade imprescrití-
vel da Nação, já regulando o regime de concessão, não ficaria der-
rogada nesta parte, se fôsse vitoriosa a emenda. Tive mesmo oca-
sião de dizer ao ilustre autor da emenda que pela sua redação ela 
importaria nesses efeitos em vigor. 

A Emenda n. 0 54, do eminente Senador Ismar de Góis, está 
assim redigida: 

"Parágrafo único - A União poderá delegar o exercí-
cio do monopólio mediante concessão, com autorização 
legislativa, a flmprêsas constituídas nos têrmos da legis-
lação brasileira referente ao petróleo." 

O Sr. Aloysio de Cp,rvalho - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - Com todo o prazer. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Qual a düerença entre essa 
emenda e a de n. o 19? 

O SR. ATT1LIO VIVACQUA- Mostrarei a V. Ex.ª. 

o Sr. Aloysio de Carvalho - Gostaria que V. Ex;ª provasse 
que há diferença entre as duas emendas. 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA - Há diferença. A de n.º 19 
visava, como salientei, manter o regime concessiona! já regulado 
na legislação vigente. A de n.o 54 estabelece uma forma de dele-
gação do monopólio. O monopólio compreende, pelo sistema do 
projeto, a lavra, a refinação e o transporte. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Pelo sistema do projeto não se 
compreende o transporte. 

O SR. ATT1LIO vivACQUA - Compreende-se a pesquisa, .a 
lavra, a refinação e o transporte do petróleo~ 
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o Sr. Aloysio de Carvalho - V. Ex.ª tem razão. 

O SR. ATTiLIO VIVACQUA - Pela emenda em votação, por-
tanto, a delegação do monopólio pode compreender a lavra, a re-
finação ou o transporte, conjunta ou separadamente. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - E a de n.º 19 não compreende? 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - Não. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Por que não? 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - A de n.º 54 pode admitir as 
modalidades que assinalei; a de n.º 19, não. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - A de n.º 19 refere-se ao Art. 2.0, 
que estipulava o exercício do monopólio através de concessão. 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - Mas, a União não faria a 
concessão em outros moldes. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - O nobre 
orador dispõe de dois minutos para concluir suas considerações. 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - Vou concluir, Sr. Presidente. 

A Emenda n.º 54 pode alcançar objetivos diferentes. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Ambas as emendas não são refe-
rentes ao Art. 2.0. 

O SR. ATTfLIO VIVACQUA - Não importa. Podem ser apre-
sentadas diversas emendas ao mesmo artigo. 

A Emenda n.º 54 autoriza a delegação do exercício do mono-
pólio, o que pode abranger, lavra, refinação e transporte. 

Eis porque não considero idênticas as emendas, muito em-
bora as rejeite; e quanto à Emenda n.º 19, fiz declaração de voto 
contrârio. 

Além do mais, tenho ainda restrições até sob o ponto de vista 
constitucional em relação à Emenda n.º 54. Limitei-me, entre-
tanto, à questão de ordem. (Muito bem). 

O SR. JOÃO VILLASBOAS * (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, com a devida vênia dos nobres colegas que sustentaram não 

<•) Não foi revisto pelo orador. 
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se achar prejudicada a Emenda n.0 54, divirjo para acompanhar 
a Mesa. 

Não considero prejudicada a Emenda n.º 54, em virtude da 
votação da subemenda à Emenda n.0 56, mas em virtude da re-
jeição da Emenda n.º 19. Ambas são perfeitamente idênticas, seja 
na forma, seja no fundo. 

O Sr. Ismar de Góis - Permite V. Ex.ª um aparte? 

;o SR. JOÃO VILLASBOAS - Com todo o prazer. 

O Sr. Ismar de Góis - Desejava que o nobre colega atentas-
se para o fato de que a Emenda n. o 19 alude à "legislação bra-
sileira", ao passo que, na Emenda n.º 54, se faz alusão à "legisla-
ção brasileira referente ao petróleo". Já neste ponto há uma gran-
de diferença: aquela permite a concessão também ao capital es-
trangeiro e esta é puramente nacionalista. Fala em capital pri-
vado nacional. 

O SR. JOÃO VIL]),ASBOAS - Não pode haver concessões ao 
capital privado estran~eiro, porque a Constituição o proíbe. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Esta, a resposta exata. 

O SR. JOÃO VILI,ASBOAS - Sr. Presidente, vejamos a re-
dação da Emenda n.º W, rejeitada pelo Senado. 

Diz o Art. 2.º: 

A União exercerá o monopólio estabelecido no artigo 
anterior. 

Art. 3.0 : 

Por meio de concessões quando a lei autorizar às em-
prêsas constitµídas nos têrmos da legislação brasileira 
com sede no Brasil. 

Diz a Emenda n. 54: 
A União poderá delegar o exercício do monopólio ... 

Portanto, a mesma coisa que encontramos no Art. 2.0. 
Como exercerá a União o monopólio? 

... mediante concessão com autorização legislativa. 
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A Emenda Othon Mãder diz apenas: 

... por meio de concessões quando a lei autorizar. 

Há, apenas, düerença de palavras. 
Uma emenda diz: "a emprêsa será constituída nos têrmos da 

legislação brasileira". A outra está assim redigida: "nos têrmos 
da legislação brasileira, com sede no Brasil". 

Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, que os têrmos de uma emenda 
são precisamente os da outra, já discutida. 

O Sr. Ismar de Góis - Basta uma diferença, para modificar 
tudo. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - A redação poderia ser até di-
versa. No caso, porém, as expressões. se equivalem. Não há diversi-
dade entre uma e outra redação. O que se pretende votar neste 
momento redundaria em repetir a votação da matéria já rejeita-
da pelo Senado. Não é possível admitir o Senado pronunciar-se 
sôbre essa emenda, desde que repeliu a de n.º 19, a mesma no fun-
do e na forma. 

Eis porque, Sr. Presidente, considero plenamente prejudica-
da a emenda ora em votação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa vai consultar o plenário sô-
bre se considera prejudicada ou não a Emenda n.º 54. 

Os Srs. que julgam prejudicada a emenda, queiram conser-
var-se sentados. (Pausa) . 

Está prejudicada a seguinte 

Emenda n.0 54 

Acrescente-se ao Art. 2.0 ou onde melhor couber: 
Parágrafo único - A União poderá delegar o exercício do mo-

nopólio mediante concessão com autorização legislativa, a em-
prêsas constituídas nos têrmos da legislação brasileira referente 
ao petróleo . 

O SR. FERREIRA DE SOUSA* (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, desejo declarar, para que conste da ata, que votei conside-

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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rando prejudicada a emenda. A primeira vista, parece haver in-
coerência no meu voto, de vez que, na Comissão de Finanças, me 
manifestei a favor da Emenda Ismar de Góis. 

Quero deixar bem claro que não há incoerência de espécie 
alguma, porque, na Coimssão de Finanças, a Emenda Ismar de 
Góes foi submetida à apreciação dos seus pares antes da emenda 
n ° 19, do meu nobre colega Senador Othon Mãder. De modo que 
aprovei a Emenda Ismar de Góis no momento e mque em virtude 
da aprovação desta resultaria prejudicada a Emenda Othon Mã-
der. Por uma questão de técnica julgou a Comissão de Finanças 
prejudicada a Emenda Othon Mãder, inteiramente igual. Assim 
decidiu a Comissão antes de ser rejeitada a Emenda n. 19. 

Daí meu vato posterior, considerando prejudicada a emenda 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Constará da ata a declaração de 
V. Ex.a. 

Dever-se-ia passar
1 
agora à votação da Emenda n.º 53, que vem 

em segundo lugar, em virtude do requerimento de preferência 
aprovado, mas, a Mes~, segundo declarou na sessão da tarde, en-
tende também que est;á prejudicada em virtude da aprovação da 
subemenda à Emenda ;n.o 56. 

iSe não houver qllcalquer manifestação do plenário será con-
siclerada prejudicada a Emenda n.º 53 (Pausa). 

Fica prejudicada ~ seguinte 

Emenda n.0 53 

Acrescente-se ao 1\rt. 2.º ou onde melhor couber: 
Parágrafo único. -- A União poderá outorgar concessão, me-

diante autorização legislativa, a emprêsas constituídas nos têr· 
mos da legislação bras~leira referente ao petróleo. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Vai-se proceder à votação da Emenda 
n.º 76, aditiva, oferecida em plenário pelo nobre Senador Ferreira 
de Sousa. Tem pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade; da Comissão de Economia, contrário; da 
Comissão de Segurança Nacional, favorável. A Comissão de Trans-
portes, Comunicações e Obras Públicas, considera a emenda pre-
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judicada sem, entretanto, dizer a razão. O parecer da Comissão 
de Finanças é favorável, com duas subemendas: uma modificati-
va e outra substitutiva do Art. 3.º. 

Vai proceder-se à votação da Emenda n.º 76, com ressalva das 
subemendas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (Pela ordem) - Senhor 
Presidente, tenho a impressão, data venia, de que esta emenda 
está prejudicada, como as outras. Onde atuará a Petrobrás? Em 
todo o Brasil. Não vejo, pois, razão para não se considerar preju-
dicada também· esta emenda. 

O SR. PRESIDENTE - O projeto ainda não foi votado. Es-
tão sendo apreciadas, por enquanto, as emendas e esta Mesa não 
considera prejudicada pela votação das anteriores, porque cogita 
da possibilidade do Govêrno fazer a concessão a particulares bra-
sileiros ou estrangeiros, e não a emprêsas como se dispõe nos ou-
tros artigos. 

Vou submeter à votação, portanto, a emenda, se o nobre Se-
nador Kerginaldo Cavalcanti não preferir se submeta a plenário 
sua proposição. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Desisto da proposição. 
O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda. 
O SR. ISMAR DE GóIS (Para encaminhar a votação) 

Sr. Presidente, visa a emenda a possibilidade de o Govêrno conce-
der a particulares brasileiros ou estrangeiros autorização para 
pesquisar petróleo, pelo prazo de cinco anos, nas zonas onde não 
operar a Petrobrás e mediante determinadas condições . 

Como se vê, Sr. Presidente, também esta emenda não fere o 
sistema de monopólio instituído pelo projeto; apenas permissão 
durante o espaço de cinco anos é uma exceção dentro do tempo, 
justamente quando precisamos da colaboração de todos para re-
solvermos o problema petrolífero. 

Há pouco falou-se em água mineral (Riso) mas não vou re-
produzir nenhum argumento a ela ligado, para não parecer tam-
bém infantil, mesmo porque sôbre a questão de preços já expli-
cou o ilustre Senador Bernardes Filho que seu elevado custo é 
devido ao preço da garrafa, ao transporte pela Central do Brasil, 
ao lucro do intermediário, etc. 
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O Sr. Francisco Gallotti - Quanto ao preço da garrafa, devo 
dizer ao nobre colega que se trata de informação que deve serre-
tificada, porque ninguém vende água mineral, em Minas ou em 
qualquer outro lugar, sem o retôrno do casco. 

O SR. ISMAR DE GóIS - É preciso levar-se em conta que 
todo o dinheiro ganho pelas emprêsas que exploram o consumo da 
água mineral permanece no Brasil, e a nossa economia, assim, não 
é afetada. 

Sr. Presidente, refiro-me a êsse fato para dizer que o petróleo, 
ao contrário de outros produtos, suga dia a dia a nossa economia. 

Em 1951, a gasolina e os óleos constituíram 10 % da nossa im-
portação, acrescida, em 1952, de 20%. Nesse crescendo, não sa-
bemos onde iremos parar. Dentro de pouco tempo, só teremos re-
cursos para a importação de gasolina e óleos. Gastamos diària-
mente, excetuando os feriados e domingos, um milhão de dólares, 
vale dizer, consumimos anualmente cêrca de 300 milhões de dó-
lares. 

Em tais circunstâµcias, Sr. Presidente, devemos envidar todos 
os esforços a fim de conseguirmos petróleo o mais depressa pos-
sível, para o que develnos apelar para tôdas as fôrças e recursos. 

Apresento êste argumento a determinados Senadores. O 
slogan já não é mais "o petróleo é nosso". Dentro desta Casa o 
slogan passou a ser: "não aceito porque não quero. Não quero por-
que não quero". 

Sr. Presidente, a derrota da Emenda n. 19, não me faz ensari- 
lhar armas.  

O Sr. Aloysio de Carvalho - Foi V. Ex.ª mesmo quem der- 
rotou a Emenda n.0 19.  

o SR. ISMAR DEl Gó!S - Eu não. Tanto que apresentei 
semelhante. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Com a sua subemenda V. Ex.ª 
derrotou a Emenda 19. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Não há ligação entre uma e outra. 

o Sr. Bernardes Filho - o nobre Senador é quem tem as 
glórias. 
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O SR. ISMA.R DE GóIS - Mesmo porque a subemenda é 
da Comissão de Finanças. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - A subemenda é da Comissão de 
Finanças; mas foi apresentada por V. Ex.ª e tão ardorosamente 
V. Ex.ª a defendeu, que derrotou a Emenda n.0 19. O nobre Sena-
dor Bernardes Filho tem, realmente, razão; as glórias que pode-
riam caber ao nobre Senador Othon Mãder, cabem a V. Ex.ª. 
Não há dúvida a êste respeito. 

O SR. ISMAR DE GóIS - A emenda do nobre Senador Othon 
Mãder poderia ser aceita, independentemente da aprovação da 
subemenda da Comissão de Finanças. Também julgo que a Emen-
da 76 pode ser aceita, apesar da vitória da subemenda oferecida 
na Comissão de Finanças e da derrota da Emenda n.º 19. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Em relação à Emenda n.º 76, a 
questão é outra. Quanto à de n.0 19 comparada com a subemen-
da de V. Ex.ª talvez muitos Senadores que votaram pela sube-
menda de V. Ex.a tenham opinado em conseqüência, contra a 
emenda Othon Mãder. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Não houve essa declaração em 
plenário. V. Ex.ª é quem a está fazendo. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - V. Ex.ª a quem .todos atribuímos 
as glórias da vitória da subemenda da Comissão de Finanças, deve 
também carregar com V. Ex.ª a adversidade da Emenda n.0 19. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Não considero a questão desta 
ou daquela emenda. Vejo apenas os interêsses do Brasil, dentro 
do espírito de colaboração do capital privado, em quebra do siste-
ma monopolista estatal. Tôdas as emendas nesse sentido recebe-
rnm e receberão meu voto favorável. É o caso da Emenda n.º 76. 
(Muito bem) . 

Durante o discurso do Sr. lsmar de Góes o Sr. Marcondes 
Filho, Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência que é ocupa-
da pelo Sr. Alfredo Neves, 1.º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emenda 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presidente, de acôrdo com a emenda que vai ser vota-
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da, poderá o Govêrno conceder a particular brasileiro ou · estran-
geiro, a tribuição para pesquisar petróleo. 

Compreendo os nobres objetivos do seu eminente autor, que 
deseja ver descoberto, quanto antes, o petróleo no Brasil; entre-
tanto, no meu modo de entender, a emenda importa derrogação 
do monopólio instituído no Art 1.0 do projeto. Monopolizando 
a pesquisa, a União reservou para si o privilégio de realizá-la, com 
exclusividade, em todo o território nacional. É, aliás, o que con-
àiciona o Art. 1.º do projeto; e essa pesquisa, como sabemos, será 
realizada pela Petrobrás . 

Desde que se permite que a pesquisa possa ser feita por parti-
cular, não haverá mais o exercício do monopólio pela União. O 
objetivo do monopólio é justamente excluir a atividade privada 
em determinado domínio da atividade industrial da outra natureza. 

Sr. Presidente, desejaria, agora, examinar outro aspecto da 
emenda. Foi ela julgada constitucional pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e não me atreveria jamais a declará-la peremp-
toriamente inconstitucional. Permito-me, entretanto, fazer algu-
mas observações a êsse respeito. 

As palavras "autorização" e "concessão", na técnica do Direi-
to Mineiro, às vêzes são sinônimas; outras, porém não o são. En· 
tende-se que a "autprização" tem por objetivo a pesquisa, enquan-
to a "concessão" vi!!la a lavra. A "concessão" tem, contudo, senti-
do mais amplo que f). pesquisa, porque já importa na transferência 
de certos direitos reais, sôbre jazidas ou sôbre produtos de jazidas. 

A Constituição no Art. 153, diz: 

"O aproveitamento dos recursos minerais e de ener-
gia hidráulica depende de autorização ou concessão fe· 
deral na forma da lei. 

§ 1.º - As autorizações ou concessões serão conferi-
das exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organi-
zadas no País". 

Seria interessapte saber em que sentido a Constituição toma 
as palavras "autorização" e "concessão". Não seria também de 
interêsse recorrer ao elemento histórico para ver qual foi o sentido 
que os Constituintes atribuíram a essas duas expressões? 

Ao ser discutida na Constituinte essa disposição, o deputado 
Mário Mazagão ofereceu emenda em que propunha o destaque da 
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palavra "concessão", e argumentava: a concessão envolve sempre 
a idéia de serviço público. Ora, dizia S. Ex.ª, a mina não consti-
tui serviço público; portanto, a palavra "concessão" deveria de-
saparecer do texto para ficar, apenas, a palavra "autorização". 
tsse destaque foi com fundamento no parecer do deputado Her-
mes Lima, segundo o qual a autorização era para a pesquisa, para 
a preliminar de pesquisa, como dizia S. Ex.ª, e a concessão já en-
volvia um status; já apresentava a exploração da mina. 

Se, portanto, é êsse o sentido que devemos atribuir às expres-
sões "autorização" e "concessão", a autorização é para pesquisa 
e, conseqüentemente, não poderá ser dada a estrangeiros para pes-
quisar porque contraria o texto constitucional. 

O artigo 3.º da emenda dispõe: 

"Ao pesquisador que tiver encontrado jazidas atri-
buir-se-á uma percentagem até 50% sôbre o valor da res-
pectiva produção, fixada no ato da concessão, podendo 
êle incorporar êsse direito ao capital da Sociedade que a 
União quiser organizar ou receber a sua participação em 
dinheiro, deduzidas as despesas da "produção". 

Na Comissão de Finanças, como relator, dei voto contrário à 
emenda; e fui vencido, sob o fundamento de que essa norma me 
pareceria inexeqüível. A primeira parte é exeqüível, a segunda, 
não. A primeira parte: 

"Ao pesquisador que tiver encontrado jazidas, atri-
buir-se-á percentagem até 50% sôbre o valor da respec-
tiva produção." 

·E' perfeitamente exeqüível, porque, descoberta uma jazida -
as jazidas se descobrem pelo poço pioneiro - a produção é a soma 
da produção dos respectivos poços. Portanto, poder-se-á determi-
nar a produção, no momento dado, do tempo T. Poder-se-á saber 
qual a produção, hoje, amanhã e depois de amanhã; mas o difícil 
é saber qual será a produção no futuro, porque depende do desen-
volvimento, depende dos poços que serão perfurados às centenas 
na mesma estrutura petrolífera. 

Se é possível, portanto, determinar-se a percentagem da pro-
dução, hoje, quando há poços em funcionamento, é muito difícil 
aferir-se o valor da produção da jazida para o efeito dêsse valor 
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ser incorporado ao capital da sociedade que a União constituir 
como pesquisadora. 

O Sr. Bernardes Filho - Permite-me V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) - Ouvi a distinção feita por V. Ex.ª 
entre as expressões "autorização" e "concessões'', e ocorreu-me 
que, salvo êrro, o Código de Minas, quando fala em "pesquisa", 
menciona autorização; e quando fala em exploração diz "conces-
são". Há uma norma no Código de Minas que dá, automàticamen-
te, e a quem pesquisou, a quem teve autorização para pesquisar, a 
concessão. E' ponto a ser meditado. Posso estar enganado, mas 
tenho quase certeza, porque precisei estudar o assunto, recente-
mente. Creio que o Código de Minas determina assim. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Parece-me que há equívoco 
de V. Ex.a. Automàticamente, não. 

O Sr. Attílio Vivacqua - A concessão é automática. 

O Sr. Bernardes, Filho - Basta apenas - se V. Ex.ª me per-
mite - o reconhecimento pelo Ministério da Agricultura de quem 
a pesquisa foi feita p~lo próprio para que a concessão seja seguida 
de um decreto do Priesidente da República, que, pràticamente, re-
ferenda apenas a decisão da seção competente do Ministério e re-
conhece a existência da pesquisa feita. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Talvez haja ligeiro equívoco 
de V. Ex.ª. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - O Código de Minas fala 
em autorização para pesquisa, num capítulo; noutro capítulo fala 
em autorização para a lavra. Mas, depois de expedida autoriza-
ção para a lavra, o pretendente não é mais permissionário, como o 
classifica o Código; passa a ser concessionário. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
a V. Ex.ª que faltam apenas dois minutos para terminar o tempo 
de que dispõe. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Quando afirmo que se me 
afigura impossível estabelecer o valor dêsse direito, porque é des· 
conhecida a produção da jazida, baseio-me em parecer do Conse· 
lho Nacional do Petróleo, a quem solicitei opinião técnica, de que 
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não posso dar conhecimento à Casa, pela exigüidade do tempo. 
Há, ainda, outra circunstância a considerar. A pesquisa em área 
pioneira exige grandes capitais. Não podemos imaginar que a 
pesquisa possa ser feita por grandes emprêsas. 

Há pouco tempo, uma personalidade brasileira, encontran-
do-se nos Estados Unidos, expos a um notável técnico americano 
o nosso programa relativamente ao petróleo. Descreveu como se 
estava organizando a Petrobrás, e perguntou se julgava que essa 
emprêsa poderia vencer. O técnico americano perguntau: 

- Os Senhores estão dispostos a inverter vinte milhões de 
dólares? 

- Estamos. 
- Estão dispostos a inverter cinqüenta milhões de dólares? 
- Estamos. 
O americano pensou mais um pouco e insistiu: 
- Estão dispostos a inverter cem milhões de dólares? 
- Estamos; e muito mais do que isso. 
- Então, podem ter certeza de que encontrarão petróleo. 
Não nos iludamos portanto, de que a pesquisa particular possa 

ser viável. 
Nos Estados Unidos é possível, porque, em razão do regime 

de propriedade do subsolo, se um poço é perfurado em determinada 
área, na vizinha provàvelmente haverá petróleo e para ali é atraí-
do o pesquisador particular. 

Há outra circunstância a mencionar. Tenho muito receio des-
sa emenda, porque - não digo que liquide - pode prejudicar gran-
demente a Petrobrás, se o Govêrno der concessão para explorar 
nas melhores áreas ao pesquisador particular. Se, por exemplo, o 
Govêrno concedesse o direito de pesquisar na bacia do Paraná, na 
bacia do Maranhão e outras áreas de característica petrolífera, 
que sobraria para a Petrobrás? 

Por êstes motivos, Sr. Presidente, voto contràriamente à 
emenda e acredito que o Senado me acompanhará rejeitando-a. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. FERREIRA DE SOUSA * (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presidente, não tive a fortuna de entrar muito a fun-
do na discussão do presente projeto, em qualquer das Comissões 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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e muito menos de me entrosar, com absoluta segurança, com o 
nobre relator na Comissão de Finanças, Senador Alberto Pasqua-
lini. Muito menos, ainda, de depositar a confiança que S. Ex.ª 
deposita no êxito o una possibilidade da exploração petrolífera 
pela Petrobrás. 

Por que não tenho essa confiança? Porque vejo o problema 
de ponto de vista um tanto diverso. Enquanto no Brasil se dis-
cute o destino do nosso petróleo, se é o nosso ou de outros; se sua 
lavra, sua exploração deve ser concedida ou não a particulares 
ou até se é possível pensar desde já na sua exportação, estou ainda, 
talvez pela incompreensão do assunto neste momento inicial, na 
dúvida sôbre se temos petróleo capaz de atender a tudo isso· 

Desejo e faço votos para que seja encontrado, mas estou ain-
da na dúvida. Daí a razão da emenda. Esta o que faz de substan-
cial em relação ao assunto é cindir no terreno legal. Cinde a fase 
da pesquisa da fase da exploração. 

Para explorar o petróleo é preciso saber primeiro se o temos, 
onde e quais as conqições, para, só depois, cuidarmos pràticamen-
te do problema da lavra. 

Que é pesquisar petróleo? Não pude convencer-me, embora 
com argumentos notáveis expendidos pelo nobre Senador Alberto 
Pasqualini, quanto à posição do problema petrolífero no Brasil. 
Entendo que pesquisar petróleo ainda é hoje problema de aventu-
ra, questão de sorte. 

Certo, na aventµra a sorte domina, mas não em relação às 
grandes emprêsas que se encarregam da pesquisa como uma das 
suas próprias atividades, com os recursos dos seus lucros na in-
dústria do petróleo já existente. 

O caso aqui, segundo tenho dito, é o mesmo problema do 
seguro. 

O seguro é um contrato aleatório, em que a sorte entra de ma-
neira absoluta. Mas nas emprêsas de seguro não é empreendi· 
mento aleatório, porque estas operam dentro de bases atuariais. 
Por assim pensar, isto é, que o problema de pesquisa do petróleo 
é aleatório, foi que apresentei emenda abrindo na Lei brasileira 
as portas ao pesquisador, aos industriais, enfim a todos aquêles que 
queiram concorrer com seu capital para pesquisar petróleo no 
Brasil. 
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1!:ste o sentido real, como bem notou o nobre Senador Ismar de 
Góis, da minha opinião quanto ao monopólio estatal; não sómen-
te pela concessão, como se vem estudando nesta Casa, mas tam-
bém por ação direta do Estado. Não há nenhuma prova de que, 
descoberto qualquer campo petrolífero, será êle entregue ao Go-
vêrno que o vá explorar como a lei determina, pela Petrobrás ou 
por qualquer emprêsa subsidiária. Vale dizer, a emenda não con-
fere ao pesquisador a propriedade nem o direito de explorar a mi-
na. Destarte, coloca-se no sentido rigoroso do monopólio estatal. 

Aludiu o eminente Senador Alberto Pasqualini, há pouco, com 
a sua notável inteligência, a que havia achado muitos motivos de 
divergência e que as apontaria depois, ao tratar da inconstitucio-
nalidade da emenda. 

Poderia eu invocar, em favor da inconstitucionalidade o voto 
unânime da Comissão de Constituição e Justiça, na qual têm as-
sento conhecedores seguros do nosso Direito e até partidários im-
pertérritos e convencidíssimos da tese do monopólio estatal, da 
tese da unificação da política petrolífera dentro da ação do Estado. 

Que disse o nobre Senador Alberto Pasqualini? Alegou S. Ex.a 
que a emenda é inconstitucional, porque dava também a estran-
geiros possibilidades de pesquisa. Nesse particular, Sr. Presiden-
te, lamento que o tempo não me permita digressão no sentido da 
feita hoje à tarde sôbre a distinção técnico-jurídica entre con-
cessão e autorização. Não procurei, nem procuro agora, sequer, a 
terminologia do Código de Minas. Não procuro porque a termino-
logia de uma lei ordinária não pode opor-se ao legislador ordinário, 
no momento de fazer outra lei ordinária. E' terminologia do pró-
prio legislador: 

"As minas e demais riquezas do subsolo, bem como 
as quedas d'água, constituem propriedade distinta da do 
solo para o efeito de exploração ou aproveitamento in-
dustrial." 

A Constituição conhece perfeitamente o significado do têrmo 
exploração: não o confunde. O Constituinte seria incapaz de con-
fundir pesquisa com exploração. E' a exploração que foi prevista 
pela Constituição. 
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Adiante diz o Art. 153: 

"O aproveitamento dos recursos minerais e de ener~ 
gia hidráulica depende de autorização ou concessão, na 
forma da lei." 

Qual a diferença entre autorização e concessão? E' engano 
pensar-se que o legislador fizesse uso de duas expressões sem lhes 
dar ou conhecer o verdadeiro sentido. í!:le considera aquilo que em 
todo o mundo os tratadistas consideram autorização. Quer dizer: 
é o ato do govêrno que permite aos particulares explorar determi-
nadas atividades, de natureza particular, mas que dependem da 
autorização do govêrno. 

Na hipótese das minas, é a exploração por autorização. Há 
minas que não pertencem ao Estado senão para o efeito de que 
autorize sua exploração; outras há que pertencem ao Estado com 
propriedade plena, monopolística. 

Como vamos exp1lorar, por exemplo, uma jazida de gipsita, ou 
pequena queda d'ágµa, ou fonte de água mineral? Não é uma 
exploração por concessão do Estado, mas por autorização do Es-
tado, porque as jazidas não pertencem ao Estado, o que não se 
dá com as jazidas petrolíferas e de minério atômico, para as quais 
há lei especial declarando que são propriedade do Estado. Donde 
se concluir que a exploração de particulares depende de concessão 
do Govêrno. Nas outras espécies de minas, nem sempre a Cons-
tuição prevê a hipótese de se dar preferência ao proprietário do 
solo. Neste caso, o :proprietário do solo tem preferência para a 
exploração, tratando-se de minérios que podem ser explorados por 
particulares. Aí o ca&o é de autorização do Govêrno. 

O Sr. Marcondes Filho - Como concilia V. Ex.a êsse ponto 
da emenda: "o govêrno poderá conceder a particulares, brasileiros 
ou estrangeiros, autorização"? 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Estou no assunto, meu no-
bre colega. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Observo 
ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o término 
do tempo de que dispõe. 
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O SR. FERREIRA DE SOUSA - Vou terminar, Sr. Presi-
dente. 

Aí, como dizia, é caso de autorização. Porque, digo eu, a Cons-
tituição, no § l.º do artigo 153 determina: 

"As autorizações ou concessões serão conferidas ex-
clusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas 
no país, assegurada ao proprietário do solo preferência 
para a exploração." 

Ora, se se combater êsse § 1.º com o Art. 152, que diz que 
as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas 
d'água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito 
de exploração ou aproveitamento industrial, concluir-se-á que a 
pesquisa não é nem exploração nem aproveitamento industrial; 
conseqüentemente, a Constituição, no Art. 153, § l.º, não en-
carou o problema da pesquisa, nem a Constituição é lei particular 
de técnica neste assunto para estar regulando a pesquisa de mi-
nas. Tanto assim que V. Ex.ª verá, no mesmo § l.º do Art. 143, 
ressalvado ao proprietário do solo o direito à exploração. Foi a 
exploração que preocupou o legislador constituinte, porquanto é 
somente a exploração que diz respeito ao interêsse nacional. 
Quem quiser poderá encontrar minas; o explorá-la é que passa 
a ser assunto de interêsse nacional. Nem se diga que êsse artigo 
viria prejudicar, contrariar ou possibilitar a falta de êxito da Pe-
trobrás. Não, Sr. Presidente.  

Que é a Petrobrás?  

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
ao nobre orador que está findo o tempo de que dispunha. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Sr. Presidente, que é a Pe-
trobrás? Diz o Art. 1.º que é uma emprêsa que age em nome do 
Estado; uma emprêsa através da qual o Estado exerce o seu mono-
pólio. E' pràticamente uma emprêsa estatal, embora sob a forma 
de sociedade anônima, sujeita à disciplina do direito privado, tanto 
que realiza, por delegação do Estado, que a lei lhe dá, o monopólio 
estatal, sôbre o petróleo. Ora, a emenda declara que a concessão 
para pesquisas será onde não operar a Petrobrás. Quer dizer, a Pe-
trobrás realiza o monopólio do Govêrno. Onde não quiser operar, 
ou não puder explorar, o Govêrno autorizará a terceiros a explora-
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ção. Essa a noção da lei. A emenda é clara e, no particular, penso 
satisfazer as opiniões dos eminentes senadores, no sentido de evi-
tarem os chamados - não julgo a expressão própria mas também 
vou usá-la - trustes internacionais do petróleo, porque declara ex-
pressamente que nem essa concessão de pesquisa pode ser feita a 
sociedades anônimas nacionais ou estrangeiras da forma que, no 
país de origem, corresponda às nossas sociedades anônimas. Só 
faltou dizer que eram as emprêsas norte-americanas. 

Quanto à remuneração, a emenda, sobretudo depois da sube-
menda da Comissão de Finanças ... 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
ao nobre orador que já findou o tempo de que dispunha. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Sr. Presidente, vou termi-
nar. Os meus colegas falaram mais de 12 ou 13 minutos. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a está falando há 15 minutos. 

O SR. FERREIRtl'.\. DE SOUSA - Fui interrompido diversas 
vêzes. 

Sr. Presidente, d~~pois das dificuldades, a subemenda da Co-
missão de Finanças resolveu o problema e disse simplesmente que 
há uma quota de 50% na forma fixada pelo Govêrno no ato da 
concessão. Conseqüentemente, essa dificuldade não é tão grande. 
Os técnicos encontrar~o meios de superá-la. Daí, entender que 
essa emenda poderá facilitar o problema da pesquisa do petróleo 
no Brasil que é, a mieu ver, o mais importante da hora atual. 
(Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Ferreira de Sousa o Sr. Alfredo 
Neves, 1.0 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Marcondes Filho, Vice-Presidente . 

.O SR. KERGINALDO CAVALCANTI * (Para encaminhar a 
votação) - Sr. Presiqente, ontem à noite, quando falava o emi-
nente colega, Senador Ferreira de Sousa, já S. Ex.ª fizera uma 
dissertação sôbre o que se deveria entender, constitucionalmente 
falando, por autorização e concessão. Nessa ocasião, se a taqui-
grafia o registrou, tive oportunidade de declarar que a explicação 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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produzida pelo ilustre colega tinha reforçado meus pontos de vis-
ta, isto é, a atitude de recusa em que me encontrava a qualquer 
atendimento da participação de capitais privados na movimenta-
ção da Petrobrás. 

Conforme advertia eu naquele instante, tirava das palavras 
do eminente orador razões que subsidiavam minha impressão e da-
vam mão forte aos meus argumentos quando declarei que o Go-
vêrno, ao outorgar uma concessão se despia de virtudes próprias. 
Cometia-se a terceiros, o que não era possível no caso do mono-
pólio, que teria caráter de exclusividade. 

Verifico que o nobre Senador Ferreira de Sousa repetiu agora, 
com maior brilhantismo, as mesmas palavras. A interpretação 
que oferece é, ao meu ver, exata. 

A emenda de S. Ex.ª, entretanto, contém defeitos tão graves 
que não é possível admitir sua aprovação. Em primeiro lugar é de 
uma generalidade indefinida, que pode abrir oportunidade a des-
vios capazes de desfigurar o próprio conteúdo do projeto. Senão 
vejamos: 

"Art. - O Govêrno poderá conceder a particulares 
brasileiros ou estrangeiros autorização para pesquisar pe-
tróleo, pelo prazo de cinco anos, nas zonas onde não ope-
rar a Petrobrás, sob as seguintes condições:" 

Preliminarmente, mesmo que se trate de simples autorização 
a particulares para pesquisar petróleo, a objeção levantada pelo 
nobre Senador Bernardes Filho tem inteira procedência, quando 
indagava o porque da inclusão de estrangeiros na concessão. En-
tretanto, não obstante o desenvolvimento brilhante de sua tese, o 
ilustre Senador Ferreira de Sousa passou marginalmente pelo 
assunto, não lhe dando resposta satisfatória. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Pelo contrário: declarei que a con-
cessão podia ser dada a estrangeiros . A Constituição só estabelece 
restrições para a exploração do petróleo. A autorização para a 
pesquisa pode ser concedida. Sustentei êste ponto de vista. 

O Sr. Bernardes Filho - O nobre Senador Ferreira de Sousa 
estabelece a diferenciação entre pesquisar e explorar que, realmen-
te existe. Esta a razão por que solicitei a atenção de S. Ex.ª para 
dispositivo do Código de Minas, no qual se estabelece que a pes-



- 616 -

quisa tem sua concessão aprovada pelo Departamento de Produ-
ção Mineral e, conseqüentemente, pelo Ministro da Agricultura. 
Há uma expectativa de direito a explorar que não pode ser negada 
pelo Presidente da República se requerida dentro de um ano, que 
é o prazo fixado em lei. Trata-se de lei. Trata-se de expectativa 
de direito e o decreto do Sr. Presidente da República não é mais do 
que uma confirmação. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Não há dúvida que se pode dar essa 
interpretação. 

O Sr. Bernardes Filho - Baseio-me no Código de Minas para 
chegar à conclusão de que, na dúvida, se pode dar esta interpreta-
ção, que considero perigosa . 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, mes-
mo dentro dêsses debates que não ilidem a tese que estou susten-
tando, vê-se que o Senador Ferreira de Sousa faz referências "onde 
não opera a Petrobrá~". Não sei se S. Ex.ª, talvez com a genti-
leza com que acaba tj.e me apartear, poderia também esclarecer 
devidamente o plenár:io sôbre o que entende por "zonas onde não 
opera a Petrobrás". 

Tendo em vista o conteúdo do projeto, a Petrobrás destina-se 
a operar em tôda a p,arte, no Brasil inteiro. Logo, não é possível 
admitir essa linguagem no projeto. Há ainda outro inconveniente. 
Poder-se-ia dizer, pràticamente, que a Petrobrás estaria operando 
em Cascadura e, por isso, poderia conceder a estrangeiros o direito 
de operar em Santa Çruz! Desta sorte, não haveria contradição 
com o ponto de vista de S. Ex.ª, mas, evidentemente, a contradição 
seria muito maior com os têrmos do projeto. 

Ora, Sr. Presidente, S. Ex.ª mais adiante diz que a pesquisa 
será iniciada, o mais tardar, dentro de seis meses da concessão. 

Esta forma é, aliás, se não me engano, repetição do que já se 
encontra no Código de Minas. No que interessa ao petróleo nacio-
nal, não merece o dispositivo ser aprovado, porque não devemos 
considerar sob êsse aspecto nenhum prazo, visto que, uma vez 
concedida a autorização, a esta seguir-se-á imediatamente a pes-
quisa. 

Não é possível, ao Brasil, em matéria desta natureza, procras-
tinar atividade indispensável à movimentação das jazidas. 
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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 - Sr. Presidente, sou 
sempre muito obediente à voz da Mesa. 

Além do mais num dos artigos se diz que, porventura desco-
bertas as jazidas, sua lavra poderá ser concedida à Petrobrás ou a 
sociedades bem organizadas com ou sem participação do organi-
zador. 

Ora, Sr. Presidente, isto sim, fere a sistemática do projeto 
porque, evidentemente, o projeto não tem tal objetivo. Não quer 
nem pensa em permitir que se organizem emprêsas à margem da 
Petrobrás. O princípio do projeto é unitário - o da defesa nacio-
nal - e foi êle quem inspirou a compilação pelo Poder Executivo. O 
mesmo princípio vigorou nesta Casa quando sujeitamos a emenda 
do Senador Othon Mãder, a quem faço justiça, dizendo que se 
colocou dentro de um ponto de vista escorreito, ainda que anta-
gônico àquele que defendo. 

O Sr. Plínio Pompeu - Muito bem. 

O Sr. Othon Mader - Muito agradeço a Vossas Excelências. 

O Sr. Domingos Velasco - Os tupiniquins também rendem 
homenagens a S. Ex. a. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Os tupiniquins -
como bem diz o nobre Senador Domingos Velasco - sabem hon-
rar, fazer justiça aos seus adversários. 

O Sr. Ferreira de Sousa - V. Ex.ª me permita. A emenda 
não está fora da organização nem dá sentido diferente àqueles 
princípios a que se propõe o projeto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Registro V. Ex.ª no 
nosso bloco com a maior satisfação. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Não sei se estou nesse bloco, mas 
tenho motivos para esta minha opinião. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Era o que tinha adi-
zer, Sr. Presidente. (Muito bem). 
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O SR. ANTONIO BAYMA (*) (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, não compreendo, na emenda do nobre Senador 
Ferreira de Sousa o seguinte: 

"Ao pesquisador que houver encontrado jazidas, re-
tirar-se-ão 50% sôbre o valor da respectiva produção." 

Uma vez encontrada a jazida de petróleo, obtido o poço pio-
neiro, como cubá-lo, para saber-se o valor da produção, a fim de 
que o interêsse da sociedade realizada pela União possa receber a 
sua quota de participação? 

O Sr. Ferreira de Sousa - Queira V. Ex.ª ler o resto da 
emenda. 

O SR. ANTONIO BAYMA - Mas, como efetuar a cubagem 
para calcular-se a produção do poço pioneiro? 

O Sr. Ferreira d~ Sousa - V. Ex.a estuda o assunto como téc-
nico, como engenheirp de minas, enquanto eu o considero do ponto 
de vista legal . 

, (Trocam-se apartes). 

O SR. PRESID~NTE (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-
ção! Lembro ao Srs. Senadores que, no encaminhamento das vo-
tações, não são per:mJtidos apartes. 

O SR. ANTONIO BAYMA - Era o que tinha a dizer, Senhor 
Presidente . 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emenda 
n. 76. Tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e contrário da de Economia. O parecer da Comissão de Segu-
rança Nacional é favorável; a Comissão de Finanças apresentou-
lhe subemenda. A Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas considera-a prejudicada. 

Os Srs. que aprovam a emenda, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). 

É rejeitada a seguinte 

< •) Não foi revisto pelo orador. 
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Emenda n.0 76 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - O Govêrno poderá conceder a particulares brasileiros 

ou estrangeiros autorização para pesquisar petróleo, pelo prazo 
de cinco anos, nas zonas onde não operar a Petrobrás, sob as se-
guintes condições: 

a) o pretendente à pesquisa provará sua idoneidade moral, 
social, financeira, esta tendo em vista o custo do trabalho; 

b) :a área a ser pesquisada não será superior a cem hectares; 
e) a pesquisa será iniciada, o mais tardar, dentro em seis 

meses da concessão; 
d) as operações de pesquisa serão acompanhadas e fiscaliza-

das por técnico nomeado pelo Govêrno; 
e) o pesquisador apresentará semestralmente ao CNP um re-

latório das suas atividades, especificando os trabalhos feitos e os 
resultados obtidos, com todos os dados técnicos possíveis. 

Art. - As jazidas porventura descobertas pelos pesquisadores 
particulares pertencerão à União, que as explorará diretamente, 
ou concederá a respectiva lavra à Petrobrás ou a sociedade que or-
ganizar, com ou sem a participação do pesquisador, assegurada a 
ela a maioria dos diretores ou gerentes . 

i Art. - Ao pesquisador que tiver encontrado jazidas, atribuir-
se-ão cinqüenta por cento sôbre o valor da respectiva produção, 
podendo êle incorporar êsse direito ao capital da sociedade que a 
União quiser organizar ou receber a sua participação em dinheiro, 
deduzidas as despesas. 

Art. - A autorização de pesquisa não poderá ser concedida ou 
transferida a sociedades anônimas ou a de tipos correspondentes 
na legislação estrangeira. 

Art. - A autorização caducará automàticamente findos os 
prazos estipulados nesta lei. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, requeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação da vo-
tação solicitada pelo nobre Senador Ferreira de Sousa. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que votaram a favor 
da Emenda n.º 76 (Pausa). 
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Queiram sentar-se os Srs. Senadores que votaram a favor e 
levantar-se os que a rejeitaram. (Pausa). 

Votaram a favor da emenda 10 Srs. Senadores, e, contra, 25. 
A emenda foi rejeitada. 
Estão prejudicadas as seguintes subemendas: 

Subemenda 

a) Ao Art. 1.0 , b: 
diga-se "cem mil hectares", em vez de "cem hectares". 

Subemenda 

b) Substitua-se: 
Ao Art. 3.º - Ao pesquisador que tiver encontrado jazidas, 

atribuir-se-á uma percentagem até cinqüenta por cento sôbre ova-
lor da respectiva produção fixada no ato da concessão, podendo 
êle incorporar êsse c1Ureito ao capital da sociedade que a União qui-
ser organizar ou receber a sua participação em dinheiro, deduzidas 
as despesas de proqução· 

O SR. PRESID:,ENTE - Vai-se proceder à votação da Emen-
da n.0 74. 

A Mesa, aliás, considera esta emenda, que tem pareceres con-
trários de tôdas as Comissões, prejudicada em virtude de ser con-
trária ao princípio monopolista adotado no projeto em votação, 
porquanto declara &er lícito às pessoas de direito privado de qual-
quer nacionalidade a pesquisa, a lavra e a refinação do petróleo 
e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros existentes no Ter-
ritório nacional. (Pausa) . 

Não tendo havicto manifestação em contrário do plenário fica 
prejudicada a seguinte 

Emenda 

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei da Câmara, n.º 265, 
de 1952, ou no Substitutivo que lhe apresentei, se o Senado o 
aprovar: 

Art. - E' lícito às pessoas de direito privado de qualquer na-
cionalidade, a pesqqisa, a lavra e a refinação do petróleo e outros 
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hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no território na-
cional. 

Art. - A lei estabelecerá as condições e formas a que deva su-
bordinar-se o exercício dos direitos a que se refere o artigo ante-
rior, observados os seguintes princípios: 

I - Ficam subordinados à concessão da União, alternativa 
e cumulativamente, os direitos de pesquisa, lavra e refinação do 
petróleo e outros hidrocarbonetos. 

II - As concessões preverão, entre as obrigações dos conces-
sionários, as seguintes: 

a) fazer investimentos mínimos anuais durante todo o prazo 
da concessão, no valor e para os fins prefixados; 

b) entregar 50% do produto lavrado ou refinado ou o mon-
tante do mesmo valor às pessoas de direito público interno indi-
cadas na lei. 

e) reservar uma parcela dos lucros para constituir um fun-
do de indenização destinado a ressarcir o próprio concessionário, 
na expiração do prazo de concessão da desapropriação automática 
de todos os bens relacionados com a exploração da mesma con-
cessão. 

III - O prazo das concessões será de quinze anos para as pes-
soas de direito privado que se organizarem e iniciarem sua ativi-
dade dentro de um ano, a partir da data da concessão; e de dez 
anos para as que se organizarem e iniciarem sua atividade dentro 
de dois anos, a contar da mesma data, podendo ser renovadas, am-
bas pelo mesmo tempo. 

IV - A inobservância, pelos concessionários, de obrigações 
previstas em lei ou no ato de concessão, importará em penalidades 
variáveis da multa à cassação sem qualquer indenização da con-
cessão. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emen-
da n.0 39 ao Art. 7.0 , § 1.º, n.º 4, do projeto. Trata-se de uma 
emenda supressiva da Comissão de Finanças, que recebeu parece-
res - pela constitucionalidade, da Comissão de Constituição e 
Justiça e favoráveis das Comissões de Economia e de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas. A Comissão de Segurança Nacio-
nal declarou que a matéria escapa à sua competência. 

Em votação a emenda. 
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Os Srs. Senadores que aprovam, queiram conservar-se senta· 
dos. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 

Emenda n.O 39 

Ao Art. 7.0. 
§ 1.º - IV - Suprima-se. 

o SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emen-
da n.º 45, ao Art. 9.º, § 2.0 , substitutiva, da Comissão de Finanças. 
Manifestou-se a Comissão de Constituição e Justiça pela constitu-
cionalidade; a Comissão de Segurança Nacional declarou que a 
matéria escapa à sua competência; a Comissão de Economia deu 
parecer favorável, enquanto a Comissão de Transportes, Comuni-
cações e Obras Públicas ofereceu parecer contrário. 

Em votação a e:i;nenda. 

O SR. ALBERT() PASQUALINI (*) (Para encaminhar avo-
tação) - Sr. PresidEmte, pedi a palavra para prestar um esclare-
cimento. 

A Emenda n. o 4ij reza: 

"Ao § ~.o do Art. 9.º: redija-se da seguinte forma: 
As ações da sociedade serão ordinárias, com direito a 

voto, ações qe contribuição nos têrmos do Art. 15 e ações 
preferenciais sempre sem direito a voto." 

Sr. Presidente, tenho a impressão de que esta emenda de-
pende da solução que se der à de n.0 37. 

O Art. 15 do projeto - que estabelece a maneira de contribui-
rem os proprietários ~e veículos automóveis - foi modificada pela 
Emenda n.0 37. 

A Comissão de IPinanças aprovou emenda no sentido de que 
essa contribuição fôsse representada por ações de um tipo espe-
cial denominadas "ações de contribuição". 

("') Não foi revisto pelo orador. 
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E' por isso que a emenda ora em votação faz nova classifica-
ção das ações, estabelecendo: 

"As ações da Sociedade serão ordinárias, com direito 
a voto, ações de contribuição nos têrmos do Art. 15 (con-
forme Emenda n.0 34) e ações preferenciais sempre sem 
direito a voto." 

E' necessário, portanto, seja, em primeiro lugar, submetida ao 
voto do Senado a Emenda n.0 37. A existência das ações de con-
tribuição estará condicionada à aprovação desta emenda. (Mui-
to bem). 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador poderá enviar à 
Mesa requerimento de preferência para a votação da Emenda 
n.º 37. 

Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte 

Requerimento n.º 144, de 1953 

Requeiro preferência para a Emenda n.º 37.  
Sala das Sessões, em 29 de maio de 1953. - Alberto Pasqualini.  

O SR. PRESIDENTE - Em virtude da decisão do Senado, a 
Mesa anuncia a votação da Emenda n.º 37, à qual foi oferecida 
subemenda. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (*) (Para encaminhar avo-
tação) - Sr. Presidente, dispõe o Art. 15 do projeto: 

"Os proprietários de veículos automóveis, terrestres, 
aquáticos e aéreos, contribuirão, até o exercício de 1957, 
com as quantias discriminadas na tabela anexa, receben-
do, respeitado o disposto no Art. 18, certificados que se-
rão substituídos por ações preferenciais ou obrigações da 
sociedade, os quais conterão declaração expressa dêsse 
direito, assegurada a responsabilidade solidária da União, 
em qualquer hipótese, pelo valor nominal de tais títulos." 

A Emenda n.º 37 propõe a modificação dêsses dispositivos, pela 
forma seguinte: 

"Art. 15 . Os proprietários de veículos terrestres, 
aquáticos ou aéreos, contribuirão anualmente com as 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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taxas discriminadas na tabela anexa, recebendo certifica-
dos que serão substituídos por títulos tendo a denomina-
ção de "ações de contribuição", com as seguintes carac-
terísticas: 

a) as ações não terão direito de voto, não podendo 
em caso algum, ser convertidas em outra classe de ações; 

b) perceberão dividendo de ações comuns; 
e) as ações serão ao portador." 

Esta emenda, Sr. Presidente, fundamenta-se em razão de or-
dem jurídica e de ordem prática. Juridicamente, só dentro da res-
pectiva esfera tributária poderia a União lançar uma contribuição, 
para depois de volvê-la, sob a forma de um título qualquer. 

Ora, a União não tem competência constitucional para lançar 
tributos sôbre veículos. Sàmente poderia fazê-lo sob forma de ta-
xas, sob o fundamento de que proprietários de veículos recebam 
um benefício particular . 

O Sr. Ferreira de Sousa - Perdão! Nem assim; nem sob a 
forma de taxa. Taxa ~ retribuição de serviço prestado. 

O SR. ALBERTp PASQUALINI - Retribuição de serviço 
prestado ou de benefício. 

O Sr. Ferreira de Sousa - Não se admite essa divisão. Segundo 
a noção clássica, taxa é retribuição de serviço prestado. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Retribuição de serviço ou 
de vantagens . 

O Sr. Ferreira de Sousa - Em absoluto! 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-
ção! Não são permitidos apartes, durante o encaminhamento de 
votação. 

A Mesa apela aos Srs. Senadores no sentido de que não apar-
teiem, no encaminhamento da votação, a fim de que, mantendo 
o Regimento, possa fi:4ar o prazo de 10 minutos para cada orador. 

O SR. ALBERTQ PASQUALINI - Sr. Presidente, admitin-
do-se que a União não pudesse lançar a taxa, menos ainda pode-
ria lançar impôsto, porquanto não tem competência constitucio-
nal para fazê-lo. Não ioosso agora discutir a conceituação de taxa, 
porque disponho de poucos minutos para desenvolver meus argu-
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mentos. Haveria, no entanto, ainda uma razão de ordem prática. 
Os proprietários de veículos, de acôrdo com o projeto, deveriam re-
ceber, em retribuição das contribuições, ações preferenciais nomi-
nativas, se fôssem brasileiros natos, naturalizados e, na hipótese 
de serem casados com estrangeira, deveriam sê-lo em regime de 
separação de bens. 

Ora, Sr. Presidente, há no Brasil, possivelmente, cêrca de 400 
mil proprietários de veículos, de modo que a Petrobrás teria de 
fazer investigações a respeito de cada um dos proprietários, isto é, 
averiguar se são brasileiros natos, naturalizados há mais de cinco 
anos ou se são casados com estrangeira, em regime de separação 
de bens. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que dispõe 
de dois minutos para concluir suas considerações. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Muito obrigado a V. Ex.a, 
Sr. Presidente . 

Para realizar tais serviços, a Petrobrás deveria ter um depar-
tamento de, pelo menos, 50 pessoas. 

E' necessário ainda considerar que a sociedade, na hipótese 
de as ações serem nominativas, deveria ter livro de registro dessas 
ações. Se forem 400 mil os acionistas, e se admitirmos que cada 
livro contenha 500 páginas, a Petrobrás precisaria de 800 volumes 
para registrá-los. 

Além de tôda essa complicação, quando um acionista quises-
se vender sua ação, a Petrobrás seria obrigada a outro processo de 
investigação, para saber se o adquirente preenchia todos os requi-
sitos: se era brasileiro nato, casado com brasileira, se era estran-
geiro, se se naturalizara havia mais de cinco anos. Tenho a im-
pressão de que isso acabaria por desmoralizar o próprio sistema. 

Por êsses motivos, a emenda propõe que os títulos denomina-
dos "ações de contribuição" sejam ao portador, não possam ser 
convertidos em ações comuns e não tenham direito de voto. 

Creio que com essa solução não haverá prejuízo nenhum e 
aperfeiçoaremos o projeto. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emenda 
n.º 37, substitutiva, da Comissão de Finanças, com ressalva da 
subemenda. Tem pareceres: pela constitucionalidade, da Comis-

40 - 22502 
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são de Constituição e Justiça, favorável da Comissão de Economia 
e contrário da de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Queiram permanecer sentados os Srs. Senadores que a apro· 
vam. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 

Emenda n.º 37 (ao Art. 15) 

Art. 15 - Redija-se: 

Art. 15 - Os proprietários de veículos terrestres, aquáticos ou 
aéreos contribuirão anualmente com as taxas discriminadas na ta-
bela anexa, recebendo certificados que serão substituídos por tí-
tulos tendo a denominação de "ações de contribuição" com as se-
guintes características: 

a) as ações não terão direito de voto, não podendo, em caso 
algum, ser convertidas em outra classe de ações; 

1 

b) perceberão o dividendo das ações comuns; 
e) as ações serijo ao portador. 
§ 1.º - Aos acionistas de que trata êste artigo aplica-se o dis-

posto no parágrafo único do Art 90 do Decreto-lei n.º 2.627, com 
o direito de participar da eleição do membro do Conselho Fiscal, 
cuja escolha cabe às pessoas de direito privado (Parágrafo único 
do Art. 20). 

O SR. PRESIDE!IJTE - Em votação a submenda à Emenda 
n.º 37, substitutiva, com pareceres contrário da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, favorável da Comissão de Economia, e contrário 
da de Finanças. A Comissão de Segurança Nacional declara que 
a matéria lhe escapa à competência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (Pela ordem) - Sr. Pre-
sidente, pediria a V. Ex.a esclarecesse de que Comissão é a su-
bemenda. 

O SR. PRESIDENTE - A subemenda é da autoria dos Sena· 
dores Camilo Mércio e Alfredo Simch, e foi apresentada em plená· 
rio sob o n.0 37. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Tem parecer contrário 
da Comissão de Finanças? 

O SR. PRESIDENTE - Contrários das Comissões de Finan-
ças e Constituição e Justiça. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Essa emenda é da Co-
missão de Finanças? 

O SR. PRESIDENTE - Exatamente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Obrigado a V. Ex.a. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da sube-
menda. 

O SR. ISMAR DE GóIS (*) (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, como bem esclareceu o Senador Alberto Pasquali-
ni, as ações já agora aprovadas pelo plenário sob a denominação 
de "ações de contribuição" são compulsórias; não têm direito a 
voto, não podem, em nenhum caso, ser convertidas em outras clas-
ses de ação; apenas perceberão os dividendos das ações comuns. 

Pela subemenda agora submetida a votos, poderão deixar de 
ser ao portador. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Permite-me V. Ex.ª? A sube-
menda subverte o sistema da emenda. 

O SR. ISMAR DE GÓIS - Perfeitamente. São verdadeiro 
pêso-mor.to ... 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Exato. 

O SR. ISMAR DE GóIS - ... nas mãos de que as possua; 
quase um papel inútil a não ser na percepção dos dividendos. 

O seu possuidor nem mesmo os poderá negociar, em caso de 
necessidade. Se a subemenda fôr aprovada êsses títulos serão qua-
se uma inutilidade. 

Nestas condições, ao menos se lhes dê a vantagem de serem ao 
portador. 

O Sr. Ivo d'Aquino - V. Ex.ª permite um aparte? (Assenti-
mento do orador) - Desde que o Senado aprovou, com ressalvas, 

< •) Não foi revisto pelo orador. 

http:p�so-mor.to
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esta emenda, a norma é de que os títulos serão ao portador. Não 
sei se V. Ex.ª se recorda: na Comissão de Finanças houve debate 
no sentido da aceitação da norma imperativa "serão" ou da for-
ma facultativa "poderão ser". Em sua maioria, a Comissão optou 
pela forma imperativa, em virtude dos argumentos do próprio Se-
nador Alberto Pasqualini. 

O Sr. Aluysio de Carvalho - Atendendo também às caracte-
rísticas das ações. 

O Sr. 1vo d'Aquino - E mais: o Senador Alberto Pasqualini 
argumentava que as ações, sendo nominativas, exigiriam escritu-
ração na forma por que foi exposta. De fato, se seguirmos a nor-
ma facultativa, amanhã poderão as ações deixar de ser ao porta-
dor. A expressão "poderão ser" determinará a permanência de to· 
dos os inconvenientes aludidos pelo Senador Alberto Pasqualini. 

O SR. ISMAR DE GóES - Inclusive a burocratização. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Entendo que o Senado deve rejeitar a 
subemenda. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Mesmo porque sou de opinião 
que o Senado deve manifestar-se em têrmos positivos. 

Pelos motivos expostos, repito, a emenda deve ser rejeitada. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da sube-
menda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-se sen-
tados. (Pausa) . 

E' rejeitada a seguinte 

Subemenda 

Subemenda a Emenda n. o 37, da Comissão de Finanças. 
Art. 15, letra e: 
Redija-se: 
Art. 15............................................ · · · · · ·  
e) as ações pod~rão ser ao portador. 

O SR. PRESIDENTE - Votada a preferência requerida pelo 
nobre Senador Alberto Pasqualini, a Mesa vai submeter à votação 
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Justiça opinou pela constitucionalidade. As com1ssoes de Econo-
mia e de Segurança Nacional entendem que a matéria lhes escapa 
à competência. As Comissões de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas e de Finanças deram parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que aprovam a Emnda n.º 71 queiram 
conservar-se sentados. (Pausa) . 

E' aprovada a seguinte 

Emenda n.o 71 

Ao Art. 12 acrescente-se o seguinte parágrafo: 
§ 7.º - O Presidente do Conselho de Administração e o Presi-

dente da Diretoria Executiva serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, den-
tre cidadãos de notória competência em assuntos econômicos e 
administrativos. 

O SR. PRESIDEN;TE - Vai-se proceder à votação da Emen-
da n.0 34. 

A Mesa solicita a atenção do plenário para a assunto. Tra-
ta-se de emenda substitutiva da Comissão de Finanças ao Art. 
13, com pareceres contrários das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Transportes. Comunicações e Obras Públicas; favorá-
vel da Comissão de Economia; a Comissão de Segurança Nacional 
declara que a matéria escapa à sua competência. 

Sôbre o Art. 13 existem várias emendas: a de n.º 2 com duas 
subemendas; as de de n.0 20, 21 e 3, esta com uma subemenda. 

Aprovada a Emenda n.º 34, ficarão prejudicadas as que a 
Mesa acabou de citar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (Pela ordem) - Senhor 
Presidente, segundo entendo, o projeto determina que os 60% da 
receita do impôsto único sôbre combustíveis líquidos pertencentes 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios serão aplicados, à sua 
opção, na tomada de ações e obrigações da Sociedade ou de em-
prêsas dela subsidiárias. 

A emenda substituindo todo o texto do Art. 13 e fazendo-lhe 
várias modificações teve como um de seus objetivos, senão o prin-

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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cipal, tornar compulsória a tomada de ações por parte dos Muni-
pios, Estados e Distrito Federal da quota que a essas entidades 
pertença do impôsto sôbre combustíveis. 

Para votar com perfeito conhecimento de causa, perguntaria 
ao nobre relator da matéria na Comissão de Finanças se real-
mente a aprovação da presente emenda transforma, nesse parti-
cular, o Art. 13 do projeto. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Al-
berto Pasqualini. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (*} (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presidente, o impôsto único sôbre combustíveis líqui-
dos, foi aumentado com a finalidade precípua de proporcionar re-
cursos para os empreendimentos petrolíferos. A Lei n.º 1.479, que 
provê sôbre tais recursos, os dividiu em duas partes: 75'/o para o 
Fundo Petrolífero e 25 % para o Fundo Rodoviário. 

Por disposição constitucional, cabem aos Estados 60 % dessas 
duas partes; portanto, 60% do Fundo Petrolífero devem os Esta-
dos. de acôrdo com o artigo dêste projeto, aplicarem ações ou obri-
gações da Petrobrás ou em ações ou obrigações das subsidiárias. 

Mas, o Art. 13 do projeto estabelece a opção; os Estados ou 
Municípios, podem, ao seu alvedrio, subscrever ações ou obrigações 
da Petrobrás ou ações ou obrigações das companhias subsidiárias. 

A emenda tem por objetivo eliminar, até certo ponto, essa 
opção, estabelecendo certa ordem de prioridade, porque os recur-
sos devem ser aplicados no interêsse da execução do programa 
petrolífero e, não pràpriamente no interêsse acidental dos Esta-
dos. Poderiam, assim, por exemplo, certos Estados e Municípios 
deixar de subscrever ações da Petrobrás, preferindo ações ou obri-
gações das companhias subsidiárias ou, então, simplesmente a 
subscrição de obrigações . 

Ora, sabemos que a subscrição de obrigações representa ônus 
para a Petrobrás, porquanto ela seria obrigada a pagar juros e 
amortização à custa de seu próprio capital, no início de sua exis-
tência. 

Pergunto eu: pode a lei determinar que os Estados apliquem 
êsses recursos na tomada de ações e obrigações? 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Aloysio de Carvalho - Pode a lei ordinária estabelecer 
essa obrigatoriedade em relação aos Estados e Distrito Federal, em 
face da Constituição? 

E' sob êste prisma que deve ser encarada a questão. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - A mim, me parece que sim. 
Porque a Constituição declara que 60 % serão distribuídos para os 
fins que a lei determinar. Ora, o impôsto foi justamente aumen-
tado para aquela finalidade. 

Assim, não podemos deixar de admitir a obrigação dos Esta-
dos aplicarem êsses recursos para aquêle fim. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Pela emenda a quota é aplicada 
totalmente com prioridade compulsória nas ações da Petrobrás. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sim; a emenda estabelece 
que os Estados deverão aplicar, com prioridade, êsses recursos, na 
tomada de ações da Petrobrás; mas na proporção das respectivas 
quotas, estabelecendo-~e certa disciplina na aplicação dêsses recur-
sos. A Constituição declara - chamo a atenção do eminente cole-
ga para êsse ponto - que não é sómente a lei ordinária que pode 
prescrever os fins, ma13 também os têrmos, as condições ou modo 
de aplicação. Se se deixasse ao livre arbítrio dos Estados e Muni-
cípios a inversão dos recursos em ações e obrigações das subsidiá-
rias, por entenderem que essa aplicação constituisse benefício ao 
passo que a inversão na Petrobrás constituisse risco, neste caso 
não seria possível a cpbertura do capital da Petrobrás que a lei 
exige seja aumentado para 10 bilhões, com êsses recursos. 

Foi com o objetivo de estabelecer uma certa ordem, uma certa 
disciplina, que a emerida estabeleceu preferência para a subscri-
ção do capital da Petrobrás, substituindo a obrigação por parte 
dos Estados de subscreverem na proporção das respectivas quotas. 

O Sr. Aloysio de Çarvalho - A exposição de V. Ex.ª revela 
que, realmente, o objetivo da emenda era êsse. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Exatamente. Tenho a im-
pressão, Sr. Presidente, de que esta é a base de todo o sistema fi-
nanceiro da Petrobrás. Se deixarmos aos Estados aplicarem êsses 
recursos, como bem eritenderem, estará quebrada a espinha dor-
sal da própria Petrobrás. A emenda assegura a integralização do 
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seu capital. Aos Estados fica a opção de subscreverem, de aplica-
rem o saldo restante. Devo informar a V. Ex.ª que há saldo apre-
ciável de cêrca de dois bilhões de cruzeiros para aplicarem nas 
subsidiárias ou nas tomadas de obrigações quer da Petrobrás, quer 
das subsidiárias. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assenti-
mento do orador) - Quando dei meu parecer na Comissão de 
Constituição e Justiça, a minha interpretação da Carta Magna a 
êsse respeito era no sentido de que, quando êsse Estatuto determi-
nava o recebimento pelos Estados dessa quota, era porque a dispo-
sição constitucional permitia que a lei federal disciplinasse essa 
aplicação em benefício dos Estados, como renda a êles incorpora-
da. Na realidade, quando votamos aqui o projeto conhecido pelo 
nome de "Projeto dos Recursos da Petrobrás", o Senado admitiu, 
assim como a Câmara dos Deputados já havia feito, se pudesse 
dispor dessa quota exatamente para o cumprimento do Plano de 
Petróleo. Na realidade, a interpretação que dei em meu parecer, a 
mais legítima, foi a de que a lei pode especüicar a maneira de 
aplicar tais quotas, mas sempre em benefício do Estado, incorpo-
rando-as à sua receita. É bem verdade que o Senado não aceitou 
essa explicação . 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Creio que o parecer de 
V. Ex.ª aludiu mais aos recursos do Fundo Rodoviário. Devo es-
clarecer que a Comissão de Constituição e Justiça havia aprovado 
emenda que dizia o seguinte: 

"A par.te da receita do impôsto único sôbre combus-
tíveis líquidos, a ser empregada em empreendimentos li-
gados à indústria do petróleo, terá a aplicação regulada 
pela lei especial que prevê recursos ... " 

Na realidade a lei especial é esta. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Não estou discutindo essa parte. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Se dependesse de lei espe-
cial, nem sequer poderia ser movimentado o fundo, antes dessa 
lei ser promulgada. 
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O Sr. Ivo d'Aquino - Desejo esclarecer que, quando a Co-
missão de Constituição e Justiça aceitou essa emenda, foi porque 
era a única viável de redigí-la, porquanto tramitavam no Senado, 
dois projetos: êste e o dos recursos da Petrobrás. Mais tarde, na 
Comissão de Indústria e Comércio, se não me engano, o Senador 
Landulfo Alves deu forma precisa, citando o projeto já sancionado. 
Assim, explico porque foi apresentada a emenda. V. Ex.ª, na Co-
missão de Finanças, propôs outra que, penso, foi aprovada. 

O Sr. Ismar de Góis - A emenda apenas disciplina. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Exatamente. Na realidade 
há uma certa limitação na livre disponibilidade dêsse recurso. A 
mim me parece que está na base do próprio sistema financeiro 
da Petrobrás. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Não há dúvida que o projeto pro-
cura estabelecer que a quota não seja entregue aos Estados en-
quanto não tiver aplicação determinada. 

1 

O SR. ALBER'IIQ PASQUALINI - A emenda visa a criar 
prioridade para a integralização do capital da Petrobrás. Depois, 
então, de acôrdo com os planos elaborados pelo Conselho Nacional 
do Petróleo, poderão ps Estados dispor da restante parte dos recur-
sos para subscreverem as ações subsidiárias ou da Petrobrás. 

Não sei se preste~ os esclarecimentos desejados pelos nobres co-
legas. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Estou perfeitamente esclarecido. 
O Sr. Kerginaldp Cavalcanti - Dou-me por satisfeito. 
O SR. ALBERTQ PASQUALINI - Era o que tinha a dizer Sr. 

Presidente. (Muito btim). 

Durante o qiscurso do Sr. Alberto Pasqualini o Sr. Marcondes 
Filho, Vice-Pres~dente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Alfre,do Neves, 1.0 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da emenda. 
O SR. FERREIR.4 DE SOUZA (*) (Para encaminhar a votação) 

- Senhor Presidente, agora sou eu quem vai defender a Constitui-
ção. Ha poucos mom~ntos acusaram-me de violá-la frontalmente. 

(•) Não foi revistq pelo orador. 
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·A hipótese não pode ser decidida sem se lêr o teôr do § 2.0 do 
Art.1.º da Lei Magna que estabelece: 

"A tributação de que trata o n.º III - relativo a lubri-
ficantes, combustíveis líquidos, etc. - terá a forma de im-
pôsto único, que incidirá sôbre cada espécie de produto. 
Da renda resultante, sessenta por cento no mínimo serão 
entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, proporcionalmente à sua superfície, população, con-
sumo e produção, nos têrmos e para os fins estabelecidos 
em Lei Federal". 

O Art. 13 do projeto, disciplinando a Petrobrás - emprêsa na 
qual não acredito e considero, até certo ponto, perigosa, do aspecto 
moral do País - estipula que os Estados entregarão os seus sessen-
ta por cento, á sua opção, na tomada de ações e obrigações da Pe-
trobrás ou de emprêsas subsidiárias. 

A Emenda n.º 34 determina de maneira diversa. Restringe a 
aplicação dos 40% da União em ações da Sociedade; os 60% dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios também serão aplicados em 
ações da Sociedade, ficando sempre assegurada uma participação 
proporcional às respectivas contribuições, segundo o art. 40, para 
determinar, expressamente, a aplicação da quota dos Estados em 
relação à parte aumentada do impôsto único pela Lei n.0 1. 749, 
de 52, só e só em ações da Petrobrás. 

No meu entender, Sr. Presidente - e peço escusa aos eminen-
tes constitucionalistas da Casa - tanto o projeto como sobretudo 
a emenda brigam inteiramente com o§ 2.º do Art. 15 da Constitui-
ção. Esta quer que de todo e qualquer tributo sôbre combustíveis, 
trate-se do originalmente criado ou de qualquer aumento com 
êste ou aquêle fim no âmbito federal, sessenta por cento sejam en-
tregues - é a expressão da Carta .Magna - isto é, passados em 
dinheiro ao poder de cada Estado ou de cada Município. 

Declarou o nobre Senador Ivo d'Aquino, com muita proprieda-
de, que o Estatuto Básico deseja que êsse numerário seja enca-
minhado aos erários dessas entidades, porque devem estar pre-
vistos nos respectivos orçamentos, como renda a elas pertencentes. 

Não se trata de doação própriamente dita; não se trata, até, 
de liberalidade da União em face dos Municípios, mas de um direito 
que êles têm de receber, em dinheiro, a quota dêsse impôsto. São 
autônomos que dispõem dos seus recursos, que têm orçamentos 
próprios e problemas próprios por resolver. Nestas condições, neces-



- 636 -

sitam de liberdade na aplicação dêsses recursos, liberdade, é ver-
dade, dentro das normas gerais que a Lei Federal estabelece. 

A Lei poderá, por exemplo, como o faz a atual, impedir que 
empreguem tais recursos em qualquer outro fim que não seja es-
tradas de rodagem. No momento, os recursos são dados aos Estados 
e a Lei manda empregá-los em estradas de rodagem; mas dentro do 
Estado, por atender-lhe às necessidades, aos reclamos e às próprias 
imperiosidades do Estado. 

Na hipótese não se pergunta se é do Estado ou do Município. Co-
gita-se apenas daquilo que o Estado e o Município têm o direito de 
dispôr, daquilo que devem e podem empregar nas suas necessida-
à.es e nos seus problemas próprios, embora previstos na lei do País; 
e não determinar que o Estado é obrigado a subscrever ações da 
Petrobrás. O Estado vai perder, porque terá de integrar-se a uma 
emprêsa que receberá dez bilhões de cruzeiros para fazer o que faz 
o Banco do Brasil, o SES! e outras entidades dessa ordem. 

Nestas condições, Sr. Presidente, essa quota não será entregue 
ao Estado, se se diz ~o Estado: eu entrego, mas você tem que me 
restituir a importância em ações da Petrobrás. 

Tão inconstituciqnal é a emenda, que determina, no seu pa-
rágrafo único, que essa quota poderá ficar retida se oposto qual-
quer obstáculo à aplicação da percentagem nos fins e nos têrmos 
estabelecidos no projeto. 

Temos a União e;l{ercendo não só a tutela da aplicação do di-
nheiro, mas impondo sanções ao Estado, determinando que o Es-
tado não pode receber sua quota do Fundo Rodoviário Nacional, 
se não tiver aplicado a tempo êsse dinheiro em ações da Petrobrás. 

A quota pertence ao Estado ou ao Govêrno da União? 
Se não pertence àr União, se é presente da União aos Estados e 

Municípios, como pode ela impôr ao Estado e Município lhe dêem 
aplicação determinada, apenas uma aplicação sob pena de não re-
ceber o restante da sua quota em relação ao Fundo Rodoviário Na-
cional? 

O Sr. Ismar de Góis - Pelo licença para um esclarecimento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Com todo o prazer. 

O Sr. Ismar de Góis - V. Ex.ª é contra a emenda e também 
contra o artigo. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA - Regimentalmente não mais 
posso corrigir o artigo do projeto ... 

O Sr. Ismar de Góis - Seria o caso de supressão do artigo. 

O SR. FERREffiA DE SOUZA - Julgo-o, todavia, menos in-
constitucional - se é possível haver grau de inconstitucionalidade 
- que a emenda. 

O Sr. Ismar de Góis - Se há inconstitucionalidade é do artigo 
e da emenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Se fôsse possível admitir grau 
de inconstitucionalidade, a do artigo do projeto seria menor, porque 
dá aos Estados e aos Municípios opção para empregar êsse dinheiro 
em ações da Petrobrás ou suas subsidiárias; enquanto a emenda, 
mais rigorosa, mais rígida, não dá essa opção. 

Sr. Presidente, lembro-me bem que quando se organizou primi-
tivamente a lei do Fundo Rodoviário Nacional disciplinando-se a 
entrega da quota de sessenta por cento aos Estados e Municípios, 
eu mesmo levantei a idéia de se estipular certa fiscalização contra 
os Estados, por forma que êles cumprissem a Lei Federal de acôr-
do com a Constituição. Passou-me também pela mente a idéia da 
retenção da quota, enquanto não prestassem êles contas da apli-
cação do dinheiro. 

Lembro-me bem, Sr. Presidente, que essa mesma sugestão, fiz 
no tocante ao emprêgo da quota do impôsto de renda pelos Municí-
pios e Estados, na antiga Comissão Mista de Leis Complementares. 
Lembro-me ainda que minha sugestão para procurar-se um meio 
de fiscalização foi unânimemente rejeitada, pelos nobres colegas, 
sob o fundamento de que essa importância pertencia aos Municí-
pios e aos Estados; e a União não podia criar condições para sua 
aplicação nem impor sanções por não haverem os Estados e Muni-
cípios cumprido esta ou aquela obrigaçã,o. 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou com segurança 
sôbre a emenda, considerando-a inconstitucional e atentatória dos 
direitos dos Estados. E' disposição que não pode ser cumprida. 
Qualquer Estado do Brasil pode deixar de obedecer-lhe, por não 
querer subscrever ações da Petrobrás. E não haverá poder que 
os obrigue, dentro da Constituição. Deve empregar êsse dinheiro 
no seu território. 
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Essas as razões, Sr. Presidente, por que deve a emenda serre-
jeitada. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação. 
A emenda é da Comissão de Finanças. Tem pareceres contrá-

rios das Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Co-
municações e Obras Públicas, e favorável da de Economia. A Comis-
são de Segurança Nacional declara escapar a matéria à sua com-
petência. 

Os Senhores que aprovam a emenda, queiram permanecer sen-
tados. 
(Pausa) 

Está aprovada. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS (Pela ordem) - Requeiro verifica-
ção da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação da vota-
ção, solicitada pelo nobre Senador João Villasboas. 

1 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que votaram a favor da 
emenda (Pausa). 

Queiram sentar-:~e os Srs. Senadores que votaram a favor da 
emenda e levantar-se os que a rejeitam (Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação da emenda 18 Srs. Senadores, 
e, contra, 15. 

É aprovada a seguinte 

Emenda n.O 34 
(Art. 13) 

Redija-se: 
Art. 13 - A parte da receita do impôsto único sôbre combus-

tíveis líquidos a que se refere o Art. 3.º da Lei n.0 1.749, de 28 de 
novembro de 1952, tefá a seguinte aplicação: 

I - Os 40% pertencentes à União em ações da Sociedade, até 
que esteja assegurada a integralização do capital previsto no§ 1.0 

do Art. 9.º e, eventualmente na tomada de obrigações; 
II - Os 60 % pertencentes aos Estados, Distrito Federal e aos 

Municípios, serão aplfcados: 
a) em ações da Sociedade, até que esteja assegurada a integra-

lização do capital, de ~côrdo com os planos aprovados pelo Conselho 
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Nacional do Petróleo, devendo a participação de cada entidade ser, 
no mínimo, proporcional à respectiva quota do impôsto único; 

b) na tomada de obrigações da Sociedade ou de ações e obri-
gações das Subsidiárias ficando sempre assegurado aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios uma participação proporcional às 
respectivas contribuições observada a preferência estabelecida no 
Art. 40. 

Parágrafo único. A cota do Fundo Rodoviário Nacional, que 
cabe às entidades mencionadas no inciso II, poderá ficar retida se 
fôr opôsto qualquer obstáculo à aplicação da percentagem especi-
ficada no mesmo inciso aos fins e nos têrmos estabelecidos neste 
artigo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Para declaração de voto) -
Sr. Presidente, nos têrmos do encaminhamento de votação, do es-
clarecimento que pedi ao nobre relator na Comissão de Finanças, 
e da exposição de S. Ex.ª, votei a favor da emenda porque ela não 
altera o Art. 13 do projeto, senão estabelecendo prioridade para a 
subscrição compulsória de ações da Petrobrás. 

Apesar dos argumentos expedidos com muito brilhantismo 
pelo meu nobre colega e amigo Senador Ferreira de Souza, sinto 
que a esta altura do projeto, se fôsso aceitar a tese da inconstitucio-
nalidade defendida por S. Ex.ª, teria que afirmar também a incons-
titucionalidade do Art. 13 do projeto, sôbre cuja existência não mais 
o Senado poderia manifestar-se. 

Assim sendo, preferindo no momento considerar apenas a emen-
da apresentada pela Comissão de Finanças e atendendo à alta con-
veniência de reservar fundos para que a Petrobrás possa cumprir 
suas finalidades, votei a favor da referida emenda. 

O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.ª constará da 
Ata. 

O SR. IVO D'AQUINO (*) (Para declaração de voto) - Sr. 
Presidente, enquanto fiz parte da Comissão de Finanças, fui rela-
tor do projeto, concluindo, no meu parecer, pela inconstitucionali-
dade do texto, atualmente modificado pela emenda do nobre Sena-
dor Alberto Pasqualini. Aliás, cheguei a essa conclusão devido à re-
dação do próprio texto do projeto que atribuía à Petrobrás a to-

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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talidade das cotas pertencentes aos Estados e Municípios sôbre o 
impôsto de combustíveis, por subscrição compulsória nos mesmos 
Estados e Municípios. 

Sr. Presidente, a redação que veio da Câmara dos Deputados 
não traduzia o pensamento daquela Casa do Congresso, e para se 
apreender êsse pensamento será preciso ler o projeto que ora es-
tamos votando, assim como o que dava recursos preliminares à 
Petrobrás. 

Quando se votou no Senado o projeto anterior, denominado 
"Dos Recursos à Petrobrás", foi corrigida a obscuridade a que me 
referi. Deste modo, então, podemos também fazer uma correção no 
projeto atual, de forma a ficar bem esclarecido que não se destina-
va à emprêsa a totalidade da quota pertencente aos Estados e aos 
Municípios, mas apenas uma percentagem desta cota. 

Sr. Presidente, se não fica inteiramente obviada a discussão 
que possa surgir a respeito da constitucionalidade do texto, pelo 
menos se dá uma fórmula que permite a colaboração dos Estados 

1

e dos Municípios na integralização do capital da Petrobrás. 
Como ainda há pouco acentuou o nobre Senador Aloysio de 

Carvalho, a subscrição da parte do Estado e do Município admite o 
recebimento de títulps que passarão ao seu patrimônio. 

Desta maneira, '3r. Presidente, parece que conciliamos perfei-
tamente o objetivo que se quer atingir no projeto, que é a parti· 
cipação dos Estados ~ dos Municípios. E, como muito bem explicou 
o nobre Senador Aloysio de Carvalho, se o Senado rejeitasse a emen-
da e a rejeição fôsse mantida pela Câmara, quebrariamos virtual· 
mente a própria organização financeira da Petrobrás. 

O Sr. Kerginaldp Cavalcanti - Sem a menor sombra de dú· 
vida. 

O SR. IVO D' AQUINO-Foi por estes motivos, Sr. Presidente, 
que, malgrado o parecer por mim proferido perante a Comissão de 
Constituição e Justiça, votei contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.ª constará da 
Ata dos trabalhos da sessão de hoje. 

Em virtude da aprovação da Emenda n.0 34, ficam prejudica-
das, com as respectivas subemendas, as seguintes emendas. 
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Emenda n.0 2 

Substitua-se o Art. 13 e seus números I e II pelo seguinte: 
"Art. 13. A parte da receita do impôsto único sôbre combustí-

veis liquidas, a ser empregada em empreendimentos ligados à in-
dústria do petróleo, terá a aplicação regulada pela lei especial que 
prevê recursos para o programa nacional do petróleo e para o Fundo 
Rodoviário Nacional." 

Subemenda da Comissão de Constituição e Justiça à Emenda n.O 2 

Dê-se à Emenda n.0 2, substitutiva do Art. 13 e ns. I e II do 
Projeto, a seguinte redação: 

"Art. 13. A parte da receita do impôsto unico sôbre combus-
tíveis líquidos, a ser empregada em empreendimentos ligados à in-
dústria do petróleo, terá aplicação conforme lei especial". 

Subemenda à Emenda n.O 2 do Art. 13 e seus n.0 I e II 

Dê-se a Emenda n.º 2 substitutiva do Art. 13 e seus n.0 I e II 
do projeto, a seguinte redação. 

"Art. 13. A parte da receita do impôsto único sôbre combustí-
veis líquidos e lubrificantes a ser empregada em empreendimentos 
ligados à indústria do Petróleo, terá aplicação conforme o Art. 3 
da Lei n.º 1. 749, de 28 de novembro de 1952. (Projeto 265 - 1952 
- do Senado). 

I - A quota pertencente à União Federal aplicar-se-á nalii-
tegralização do capital em ações ordinárias e obrigações da Socie-
dade ou de emprêsas subsidiárias. 

II - A quota que caiba aos Estados ao Distrito Federal e aos 
Municípios, será aplicada à sua opção, na tomada de ações ordi-
nárias e obrigações da Sociedade ou emprêsas subsidiárias. 

Emenda n.0 3 

Suprima-se o parágrafo único do Art. 13. 

Subemenda n.O 3 à emenda n.0 2 

Em lugar de "suprima-se o parágrafo único do Art. 13" di-
ga-se: "a quota pertencente aos Estados, Distrito Federal e Municí-

41 - 22 502 
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pios não lhes será distribuída enquanto não estiver assegurada sua 
imediata aplicação na forma da alínea II dêste Artigo". 

Emenda n.0 20 

No Art. 13 - Item I - Onde se diz: 
"Os 40% (quarenta por cento)". 
Diga-se: "vinte e cinco por cento (25 % ) dos quarenta por cento 

(40%). 
Emenda n.º 21 

No Art. 13 - Item II, onde diz: 
"Os 60% (sessenta por cento) ... " 
Diga-se: 
"Os vinte e cinco por cento (25 % ) dos sessenta por cento 

(60%). 
O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.o 35. 
E' aprovada a s~guinte 

Emenda n.0 35 
(Art. 14) 

Art. 14 - Suprimam-se as expressões finais: "ou de emprêsas 
dela subsidiárias". 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emenda 
n.0 4 oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
a Emenda n.º 4 modificativa do Art. 15 do projeto, está prejudi-
cada em vritude da ~provação da Emenda n.º 37 que era substi-
tutiva. 

E' a questão de qrdem que levanto perante a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa acolhe a questão de ordem le-
vantada pelo nobre Senador Alberto Pasqualini e declara prejudica-
da a seguinte 

Emenda n.O 4 

Acrescente-se ao ~rt. 15 o seguinte parágrafo (que será o§ 1.º) 
passando o parágrafo único a ser§ 2.0. 
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§ 1.º Os proprietários de veículos a que se refere êste artigo 
que não preencherem as condições do Art. 18 poderão dispôr das 
ações ou obrigações da sociedade em favor de pessoas físicas ou 
jurídicas que prencham aquelas condições". 

O SR. PRESIDENTE - A Emenda n.º 29, de autoria do nobre 
Senador Othon Mãder, não pode ser submetida a votação, por ter 
sido apresentada perante a Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas, que não a adotou. 

O SR. ISMAR DE GóIS (Pela ordem) - Sr. Presidente, de 
acôrdo com o Regimento, essa emenda não existe, porque foi 
apresentada perante a Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, que não a aceitou. 

Assim, nem deveria figurar no avulso. 
O SR. PRESIDENTE - Foi justamente o que a Mesa declarou_  
Em votação a Emenda n.0 11.  
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram permanecer·  

sent~dos. (Pausa). 
É aprovada aseguinte: 

Emenda n.0 11 

Redija-se da seguinte forma a nota 1.ª da tabela anexa ao pro-
jeto: 

Nota l.·-i - Reduza-se de 20% (vinte por cento) as contribui-
ções quanto aos automóveis de mais de 3 até 5 anos de fabricação; 
de 40 % (quarenta por cento) quanto aos de mais de 5 a 7 anos; 
de 60% (sessenta por cento) quanto aos de mais de 7 até 10 anos 
e de 80% (oitenta por cento) quanto aos de mais de 10 anos de 
fabricação". 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.º 33 da auto-
ria do nobre Senador Alencastro Guimarães. 

A Comissão de Economia ofereceu-lhe subemenda, por cuja 
constitucionalidade opinou a Comissão de Constituição e Justiça. Sô-
bre essa subemenda ainda não se manifestaram as demais Comis-
sões. 

Dou a palavra ao relator do projeto na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, Senador Gomes de Oliveira para que se manifeste sô-
bre a subemenda. 
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Emenda n.O 33 

A Nota 2.ª da Tabela a que se refere o Art. 15 do Projeto n.0 

265, de 1952. 
Acrescente-se, entre as palavras "aplicam-se" e "aos" a expres-

são "camionetas e veículos assemelhados". 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem) - Sr. Pre-
sidente, Vossa Excelência, salvo melhor juízo, declarou prejudi-
cada a emenda. Parece-me que a submenda não prejudica a emenda, 
porque ambas, embora relativas à mesma Nota 2.ª da Tabela, re-
ferente ao Art. 15, versam matéria diferente. A Emenda n.º 33 
manda acrescentar na Nota 2.ª dessa Tabela, depois das palavras 
"aplicam-se aos" a expressão "camionetas e veículos asseme-
lhados" 

O texto da nota ficaria, de acôrdo com a emenda, se aprovada, 
assim redigido: - "aplicam-se às camionetas e veículos asseme-
lhados, jeeps e outros automóveis, de reduzido valor etc". 

A subemenda manda acrescentar depois da expressão "obras 
públicas" a seguinte: "executadas diretamente pelo Govêrno". 

É portanto matéria diferente. A subemenda foi apresentada 
pela Comissão de Economia. O relator dessa Comissão poderia escla-
recer se, com a apresentação dessa subemenda, desejou a Comissão 
de Economia anular a Emenda n.º 33. Parece-me, entretanto, que 
não foi êsse o intuito dêsse órgão técnico porque as matérias são 
diversas. 

O SR PRESIDENTE - A Mesa teve a impressão de que a 
subemenda fôsse substitutiva mas aceita a questão de ordem de 
V. Ex.ª dando a palavra ao relator da Comissão de Economia para 
que se manifeste a respeito. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, a Comissão de 
Economia não exclui a matéria constante da emenda; apenas acres-
centa a subemenda para melhor esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE - Nesse caso, vou submeter a votos a 
subemenda. 

Os senhores senadores que a aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 
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Subemenda à Emenda n.O 33 

A Nota 2.ª da Tabela a que se refere o Art. 15 do Projeto n.º 
265, de 1952. 

Acrescente-se entre as palavras públicas, e a expressão "as 
diretamente executadas pelo Govêrno. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda aditiva do ple-
nârio n.º 72, de autoria do nobre Senador Othon Mãder. O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade; 
o da Comissão de Economia, contrário; a Comissão de Segurança 
Nacional declara não ser a matéria de sua competência; os parece-
res das Comissões de Transporte, Comunicações e Obras Públicas 
e de Finanças são contrários. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a emenda queiram per-

manecer sentados. (Pausa). 
E' rejeitada a seguinte 

Emenda n.0 72 

A tabela a que se refere o Art. 15 do projeto, acrescente-se mais 
uma nota, com a seguinte redação: 

Nota --'-Aplicam-se aos automóveis oficiais federais, estaduais 
e municipais, aos das autarquias e sociedades mistas administradas 
pelo poder público, aos das emprêsas incorporadas e órgãos estatais 
ou paraestatais de qualquer natureza, as contribuições a que estão 
sujeitos os automóveis particulares, Letra (A); caminhões e ou-
tros veículos de carg~, Letra (B); e ônibus Letra (C). 

Após a votação da Emenda n.º 72, o Sr. Alfredo Neves, 1.º Se-
cretário, deixa q cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Se-
nhor Marcondes Filho, Vice-Presidente. 

o SR. PRESIDE:lSl"TE - Vai-se proceder à votação da Emenda 
Substitutiva n.º 46, oferecida pela Comissão de Finanças, que se 
encontra à página n.º 110 do avulso. A Comissão de Constituição 
e Justiça manifestou-se pela constitucionalidade. O parecer da Co-
missão de Economia é favorável, o da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obra~ Públicas, contrário; a Comissão de Seguran-
ça Nacional declarou que a matéria escapa a sua competência. 
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Os senhores senadores que a aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 

Emenda n.0 46 
(Artigo 16) 

Redija-se: 
Art. 16 - Os recursos de que tratam os Arts. 13, 14 e 15 serão 

recolhidos à conta ou contas especiais no Banco do Brasil. 
§ 1.0 ................................................... . 
§ 2.º ................................................... . 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da subemen-
da à Emenda n.º 40, apresentada na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Faltam os pareceres das Comissões de Economia, de Transpor-
tes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças. 

A emenda manda acrescentar um artigo depois do Art. 16. 
Tem a palavra o nobre Senador Landulpho Alves, relator na 

Comissão de Economia. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, a Comissão de 
Economia aprova a subemenda à Emenda n.º 40. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre senador Eu-
clydes Vieira, Presidente da Comissão de Transportes, Comunica-
ções e Obras Públicas. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA - Sr. Presidente, designo o nobre 
Senador Othon Mãder, para dar parecer sôbre a matéria. 

O SR. OTHON MADER- Sr. Presidente, a Comissão de Trans-
portes, Comunicações e Obras Públicas nada tem a opor à apro-
vação da subemenda à Emenda n.º 40. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Alberto 
Pasqualini, relator na Comissão de Finanças. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI- Sr. Presidente, o parecer da 
Comissão de Finanças é favorável à subemenda à Emenda n.0 40. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da subemen-
da apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça à Emenda 
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n.º 40, que tem pareceres favoráveis das Comissões de Economia 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças. 

Aprovada, ficará prejudicada a Emenda n.º 40. 
Os Senhores Senadores que aprovam a subemenda queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
E' aprovada a seguinte 

Emenda 

Acrescente-se, depois do Art. 16. 
Art. - O capital da Sociedade considerar-se-á automàticamen-

te aumentado na proporção das ações emitidas representativas das 
contribuições destinadas a sua integralização, nos têrmos dos Art. 
13, 14 e 15. 

Parágrafo único - Quando por ocasião dos aumentos de ca-
pital, houver também subscrição voluntária, que será deliberada pe-
lo Conselho de Administração, a direção da Sociedade publicará 
editais com prazo inferior a 30 dias, para que as pessoas mencio-
nadas no Art. 18 se i;nscrevam para a compra de ações nos têrmos 
e condições ali previs1;os. 

Fica prejudicad~ a seguinte 

$ubemenda à Emenda n.0 40 

Dê-se à Emenda n.º 40 a seguinte redação: 
"Art. - O capital da Sociedade, por declaração do Conselho, 

considerar-se-á aume:p.tado na proporção das ações emitidas, repre-
sentativas das contribuições destinadas a sua integralização, nos 
têrmos dos Art. 13, 14: e 15, dispensadas outras formaliaddes, salvo 
as referentes a publicidade e registro. 

Parágrafo único. Quando, por ocasião dos aumentos do capital, 
houver também subscrição voluntária que será deliberada pelo Con-
selho de Administração, a direção da Sociedade publicará editais, 
com prazo não inferior a 30 dias, para que as pessoas mencionadas 
no Art. 18 se inscrevam para a compra de ações nos têrmos e con-
dições ali previstos". 

O SR. PRESIDE:j.'J"TE - Em votação a Emenda n.º 38 ao Art. 
18, n.0 III, IV e V. É da Comissão de Constituição e Justiça e foi· 
lhe apresentada subemenda em plenário. Tem pareceres da Comis-
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são de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, favoráveis 
das Comissões de Economia e de Segurança Nacional e contrários 
da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Em votação a emenda, com ressalva da subemenda. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa). 
E' aprovada a seguinte 

Emenda n.O 38 

Ao art. 18: 
Suprimam-se os incisos III, IV e V do Art. 18 e inclua-se: 
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas de direito pri-

vado poderão subscrever ou adquirir ações preferenciais que não 
terão, em qualquer hipótese, direito a voto nem poderão, em nenhum 
caso, ser convertidas em ações comuns. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a subemenda à Emenda 
n.º 38, apresentada em plenário sob o n.0 58. Está à página 11 do 
avulso especial e é de autoria dos nobres Senadores Camilo Mércio 
e Alfredo Simch. Tem parecer da Comissão de Constituição e Justi-
ça pela constitucionalidade; e favoráveis das Comissões de Econo-
mia e de Finanças. A Comissão de Segurança Nacional declara que 
a matéria lhe escapa à competência. 

Os Senhores Senadores que aprovam a subemenda queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 

Subemenda à Emenda n.º 38 

Ao Art. 18.  
Intercale-se entre "acionistas" e "somente" a palavra comuns.  

O SR. PRESIDENTE - Deveríamos passar, em seguida, à vo-
tação da Emenda n.º 5 da Comissão de Constituição e Justiça, su-
pre.ssiva de parte do n.º III do Art. 18. Está porém prejudicada com 
a aprovação da Emenda 38, que suprimiu totalmente o inciso. 

Fica prejudicada a seguinte 
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Emenda n.O 5 

Supressiva de parte do n.º III do Art. 18. 
Suprima-se a parte que começa nas palavras "uns e outros sol-

teiros ou casados" e termina nas palavras "constância do casa-
mento". 

O SR. PRESIDENTE - Devia-se proceder, agora, à votação da 
Emenda n.º 30 ao Art. 18, da Comissão de Transportes, Comunica. 
ções e Obras Públicas, com pareceres contrários das Comissões, mas 
a Mesa a considera prejudicada, porquanto substitui integralmente 
o Ar.t. 18 e o plenário já aprovou a Emenda n.º 38, que suprimiu 
apenas parte do dispositivo e mandou acrescentar-lhe um pará-
grafo. 

Fica prejudicada a seguinte 

Emenda n.O 30 
(Do relator) 

Substitua-se o 4rt. 18 do projeto, pelo seguinte: 
Art. 18 - Os Estatutos da sociedade, garantida a preferência 

às pessoas jurídicas de direito público interno, poderão admitir co-
mo acionistas, sómente: 

1 - As pessoas jurídicas de direito público interno; 
II - As pessoi:i.s físicas brasileiras, limitada a aquisição de 

ações ordinárias a 20.000; 
III - As pessoa~ jurídicas de direito privado, organizadas com 

observância do disposto no Art. 9.0 , alínea b), do Decreto n.o 4.071, 
de 12 de maio de 1939, limitada a aquisição de ações ordinárias a 
100.000; 

IV - As demais pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras, 
até o limite de 20. 000 ações ordinárias. 

O SR. PRESIDENTE - Emenda n.0 13 da Comissão de Econo-
mia, com pareceres contrários das Comissões de Transportes, Co-
municações e Obras Públicas e de Finanças e favorável da de Se-
gurança Nacional. Está publicada à página n.º 23 do avulso. A 
Mesa considera-a também prejudicada, porquanto é modificativa 
do inciso III do artigo 18, já suprimido pela aprovação da Emenda 
número 38. 

Está, assim, prejudicada, a seguinte 
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Emenda n.O 13 

Onde se lê: "brasileiros natos ou naturalizados há mais de cin-
co anos" leia-se: "brasileiros natos ou naturalizados há mais de 
10 anos". 

O SR. PRESIDENTE - A Emenda n.º 13-A, da Comissão de 
Economia, figura no avulso à página n.º 23, sem número, em se-
guida à justificação da Emenda n.0 13. também está prejudicada, 
porque propõe modificação no inciso III do Art. 18, suprimido in-
tegralmente pela aprovação da Emenda n.º 38. 

Fica prejudicada a seguinte 

Emenda n.0 13-A 

Ainda ao mesmo Inciso II do Art. 18. 
Limite-se em 10. 000 o número de ações ordinárias que podem 

ser adquiridas por brasileiros naturalizados. 

O SR. PRESIDENTE - Emenda n.º 60 de plenário apresen-
tada pelo nobre Senador Attílio Vivacqua, substitutiva ao Art. 
19, parágrafo 1.º letra a. Tem pareceres da Comissão de Constitui-
ção e Justiça pela constitucionalidade, da de Segurança Nacional 
favorável vencido o relator e das Comissões de Economia, de Trans-
portes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças, contrários. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, a alínea A do parágrafo l.º do Art. 19 do 
Projeto é do seguinte teor: 

"1 (um) Presidente nomeado pelo Presidente da Re-
pública e demissível ad nutum, com direito de veto sôbre 
as decisões do próprio Conselho e da Diretoria Executiva". 

Na emenda de minha autoria, de n.0 60, retiro o direito de veto 
sôbre as decisões daquelas entidades. 

Quanto ao parágrafo 5.0 do Art. 19, ao qual também se refere 
a minha emenda, proponho seja substituído pelo seguinte: 

"Das decisões do Conselho de Administração e da Di-
retoria Executiva cabe recurso para o Presidente da Re-
pública, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 
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O recurso poderá ser interpôsto por qualquer membro 
da Diretoria e do Conselho de Administração". 

Estabeleço, portanto, recurso do veto do Presidente da Socie-
dade para o Presidente da República. Entendo que, uma vez admi-
tido o veto, só poderá existir recurso das decisões do Conselho de Ad-
ministração ou da Diretoria Executiva e, nunca, recurso do ato di-
reto do Presidente para o Chefe da Nação. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Mas o recurso não é de decisão do 
Conselho ou da Diretoria e, sim, do Presidente. 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA- Na Emenda n.0 60, retiro o di-
reito de veto do Presidente da Sociedade sôbre as decisões do Con-
selho e da Diretoria Executiva e estabeleço o recurso para o Presi-
dente da República das decisões do Conselho de Administração e 
da Diretoria Executiva. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emenda 
n.º 60. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (*) - (Para encaminhar avo-
tação) - Sr. Presidente, estabelece o projeto que o Conselho de Ad-
ministração será co:p.stituído de um Presidente nomeado pelo Presi-
dente da República, demissível ad nutum, com direito de veto sôbre 
as deliberações do próprio Conselho e da Diretoria Executiva. Dêsse 
veto cabe recurso p&ra o Chefe da Nação. 

A Emenda n.0 j)O, de autoria do eminente Senador Attílio Vi-
vacqua, elimina em primeiro lugar a demissibilidade ad nutum, em 
segundo, veto do Presidente às deliberações do Conselho e da Dire-
toria Executiva. Admite, entretanto o recurso de qualquer um dos 
membros do Conselho ou da Diretoria Executiva para o Presidente 
da República. 

Parece-me inconveniente o dispositivo. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Não admito o veto do Presidente. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - E' justamente o que estou 
afirmando. V. Ex.ª não admite o veto porque, de acôrdo com o sis-
tema do projeto, vetada a deliberação, automàticamente há o re-
curso ex officio para o Presidente da República. O nobre colega eli· 

( •} Não foi revisto pelo orador. 
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mina o veto mas admite o recurso de qualquer dos membros do 
Conselho Administrativo ou da Diretoria Executiva para o Chefe 
da Nação das deliberações dêsses órgãos. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Admito o recurso da decisão dêsses 
órgãos. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI- Exatamente. Qualquer Con-
selho desde que não estivesse de acôrdo com a decisão poderia re-
correr ao Presidente da República. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que seria burocratizar 
demasiadamente a administração da Petrobrás, se tôda vez que um 
Conselheiro divergisse da deliberação do Conselho, usasse de re-
curso ao Presidente da República. 

Êste o motivo pelo qual a Comissão de Finanças opinou con-
tràriamente à emenda do nobre Senador Attílio Vivacqua. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Em Votação a Emenda n.o 60. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta-
dos. (Pausa). Está rejeitada. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação solicitada 
pelo nobre Senador João Villasboas. 

Queiram levantar-se os Senhores Senadores que votaram a fa-
vor da Emenda n.0 60. (Pausa) 

Queiram sentar-se os Senhores Senadores que votaram a favor 
e levantar-se os que votam contra. (Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação 5 Senhores Senadores, e con-
tra, 19. 

Não há número. Vai-se proceder à chamada. 
Procede-se à chamada. 

Respondem à chamada os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima. 
VValdemar Pedrosa. 
Alvaro Adolpho. 
Magalhães Barata. 
Antônio Bayma. 
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Onofre Gomes.  
Kerginaldo Cavalcanti.  
Ferreira de Souza.  
Ezechias da Rocha.  
Ismar de Góis.  
Landulpho Alves.  
Aloysio de Carvalho.  
Pinto Aleixo.  
Carlos Lindemberg.  
Attílio Vivacqua.  
Sá Tinoco.  
Alfredo Neves.  
Pereira Pinto.  
Bernardes Filho.  
Cesar Vergueiro.  
Euclydes Vieira.  
Domingos Velasco.  
Costa Pereir~.  

Gomes de O'iveira.  
Ivo d'Aquin<;>.  
Francisco G,allotti.  
Alberto Pasqualini (27).  

O SR. PRESIDE1NTE - Responderam à chamada apenas 27 
Senhores Senadores. Está confirmada a falta de número para a 
votação. 

Comunico ao plenário que na próxima segunda-feira se reali-
zará uma reunião conjunta do Congresso, para apreciação de veto 
do Sr. Presidente da República. 

Esgotada a hora regimental da sessão, vou encerrá-la desig-
nando para a de terça-feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

SESS40 DE 2 DE JUNHO DE 1953 

Continuação da votação, em discussão únicr., do Projeto de 
Lei da Câmara dos Dieputados n.º 265, de 1952, que dispõe sôbre a 
constituição da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá 
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outras providências em regime de urgência, nos têrmos do Art. 
155, § 3.0 , do Regimento Interno, em virtude da aprovação, em 
26-1-1953, do Requerimento n.º 136, de 1953, tendo Pareceres: Da 
Comissão de Constituição e Justiça, (n.º 265 e 445, de 1953, favorá-
veis quanto a constitucionalidade, ao projeto e às Emendas n.0 1 
(e subemenda), 8, 9 (e subemenda), 10 (e subemenda), 11, 12 (e 
subemenda), 13 -13-A -16 - 17 (salvo redação). 18 - 19 - 22 
- 26 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 -
42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 -
63 - 64 - 55 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 65 (salvo 
redação), - 68 - 69 - 70 - 71- 75 - 76; Contrários às de n.º 
25 - 34 - 50 - 57 - 64 - 66 - 72 - 73 - 74; Apresentando as 
de n.0 3 - 4 - 5 - 6 - 7; oferecendo subemenda às de n.º 2 -
14 - 24 - 28 - 40;e propondo o destaque, para projeto em sepa-
rado da de n.º 67. 

Da Comissão de Economia (n.0 226 e 446, de 1953), favoráveis 
ao projeto e às emendas ns. 5 - 6 - 7 - 24 - 34 - 35 - 36 
- 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 -
47 - 48 - 49 - 56 - 57 - 58 - 65; contrário às de n.º 4 - 19 
- 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 31 - 51 -52 -
53 - 54 - 55 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 68 
- 69 - 70 - 72 - 73 - 74 75 - 76; apresentando as de n.º 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 13-A - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18; decl(krando escapar à sua competência as de n.º 28 - 71; 
oferecndo subemendas às de n.0 1- 2 - 3 - 22 - 29 - 32 - 33 
50; pelo destaque, para projeto em separado, da de n.º 67. 

Da Comissão de Segurança Nacional An.º 267 e 447, de 1953), 
favoráveis a oprojeto e às Emendas n.º 13 - 14 - 36 - 38 - 43 
- 52- 53; contrários às de n.º 18- 30 e declarando escapará sua 
competência a matéria das demais. 

- Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 
(n.O 268 e 448, de 1953), favoráveis ao projeto e às Emendas n.º 4 
- 6 - 7 - 10 - 11 - 16 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 -
36 - 42 - 44- 56 - 61 - 66 - 68 - 69 - 70 - 71; contrários 
às de n.O 1 (e subemenda), 2 (e subemendas), 3 (e subemendas), 5 
- 8 - 12 (e subemenda), 13 - 13-A - 14 - 15 - 17 - 18 -
20 - 21 - 23 - 27 - 29 - 31 - 34 - 35 - 37 - 38 - 40 
-41 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 55 - 59 - 60 
- 62 - 63 - 64 - 65 - 72 - 73; apresentando as de n. 19 -



- 656 -

30 - 32 - 33; considerando prejudicadas as de n.0 52 Apela de 
n.º 19) - 53 - 54 - 57 - 58 - 74 - 75 - 76; oferecendo sub-
emendas às de n.º 9 - 49; e pelo destaque, para projeto em se-
parado, da de número 67. 

Da Comissão de Finanças (n.º 269 e 449, de 1953), favoráveis 
ao projeto e às emendas ns. 6 - 7 - 11 - 16 - 24 - 25 - 28 
- 33 53 - 58 - 65 - 71; contrários às de n.0 1 (e subemendas), 
2 (e subemendas), - 3 - 4- 5 - 8 - 9 -13 - 13-A-14-15 
17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 26 - 29 - 30 - 32 - 51 - 52 
- 54 - 55 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 66 - 68 -
69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75; apresentando as de n.º 34 - 35 
- 36 - 37 - 378 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 ---
47 - 48 - 49 - 50; oferecendo subemendas às de n.0 10 - 12 
- 56 - 63 - 76; e pelo destaque, para projeto em separado, da de 
n.O 67. 

Levanta-se a sessão aos 30 minutos. 



53.ª SESSAO EM 2 DE JUNHO DE 1953 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação em discusão única, do Projeto de Lei da Cdmara 
dos Deputados n.O 265, de 1952, que dispõe sôbre a constituição da So-
ciedade por Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências 
<em regime de urgência nos têrmos do Art. 155 parágrafo 3.0, do Regi-
mento Interno), em virtude da aprovação, em 26 de maio de 1953, ten-
do Pareceres: Da Comissão de Constituição e Justiça, (n.0 265 e 445, 
de 1953), favoráveis quanto à constitucionalidade, ao projeto e às Emen-
das n.O 1 (e subemenda), 8, 9, (e subemenda), 10 <e subemenda), 11, 
12 <e subemenda), 13, 13-A, 16, 17, <salvo redação>, 18, 19, 22, 26, 30, 
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54. 
55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 (salvo redação), 68, 69, 70, 71, 75, 76; contrá-
rios às de n.0 25, 34, 50, 57, 64, 66, 72, 73, 74; apresentando as de n.O 25, 
4, 5, 6, 7; oferecendo subemenda às de n.O 2, 14, 24, 28, 40; e propondo o 
destaque, para projeto em separado da de n.º 17. Da Comissão de Econo-
nomia (n.º 226 e 446, de 1953), favoráveis ao projeto e as Emendas n.0 

5, 6, 7, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50. 
57, 58, 65;contrários às de n.O 4, 9, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 51, 52, 53, 
54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76; apresentando as 
de n.0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-A, 14, 15, 16, 17, 18; declarando' escapar à 
sua competência as de n.0 28, 71; oferecendo subemendas às de n.O l, 
2, 3, 22, 29, 32, 33, 50; pelo destaque, para projeto em separado, da de 
n.O 67. Da Comissão de Segurança Nacional (n.0 267 e 447, de 1953), 
favoráveis ao projeto e às Emendas n.º 13, 14, 36, 38, 43, 52, 53; contrá-
rios às de n.0 18, 30 e declarando escapar à sua competência as maté-
rias das demais. Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas (n.0 268 e 448, de 1953), favoráveis ao projeto e às Emendas n.0 

4, 6, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 42, 44, 56, 61, 66, 68, 69, 70. 71; 
contrários às de n.O 1 (e subemenda), 2 (e subemendas), 3 (e sube-
menda), 5, 8, 12 <e subemenda), 13, 13-A, 14, 15, 17í, 18, 20, 21, 23, 27, 
29, 31, 34, 35. 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 59, 60, 62, 63, 
64, 65, 72, 73; apresentando as de n.0 19, 30, 32, 33; considerando pre-
judicadas as de n.0 52 (pela de n.0 19), 53, 54, 57, 58, 74, 75, 76; oferecen-
do subemenda às de n.0 9, 49; e pelo destaque, para projeto em separa-

42 - 22502 
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do de número 67. Da Comissão de Finanças (n.0 269 e 449, de 1953), 
favoráveis ao projeto e às Emendas n.0 6, 7, 11, 16, 24, 25, 28, 33, 53, 
58, 65, 71; contrários às de n.º 1 (e subemendas), 2 (e subemendas), 
3, 4, 5, 8, 9, 13, 13-A, 14, 15, 17, 18, 19. 20, 26. 29, 30, 32, 51, 52. 54, 55, 
57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73,, 74, 75; apresentando as de n.0 

34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 57, 48, 49, 59; oferecendo sube-
mendas às de n.O 10, 12, 56, 63, 76; e pelo destaque para projeto em 
separado, da de n.O 67. 

Em votação a emenda n.0 60, que obteve parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça pela constitucionalidade. A Comissão de 
Economia manifestou-se contràriamente. A Comissão de Segurança 
Nacional opinou favoràvelmente, vencido o relator. As Comissões 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças de-
ram parecer contrário. 

Aprovada a Emenda n.º 60, ficará prejudicada a Emenda n.0 

47, na parte correspondente ao§ 5.0 do dispositivo emendado. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta-

dos. 
E' rejeitada a ,seguinte 

Emenda n.0 60 

Emenda ao Art. 19 § 1.o alínea a.  
Substitua-se pelo seguinte:  
a) 1 (um) Presidente nomeado pelo Presidente da República.  
Emenda ao § fl.º do Art. 19.  
Substitua-se pelo seguinte:  
§ 5.º Das decisões do Conselho de Administração e da Dire-

toria Executiva cabe recurso para o Presidente da República, ouvido 
o Conselho Nacional do Petróleo. 

O recurso poderá ser interposto por qualquer membro da Di· 
retoria Executiva e do Conselho de Administração. 

Em votação a 1Smenda Substitutiva n.0 47, apresentada na Co· 
missão de Finanças. A Comissão de Constituição e Justiça pronun-
ciou-se pela sua constitucionalidade. A Comissão de Economia 
deu-lhe parecer favorável. A Comissão de Segurança Nacional en· 
tende que escapa à sua competência. A Comissão de Transporte, 
Comunicações e Obras Públicas manifestou-se contràriamente. 
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Aprovada a Emenda n.0 47, ficará prejudicada a Emenda n.0 

59. Esta última, entretanto, foi apreciada pelo plenário, que votou 
pela sua rejeição. 

Em votação. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - (Para encaminhar a vota-
ção). - Sr. Presidente, de acôrdo com o projeto, a administração 
da Petrobrás é constituída da seguinte forma: uma diretoria exe-
cutiva, composta de um presidente e três diretores, todos nomeados 
pelo Presidente da República; um Conselho de Administração, in-
tegrado pelos membros da diretoria executiva, por três conselheiros 
eleitos pelas entidades de Direito Público, exceto a União, e dois 
conselheiros eleitos pelas pessoas jurídicas de Direito Privado. 

A emenda introduz as seguintes modificações: amplia para 
quatro o número de diretores, pois a Petrobrás deverá ter, pelo me-
nos, um diretor técnico que se encarregue da parte de pesquisas e 
produção; outro, de transportes e das refinarias; outro, da parte 
comercial; e o quarto, o diretor administrativo, que superintende-
rá o pessoal e o fornecimento de material. 

o quarto diretor, de acôrdo com a emenda, não é nomeado pelo 
Presidente da República, mas eleito pelas entidades públicas me-
nores, isto é, entidades públicas exceto a União. 

- Com relação ao Conselho, as pessoas de direito privado já não 
elegerão nenhum dos seus membros, pois, de conformidade com o 
aprovado através de emendas anteriores, as pessoas de direito priva-
do não têm voto, não tem função deliberante na Petrobrás; não lhes 
cabe, portanto, escolher os conselheiros. 

Os membros do Conselho serão dez, inclusive o presidente e 
os membros da Diretoria Executiva. 

Dêsses dez a União terá seis: o presidente, três diretores e dois 
conselheiros; os Estados e Municípios, quatro; um diretor e três con-
selheiros. 

A distribuição obedece pràticamente à proporção do capital 
da Petrobrás. O capital da União ultrapassa 55% e ela também re-
presenta aquela parte do capital relativa às ações compulsórias, 
na ordem mais ou menos de 13%. Assim, a União terá a represen-
tação de 68% e os Estados, de 32%. 
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A composição dos órgãos de administração é feita de forma a 
haver correspondência entre o número de representantes da União 
e dos Estados e o capital que essas entidades têm na Petrobrás. 

Ainda outra particularidade: a emenda assegura às entidades 
públicas menores, isto é, aos Estados e Municípios, que represen-
tem, pelo menos, a têrça parte do respectivo capital, a eleição de 
um dos membros do Conselho. A razão é esta: alguns Estados po-
deriam combinar-se e escolher todos os membros do Conselho. Por 
isso, a emenda, prevendo a hipótese, assegura a um grupo de Estado 
e Municípios, que representa pelo menos um têrço do capital, êsse 
direito. 

Eram os esclarecimentos que eu desejava oferecer. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.o 47. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa). 
E' aprovada a seguinte 

Emenda n.O 47 

Redija-se o Art. 19 do projeto e seus parágrafos da seguinte 
forma: 

Art. 19 .................... . 
§ 1.º ...................... . 
a) ...........•.......•.•....  
b) quatro (4) diretores, três dos quais nomeados pelo Pre-

sidente da República <~ um (1) eleito pelas entidades a que se re-
fere a alínea e todos com mandato de 4 anos; 

c) três conselhejros eleitos pelas pessoas de direito público 
exceto a União, com mandato de 3 anos, ficando assegurada a esco-
lha de um conselheiro para cada grupo de acionistas que represen-
tem pelo menos a terça parte do capital aqui votante; 

d) dois conselheiros eleitos pela União. 
§ 2.o - A Diretoria Executiva compor-se-á de um presidente 

e dos quatros diretores mencionados na alínea b do§ 1.º dêste artigo. 
§ 3.º - É privativo dos brasileiros natos o exercício das fun-

.ções de membro do Ccmselho de Administração e do Conselho Fis-
cal. 
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§ 4.º - Do veto do Presidente, ao qual se refere a letra a do§ 
1.º, haverá recurso ex officio para o Presidente da República, ouvi-
do o Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 5.º - Os três primeiros diretores da União serão nomeados 
pelos prazos de, respectivamente, um (1) ano, dois (2) anos e 
três (3) anos. 

Fica prejudicada a seguinte 

Emenda n.O 59 

Modifique-se nestes têrmos o Art. 19. 
Alínea b) Dois diretores nomeados pelo Presidente da Repú-

blica e um eleito pelas pessoas físicas e jurídicas de direito privado. 
§ 3.º A Diretoria Executiva compor-se-á do presidente e dos 

três diretores previstos na alínea b. 
Em votação a Emenda n.º 48 que, aprovada, prejudicará a de 

n.0 9. 
A emenda é de autoria da Comissão de Finanças, com parece-

res divergentes: da Comissão de Economia, favorável e da Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, contrário. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (Pela ordem) -Sr. Presidente, 
há um requerimento de destaque. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento de destaque que está 
sôbre a Mesa refere-se à Emenda n.o 9, que ficará prejudicada se 
fôr aprovada a de n.º 48. 

Em votação a Emenda n.º 48. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram conservar-se 

sentados. (Pausa). 
E' aprovada a seguinte 

Emenda n.O 48 

Art. 20 - Suprimam-se as palavras "e honorários não infe-
riores a dois têrços dos que percebem os diretores". 

Fica prejudicada a seguinte 
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Emenda n.0 9 

Substitutiva ao Art. 20. 
Redija-se da seguinte forma o dispositivo: 
Art. 20. O Conselho Fiscal será constituído de cinco (5) mem-

bros com mandato de três (3) anos e honorários nunca superior a 
um terço (1/3) do que recebem os diretores. 

Parágrafo único. A União elegerá dois (2) representantes; as 
demais pessoas jurídicas de direito público, dois (2); e as pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado um (1). 

Fica igualmente prejudicado o requerimento de destaque. 
Em votação a Emenda n.0 42, substitutiva, de autoria da Co-

missão de Finanças. 
A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela sua consti-

tucionalidade; as Comissões de Economia e de Transportes, Comu-
nicações e Obras Públicas, favoràvelmente, a de Segurança Nacio-
nal entende que a m~téria escapa à sua competência. 

Os Senhores Seniidores que aprovam a Emenda n.º 42, quei-
ram permanecer sentados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 

Emenda n.0 42 

Substitua-se os ai.rtigos 22, 34 e seu parágrafo e 24 pelo se-
guinte: 

Art. - A Petrobrás gozará dos favores fiscais que são próprios 
da Fazenda Nacional, ficando-lhe, assegurado o direito de promover 
desapropriação nos têrmos da legislação em vigor. 

Em votação a subemenda à Emenda n.º 14, apresentada peran-
te a Comissão de Constituição e Justiça. E' substitutiva da emenda. 

Com a palavra o nobre relator da Comissão de Economia. 

O SR. LANDULPfIO ALVES - Senhor Presidente, a Comissão 
de Economia manifesta-se pela aceitação da subemenda. 

O SR. PRESIDE:tfTE - O parecer da Comissão de Economia é 
favorável. 

Com a palavra o nobre Relator da Comissão de Segurança 
Nacional. 
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o SR. ISMAR DE GóIS (*) - Sr. Presidente, a Comissão de 
Segurança Nacional, manifesta-se favorável à subemenda. 

O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Segurança 
Nacional é favorável. 

Com a palavra o nobre relator da Comissão de Transportes, Co-
municações e Obras Públicas. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*) - Sr. Presidente a 
subemenda à Emenda n.0 14 é de redação. Manda acrescentar à 
Emenda n.º 14, o seguinte: 

". . . e desde que a operação, no caso de capital es-
trangeiro, não tenha qualquer vinculação real". 

A Comissão de Comunicações e Transportes nada tem a opor. 

O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, é favorável. 

Tem a palavra o nobre relator da Comissão de Finanças Sena-
dor Alberto Pasqualini. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, a Comissão 
de Finanças havia emitido parecer contrário à emenda. Posterior-
mente a Comissão de Constituição e Justiça ofereceu uma sub-
emenda. 

A emenda, Sr. Presidente, procurou evitar que, quando se tra-
tasse de empréstimos externos, não ficasse o patrimônio da Pe-
trobrás de qualquer forma vinculado. A Comissão de Finanças havia 
opinado contràriamente porque o patrimônio da Petrobrás se com-
põe de diferentes bens de direito. Há, por exemplo, certos bens que 
são inalienáveis como as jazidas, as autorizações recebidas da União, 
as refinarias, etc. Portanto êsses bens inalienáveis nunca poderiam 
ser objeto de garantias. Há outras espécies de bens que são relativa-
mente alienáveis como as ações que a Petrobrás possui nas subsi-
diárias, as ações comuns desde que o poderiam ser transferidas a 
entidades de direito público. Conseqüentemente, não poderiam ser 
objeto de penhor ou garantia. E há os bens disponíveis como os 
créditos comerciais, a produção comercial, e os equipamentos ad-
quiridos. Pareceu à Comissão de Finanças que êsses bens poderiam 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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constituir objeto de garantia real porque não há garantia efetiva 
que não tenha uma vinculação real. Mesmo na hipótese de se tra-
tar de garantia fideijussória responde o patrimônio do fiador pelo 
cumprimento da obrigação. 

:t!:sse o motivo pelo qual a Comissão de Finanças havia opinado 
contràriamente à emenda na sua totalidade. Não vejo, agora, Sr. 
Presidente, razão para que altere seu parecer em face da subemen-
da. (Muito bem). 

o SR. PRESIDENTE - A Comissão de Finanças manifestou-se 
contra a subemenda.  

Em votação a subemenda. (Pausa).  
E' aprovada a seguinte  

Subemenda à Emenda n.O 14 

Redija-se assim a Emenda n.º 14: 
" ...e desde que a operação no caso de capital estrangeiro não 

tenha qualquer vincuiação real". 
Em votação a pjlrte da emenda não prejudicada pela sube-

menda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - (Pela ordem) - Sr. Pre-
dente, V. Ex.ª havia declarado que a subemenda era substitutiva 
da Emenda n.º 25. Portanto, aprovada a subemenda a Emenda 
n.0 25 está prejudicada. A subemenda é modificativa, da nova re-
dação, tornado mais conciso o têxto da disposição. 

Perece-me, repito, que a Emenda n.0 25 está prejudicada pela 
aprovação da Subemenda n.o 14. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, para que a redação se complete, 
submete a votos, ape:q.as, a parte inicial da emenda n.0 14, que não 
lhe parece prejudicada. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem) -Sr. Presiden-
te, compreendi a orieµtação da Mesa, mas julgo que por qualquer 
das duas formas chegaremos à conclusão. A Emenda n.o 14 quis 
se acrescentasse no fi;m do Art. 25 a seguinte ressalva: 

"e desde que a operação no caso de capital estrangeiro 
não fique por qualquer forma vinculada a haveres e ações, 
de qualquer espécie, ou ao patrimônio da Petrobrás". 

http:ape:q.as
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A subemenda declara o seguinte: 
"Redija-se, assim, a Emenda n.0 14: 

"é desde que a operação, no caso de capital estran-
geiro, não tenha qualquer vinculação real". 

Assim, a expressão: "não tenha qualquer vinculação real" subs-
titui em forma concisa tôda a expressão "não fique por qualquer 
forma vinculada a haveres e ações, de qualquer espécie, ou ao pa-
trimônio da Petrobrás". 

Parece-me que a subemenda é, realmente, substitutiva da re-
dação da Emenda n.0 14 e, aprovada como foi, prejudica a Emen-
da n.0 14. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa conhece da questão de ordem 
do nobre Senador Aloysio de Carvalho e remete a matéria à Comis-
são de Redação para que ajuste o texto ao voto do plenário. 

Em votação a subemenda à Emenda n.0 49. 
Com a palavra o nobre relator da Comissão de Constituição e 

Justiça. (Pausa). 
Não se encontrando na Casa, tem a palavra o nobre Senador 

Dario Cardoso. 

O SR. DARIO CARDOSO - (Não foi revisto pelo orador) -
Sr. Presidente, em nome da Comissão de Constituição e Justiça 
opino pela constitucionalidade da emenda. 

O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça é favorável. 

Com a palavra o nobre relator da Comissão de Economia. 

O SR. LANDULPHO ALVES - (Não foi revisto pelo orador) 
- Sr. Presidente, a Comissão de Economia é pela rejeição da sube-
menda à Emenda n.º 49. 

O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Economia é 
contrário. 

Com a palavra o nobre Senador Ismar de Góis, relator na Co-
missão de Segurança Nacional. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Sr. Presidente, a Comissão de Se-
gurança Nacional nada tem a dizer, visto que a matéria da emenda 
não é da sua competência. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o relator na Comissão 
de Finanças, Senador Alberto Pasqualini· 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (*) - Sr. Presidente, a sube-
menda refere-se a uma emenda da Comissão de Finanças ao Art. 
26 do projeto, cuja primeira parte está assim redigida: 

"Somente quando as ações em poder do público, das 
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Fe-
deral e dos Estados auferirem dividendos de 8 % será atri-
buído dividendo ao capital integralizado da União". 

A segunda parte estatui: 
"Somente quando os dividendos atingirem 6% poderão 

ser fixadas as percentagens ou gratificações por conta dos 
lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas à administra-
ção da Sociedade". 

A emenda da Cqmissão de Finanças propõe a supressão da 
primeira parte. Segm,1do interpreto, essa disposição estabelece um 
dividendo preferencial de 8 % para as ações de pessoas privadas e 
para as ações dos Estados e dos Municípios. 

Sr. Presidente, ao meu ver, essa preferência não se justifica 
com relação aos Estados e aos Municípios, porque o capital de am-
bos tem a mesma origem do da União, isto é, origina-se da mesma 
fonte tributária. Na t·ealidade, quem contribui com êsse capital é 
o público, através de impôsto. 

Não há, portanto, razão para tratamento preferencial em rela-
ção ao Capital dos Estados e Municípios. 

Quanto às ações de particulares, é preciso distinguir as ações 
provenientes de contribuição, que representam as contribuições 
impostas aos proprietários de veículos e as voluntárias. Em relação 
às primeiras, não se justifica a preferência, porque as contribuições 
são impostas justamente sob o fundamento de que têm os taxados 
o dever de contribuir para os empreendimentos projetados, por se-
rem por êle particularmente beneficiados. 

Eis que, por uma emenda já aprovada quando caracteriza êsse 
tipo de ação, declara que terão o dividendo das ações comuns. 

( *) Não foi revisto pelo orador. 



- 667 -

Quanto às ações preferenciais, o § 3.0 do Art. 9.0 do projeto já 
estabelece a prioridade de reembôlso do capital e a distribuição do 
dividendo mínimo de 5%. 

A preferência consignada no Art. 26, portanto, não justifica 
em nenhuma das hipóteses. 

A Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 
ofereceu subemenda elevando o dividendo para 10% . O dividendo 
das ações preferenciais não será mais de 8 % , mas de 10 % . 

Se a emenda, portanto, elimina a preferência na base do divi-
dendo de 8 % , com muito mais razão a Comissão de Finanças é con-
trária à subemenda, que pretende elevá-lo para 10%. 

Além disso, trata-se de emprêsa pública; e no meu modo de 
pensar não se justifica a distribuição de dividendo tão elevado. Se 
há lucro, deve ser reinvertido; se não há necessidade de reinversões, 
reduzam-se os tributos ou reduzam-se os preços das utilidades, isto 
é, dos combustíveis produzidos. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Com todo o prazer. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Apenas uma ponderação. Quanto 
à parte da redução do dividendo para as entidades estatais, parece 
não haver dúvida de que V. Ex.ª tem tôda a razão; mas a subemenda 
reduz de 8 para 6% o dividendo para o capital particular, quando, 
realmente, êsse capital particular encontra, no Brasil, muitas opor-
tunidades de aplicação com dividendos de 8% para cima. O limite 
do dividendo é exatamente para evitar a distribuição de gratifica-
ções e percentagens exageradas, a conta de lucros, para a adminis-
tração da Petrobrás. Pelo projeto, parece-me há restrição de ai;; . 
Prudente embora, não se deve fazer distinção entre o capital pri-
vado e o compulsoriamente subscrito pela União e pelos Estados. 
Do contrário, teríamos realmente a Petrobrás apresentando gran-
des lucros, porque o dividendo será de 63, podendo, portanto, ar-
bitrar percentagens ou gratificações para os administradores da 
Sociedade. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - O dividendo preferencial já 
est.á previsto no Art. 9.º, § 3.0 • 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Em 5%. Dividendo comum. 
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O SR. ALBERTO PASQUALINI- E' o mínimo. Nada impede, 
entretanto, que, por deliberação da Assembléia, se distribua divi-
dendo maior. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Se a Petrobrás puder distribuir 
6%, as gratificações arbitradas por conta dos lucros serão maiores. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI-A emenda suprime a primei-
ra parte da disposição, quando diz: 

"Somente quando as ações em poder do público, das 
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Federal 
e dos Estados auferirem dividendos de 8% (oito por cento) 
será atribuído dividendo ao capital integralizado pela 
União". 

Conserva a segunda parte: 
"Somente quando os dividendos que couberem à União 

atingirem 6%, poderão ser fixadas percentagens ou grati-
ficações por, conta dos lucros, pela Assembléia Geral de 
Acionistas, ~ adiministração da Sociedade". 

"Poderão" é o vo~ábulo empregado. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Como está no artigo, a restrição 
de 6% é exclusivamente para os dividendos que couberem à União. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Exatamente. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - E como vai ficar, pela aprovação 
da emenda, que acab~ com a distinção ... 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Permita-me a interrupção. 
A emenda está redigida diferentemente. 

A emenda diz: 

"Somente quando os dividendos atingirem 6% pode-
rão ser fixadas as percentagens ou gratificações por conta 
dos lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas, à adminis-
tração da Sociedade." 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Exatamente. Minha restrição é 
que deveríamos ter n:i.antido o limite de 8 por cento. Apenas isso. 
Quanto ao resto, estou inteiramente de acôrdo. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Perfeitamente. 
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O Sr. Aloysio de Carvalho - A restrição no caso é para permi-
tir gratificações e percentagens aos administradores da Petrobrás. 
Por que reduzir o limite do dividendo para o capital particular, 
que encontra no Brasil franca oportunidade de 8%? Para que se 
possam beneficiar os administradores da Petrobrás? 

O Sr. Francisco Gallotti - Os títulos de dívida pública dão 
mais de 8%, em razão da diferença por que são comprados. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Dão 6%. Daí a aplicação do ca-
pital em empreendimentos particulares. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Não é objetivo do projeto 
obter capital particular, mesmo porque nada tem que fazer na Pe-
trobrás. Há outros investimentos mais interessantes. O capital par-
ticular nunca acorre a emprêsas mistas, isto é, onde não tem in-
fluência e onde hã limitação de dividendo. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - A Siderúrgica está pagando mais 
de seis por cento. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - No entanto, da Siderúrgica, 
nem dez por cento do capital são representados por acionistas par-
ticulares. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - ~sses acionistas, entretanto, bem 
gostariam de receber oito por cento em vez de seis. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - O que hã de salutar na dis-
posição é que somente depois que a Petrobrás distribuir dividendos 
de seis por cento - espero que nunca distribua mais que isso -
poderá fixar gratificações para a Diretoria. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Quanto a essa parte está perfeito. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, a Comissão 
de Finanças opina pela rejeição da subemenda. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a subemenda à Emenda 
n.0 49. 

A subemenda à Emenda n.º 49 de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas, tem pareceres da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade; contrários da de Economia e da 
de Finanças. A Comissão de Segurança Nacional considerou-a 
fora de sua competência. 
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Aprovada a subemenda ficará prejudicada a Emenda n.º 49. 
Os Senhores Senadores que aprovam a subemenda queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 

E' rejeitada a seguinte 

Subemenda 

Redija-se o Art. 26 do projeto: 
Somente quando os dividendos que couberem à União atingi-

rem 8% (oito por cento) poderão ser fixadas percentagens ou gra-
tificações por conta dos lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas, 
à administração da Sociedade. 

Em votação a Emenda n.º 49, de autoria da Comissão de Finan-
ças, com pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e favorável, da de Economia. A matéria escapa 
à competência da Comissão de Segurança Nacional. A Comissão de 

1 

Transportes, Comunicações e Obras Públicas ofereceu subemenda 
que acaba de ser rejeitada. 

Os Senhores Senadores que aprovam a Emenda n.º 49, queiram 
permanecer sentado~. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 

Emenda n.O 49 

(Artigo 26) 

Art. 26. Sômiente quando os dividendos atingirem 6 (seis) 
por cento, poderão ser fixadas as percentagens ou gratificações por 
conta dos lucros pel~ Assembléia Geral de Acionistas, à Adminis-
tração da Sociedade. 

Sôbre a Mesa as Emendas n.º 23 e 31, apresentadas perante a 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. Como 
não foram adotadas pela Comissão, não podem ser submetidas ao 
voto de plenário. 

Em votação a Emenda n.º 41. 
Aprovada, prejupicará as Emendas n.0 8 e 22. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) - (Para encaminhar a 
votação) - Sr. Presidente, o Art. 27 do projeto declara: 

"A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a 
a pagar aos Estados e Territórios, onde fizerem a lavra de 
petróleo e esquisto betuminoso e a extração de gás, inde-
nização correspondente a 5% sôbre o valor do óleo ex-
traído ou do esquisto ou do gás". 

Seguem-se os parágrafos 1.º e 4.0 , que estabelecem condições 
para a efetuação dêsse pagamento. 

Diz o parágrafo 4.º: 

Os Estados, Territórios e Municípios, deverão aplicar 
os recursos fixados nesse artigo, preferentemente na pro-
dução de energia elétrica e na pavimentação de rodovias. 

A Emenda n.º 41 suprime totalmente o artigo e seus parágrafos:  
"Ao Art. 27. Suprimam-se o artigo e seus parágrafos".  
A Emenda n.º 22 reduz a percentagem de 5 para 3%. Está  

publicada à página 6 do Avulso das Emendas para votação e é de 
autoria do nobre Senador Othon Mãder. 

Estamos, portanto, na situação de retirarmos o artigo do pro-
jeto ou reduzirmos a percentagem de 5 para 3%. A retirada do ar-
jeto não me parece razoável. Se é verdade que a União fica com os 
encargos da extração do óleo e do esquisto, também é verdade que, 
pelo projeto e pelo sistema atribuído à Petrobrás, os Estados e 
Municípios concorrem compulsoriamente para formar o capital 
da Petrobrás. Seria realmente de manter o Art. 27, que passou 
pelo crivo da Câmara dos Deputados e ficou com êsse têxto, para 
que, então fôsse rejeitada a Emenda n.º 41. Rejeitada esta emenda 
e mantido o texto do projeto, haveria que estudar a redução para 
3%, contra a qual não sou de parecer. Penso que, no caso, desde 
que ficasse a porcentagem, não haveria maiores inconvenientes cm 
que fôsse reduzida para 3%. Não devemos, porém, suprimir essa 
indenização aos Estados e Territórios. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.0 41. 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ISMAR DE GóIS (*) - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, em que pese a abalizada opinião do ilustre 
Senador pela Bahia, Sr. Aloysio de Carvalho, o artigo deve mesmo 
ser suprimido. Declarou S. Ex.ª que, embora estejam afetos à União 
todos os encargos da exploração do petróleo, também os Estados 
e os Municípios concorrem para a formação do capital da Petrobrás, 
e por isso seria justo que Estados e Municípios fôssem beneficiados 
por uma indenização sôbre o valor do óleo, do esquisto ou do gás 
extraídos· 

Ora, Sr. Presidente, ao contrário do que afirma S. Ex.ª, há Es-
tados e Municípios que concorrem com os demais para a formação 
do capital da Petrobrás e que seriam duplamente prejudicados des-
de que nos mesmos não houvesse óleo, esquisto ou gás. Seria, então, 
praticar dupla injustiça em relação a êsses Estados. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ISMAR DE GóIS - Com todo o prazer. 
1 

O Sr. Aloysio de Carvalho. - O projeto da Petrobrás prevê que 
os serviços da exploração do petróleo abranjam todo o território na-
cional. Não estamos legislando para o presente, mas para o presente 
e para o futuro. Ninguém afirmará a V. Ex.ª que não haja lavra 
de petróleo, a ser incumbência da Petrobrás, em qualquer outra 
parte do território nacional. Os trabalhos de pesquisa estão sendo 
feitos no ,Maranhão; já foram em parte de São Paulo e já estão 
sendo objetivados no Estado t;io Paraná. O argumento de V. Ex.ª 
não colhe, visto não estarmos; legislando apenas para o presente. 

O SR. ISMAR DE GóIS -- Estou apreciando apenas o aspecto 
da Justiça. Não falarei sôbre os estudos geológicos já procedidos nos 
Estados. 

O que é fato, Sr. Preside!l.te, é que não sabemos qual a priori-
dade estabelecida para a formação do capital da Petrobrás, rela-
tivamente aos Estados. Ignoramos, também, quais as unidades da 
Federação que, depois das pesquisas, venham a ser as mais benefi-
ciadas. Nada disso interessa; p que procuro salientar é o senso de 
justiça e de eqüidade. O petróleo é problema nacional, e como tal 

( •) Não foi revisto pelo orador. 

http:Preside!l.te
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deve ser estudado e resolvido. Não nos cumpre cogitar se êste ou 
aquêle Estado terá prioridade. 

Sr. Presidente, diante destas considerações, julgo que a emen-
da supressiva é de tôda justiça, pois situa o problema no verdadeiro 
terreno, que é o nacional. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.º 41. 
Os senhores que a aprovam queiram conservar-se sentados. 

(Pausa). 
Está rejeitada. 
O SR. ISMAR DE GóIS (Pela ordem) - Sr. Presidente, re-

queiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE - O Senador Ismar de Góis requer veri-

ficação da votação. 
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que aprovam a emenda. 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovam a emenda e 

levantar-se os que a rejeitam. - (Pausa). 
Votaram pela aprovação 18 Senhores Senadores e pela rejei-

ção 18. 
Houve empate na votação. 
Fica adiada a decisão para a próxima sessão. 
Aprovada a Emenda n.º 41, ficarão prejudicadas as Emendas 

n.0 18, 8 e 22, bem como a subemenda à Emenda n.0 22. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - (Pela ordem) - Sr. Pre-

sidente, V. Ex.ª deu como empatada a votação. Pergunto se as emen-
das correlatas terão também adiada a votação. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa vai suspender a apreciação das 
emendas que ficariam prejudicadas com aprovação da de n.º 41. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Peço ainda a V. Ex.ª que 
atente para o caso da Emenda n.0 31, supressiva e que evidente-
mente, está prejudicada, porque o plenário já conheceu de outras 
sôbre o mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa esclarece que a Emenda n.º 31 
não pôde ser submetida ao voto do plenário porque não conseguiu 
aprovação da Comissão em que foi apresentada. 

Em votação a Emenda n.0 15, de autoria da Comissão de Eco-
nomia. 

Nos originais do parecer da Comissão de Economia, figura a 
anotação, assinada pelo seu Presidente, de que essa Comissão re-

43 - 22502 
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jeitou a emenda, motivo por que não será submetida ao voto do 
plenário. 

O SR. ISMAR DE GóIS (*) (Pela ordem) - Sr. Presidente, a 
emenda foi apresentada pelo Relator, e a Comissão não a aceitou. 
Evidentemente, ela não existe, perante o Regimento. 

Se não existe, não pode ser submetida à votação. 
O SR. PRESIDENTE - Esta emenda foi indevidamente apre-

ciada pelas outras Comissões, que ofereceram pareceres sôbre ela. 
Com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves, Presidente 

da Comissão de Economia, para esclarecer a matéria. 
O SR. LANDULPHO ALVES (*) - Sr. Presidente, a Comissão 

de Economia manifestou-se contra a emenda, nos têrmos seguintes: 
"E' esta, sem dúvida, uma inovação incompatível com 

a natureza da entidade (sociedade por ações de economia 
mista e do tipo de sociedade anônima). 

Acredito que virá embaraçar a Petrobrás e afugentar 
mesmo o capital privado, que deve apoiá-la, embora em 
menores proporções do que a do capital da União, das so-
ciedades paraestatai~, das autarquias, e dos Govêrnos Esta-
duais e Municipais". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Passa-se à Emenda n.0 6, aditiva, de 

autoria da Comissão de Constituição e Justiça. 
A emenda tem pareceres favoráveis das Comissões de Economia, 

de Segurança Nacional, de Transportes, Comunicações e Obras Pú-
blicas e de Finanças. 

Sôbre o mesmo artigo, h~ ainda a Emenda n.º 24, entretanto, 
não ficará prejudicada com a aprovação da de n.º 6. 

Em votação a Emenda n.0 6. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer 

sentados. - (Pausa). 
E' aprovada a seguinte 

Erp,enda n.O 6 

Aditiva 
Ao Art. 32 
Acrescentem-se as palavras "e as sociedades delas subsidiá· 

rias'', após a palavra "Petrob,irás". 

( *) Não foi revisto pelo orai.dor. 
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Em votação a Subemenda n.º 24, da autoria da Comissão de 
Constituição e Justiça, e que não tem parecer das demais Co-
missões. 

Com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves, Relator da 
Comissão de Economia, para emitir parecer sôbre a subemenda à 
Emenda n.º 24. 

O SR. LANDULPHO ALVES (*) - Sr. Presidente, a Comissão 
de Economia é pela rejeição da subemenda. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Ismar 
de Góis, Relator da Comissão de Segurança Nacional, para emitir 
parecer sôbre a subemenda a Emenda n.0 24. 

O SR. ISMAR DE GóIS (*) - Sr. Presidente, a subemenda es-
capa à competência da Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. PRESIDENTE - Solicito o parecer do relator da Co· 
missão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, Senador 
Alencastro Guimarães. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*) - Sr. Presidente, a 
subemenda refere-se ao Art. n.0 24 e substitui a expressão "ao Con-
gresso Nacional" por "e Senado Federal". 

No Art. 32, por um lapso, vem mencionada apenas - "Câmara 
dos Deputados". A emenda mandava substituir a palavra "Câmara 
dos Deputados" por "ao Congresso Nacional". A subemenda, entre-
tanto, apenas acrescenta à expressão "Câmara dos Deputados", 
esta outra "e Senado Federal". A situação, portanto, é idêntica. Por 
isso, nada há a opor à aprovação da subemenda. 

O SR. ISMAR DE GóIS (*) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
não sei se há engano no avulso. A verdade é que o Art. n.º 32 diz: 

"A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31 
de março de cada ano, as contas gerais da Sociedade, rela-
tivas ao exercício anterior as quais serão por aquêle re-
metidas à Câmara dos Deputados". 

A emenda mandava substituir a expressão "Câmara dos Depu-
tados" por "ao Congresso Nacional". A subemenda visa substituir 
as palavras "ao Congresso Nacional" por "e Senado Federal". Evi-
dentemente há engano, talvez de publicação. O que deveria estar 
consignado seria o acréscimo à expressão "Câmara dos Deputados" 
e "Senado Federal". 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Evidentemente, o avulso está truncado e é preciso esclarecer o 
que a subemenda realmente pretende e que parece ser acrescentar 
ao artigo do projeto a seguinte expressão: "e Senado Federal". 

O SR. PRESIDENTE - O artigo do projeto recomenda a re-
messas das contas à Câmara dos Deputados. A Emenda n.0 24 
manda substituir a expressão "Câmara dos Deputados" por "ao 
Congresso Nacional". A subemenda manda modificar essa redação 
para a seguinte: "e Senado Federal". 

O autor da emenda quis distinguir: em vez da expressão "ao 
Congresso Nacional", especificar as duas Câmaras "à Câmara dos 
Deputados e Senado Federal". 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Subemenda n.º 24, que 
aprovada prejudicará a Emenda n.º 24. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, não consegui entender a intenção do autor 
da. emenda. Ora ... me parece que S. Ex.ª quis acrescentar ao Art. 32 
a expressão "e Senado Feqeral", ora imagino que a subemenda 
denota a intenção de retirar do texto do artigo a expressão "Câ-
mara dos Deputados" e substituí-la por "ao Congresso Nacional". 

O SR. PRESIDENTE ~ A subemenda substitui a expressão 
"Câmara dos Deputados" por "ao Congresso Nacional", para que o 
texto do artigo fique em consonância com a redação do parágrafo. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - A Subemenda, porém, substi-
tui a expressão "Congresso ;Nacional" por "e ao Senado Federal". 

'O Sr. Ismar de Góis - :ii: o que está no avulso. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Precisamente esta confusão é 

que desejava ficasse bem esclarecida, a fim de que pudéssemos 
votar realmente a substituiç~o no têxto do artigo da expressão "Câ-
mara dos Deputados" por "Congresso Nacional" ou o acréscimo 
da locução "e Senado Federal" na redação dêsse artigo. 

O SR. PRESIDENTE - Aprovada a Subemenda n.º 24, o têxto 
do artigo ficará assim redigido: "A Câmara dos Deputados e Senado 
Federal". 

Rejeitada a subemenda à Emenda n.º 24, a Mesa submeterá ao 
voto do plenário a Emenda n.º 24. Com a sua aprovação, ficará subs-
tituída a expressão "à Câmara dos Deputados" por "ao Congresso 
Nacional". 
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O SR. ISMAR DE GóIS (Pela ordem) - Sr. Presidente, V. Ex.ª 
tem razão. Todos entendemos assim. Mas a emenda não está bem 
redigida. Como se lê, não é substitutiva como de praxe, porque se 
pretende, não substituir na Emenda n.0 24 a expressão "ao Con-
gresso Nacional" por "e Senado Federal'', e sim acrescentar ao Art. 
n.º 32 a expressão "e Senado Federal". 

O avulso não está de acôrdo com o que V. Ex.ª e todos nós 
entendemos, de forma que seria interessante e natural que o autor 
da emenda prestasse esclarecimentos para evitarmos dúvidas na 
redação final. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - (Para encaminhar a vo-
tação) - Sr. Presidente podemos decidir a dúvida deixando o pro-
jeto tal como está, porque não há o que modificar. O Congresso Na-
cional não julga as contas da Petrobrás. O órgão julgador é o Tri-
bunal de Contas. Pelo Art. n.0 32 parágrafo único, o Congresso Na-
cional apenas tomará conhecimento das contas para adotar as 
medidas que a sua ação fiscalizadora entender convenientes. 

O projeto está muito certo, quando determina que o Tribunal 
de Contas, depois de emitir parecer, mandará as contas à Câmara 
dos Deputados. 

O Sr. Ismar de Góis - Para apreciação, naturalmente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - As contas devem ser re-

metidas primeiro à Câmara dos Deputados, porque é àquela Casa 
que cabe, em primeiro lugar, conhecer de matéria financeira; e em 
seguida serão enviadas ao Senado, na forma do Regimento Comum. 

Não é preciso, assim, substituir-se a expressão "Câmara dos 
Deputados" por "Congresso Nacional", porque, realmente, quem vai 
receber as contas é a Câmara. Por outro lado, a inclusão, no têxto, 
da expressão "e Senado Federal" levaria o Tribunal de Contas a ter 
de remeter concomitantemente duas vias, uma à Câmara e outra 
ao Senado. 

Se prevalecer a redação: 
"E o Congresso Nacional, depois de tomar conhecimen-

to das mesmas, sem julgá-las e do parecer do Tribunal, ado-
tará, por qualquer de suas Casas, quanto ao assunto, as 
medidas que a sua ação fiscalizadora entender conve-
nientes", 

está claro que o Congresso dará a essas contas o andamento previsto 
na Regimento Comum. 
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O Sr. lsmar de Góis - Parece-me que o intuito do autor da 
emenda foi deixar bem claro que o Senado também deverá apreciar 
as contas da Petrobrás. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - E' evidente que a Câmara, 
ao receber, como Casa iniciadora, as contas do Tribunal de Contas, 
apreciá-las-á e dará parecer sugerindo as medidas que julgar mais 
necessárias, enviando-as ao Senado, para o mesmo fim. 

O Sr. lsmar de Góis - V. Ex.ª tem tôda razão. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Não há, portanto, emenda 

nem subemenda a ser aprovada. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE - Solicito o parecer da Comissão de Fi-

nanças relativamente à subemenda. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Sr. Presidente, o Art. n.o 

32 do projeto dispõe: 
"A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31 

de março de cada ano, as contas gerais da Sociedade, re-
lativas ao exercício 1anterior, as quais serão por aquêle re-
metidas à Câmara çlos Deputados. 

Parágrafo únicp. O Tribunal de Contas limitar-se-á 
a emitir parecer sôbi;e as contas que lhe forem enviadas. E o 
Congresso Nacional, depois de tomar conhecimento das 
mesmas, sem julgá-las, e do parecer do Tribunal, adotará, 
por qualquer de suas Casas, quanto ao assunto, as medi-
das que a sua ação fiscalizadora entender convenientes". 

A emenda da Comissão <:ie Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas é no sentido de se ~mbstituirem as palavras "Câmara dos 
Duputados" por "Congresso :Nacional", e a subemenda tem por ob-
jetivo declarar que as contas serão pelo Tribunal de Contas reme-
tidas à Câmara dos Deputados e ao Senado. 

No caso, o Congresso não se pronuncia propriamente sôbre as 
contas da Petrobrás. O Tribunal de Contas é quem as julga; o Con-
gresso não profere nenhum julgamento. Se tivesse de fazê-lo então, 
sim, caberia a iniciativa à Câµiara dos Deputados, mediante projeto 
de decreto legislativo; mas o que se pretende, pelo Art. 32, é que as 
duas Casas do Congresso exerçam ação fiscalizadora sôbre as con-
tas, para, depois de tomarem conhecimento das mesmas, adotarem 
as medidas que considerarem convenientes. Assim, no meu modo 
de entender, não é própriamente o Congresso Nacional quem se pro-
nuncia sôbre a matéria. 



- 679-

O Sr. Al<YJjsio de Carvalho - O Tribunal de Contas terá, então, 
de organizar, pelo menos, duas vias das contas. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Exatamente; para enviá-las, 
ao mesmo tempo, à Câmara dos Deputados e ao Senado. 

O Sr. Al<YJjsio de Carvalho - Acho dispensáveis as duas vias; 
bastaria uma. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI -Como está redigido o artigo, 
tem-se a impressão de que o Congresso Nacional é que se vai pro-
nunciar. São as duas Casas do Congresso, que, individualmente na 
sua função fiscalizadora, poderão tomar as medidas que julgarem 
oportunas. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - A não ser em matéria de economia 
própria de qualquer das duas Câmaras, não sei como o Congresso 
Nacional poderia manifestar-se apenas por uma delas, senão nos 
casos previstos na Constituição relativamente à atribuição especí-
fica do Senado. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - A Câmara dos Deputados 
poderia julgar-se satisfeita com as contas e não tomar medida al-
guma; no entanto, o Senado poderia não se conformar e promover 
uma série de diligencias. 

O Sr. Dario Cardoso - Permita-me uma observação. (Assen-
timento do orador) - Parece-me que V. Ex.ª está com a razão. Se 
as contas fôssem remetidas exclusivamente à Câmara dos Depu-
tados, não tendo o Congresso de julgá-las, é claro que a Câmara 
dos Deputados não ficaria obrigada a remetê-las ao Senado. 

O Sr. Ismar de Góis - Fica obrigada pelo projeto. 
O Sr. Dario Cardoso - Em qual artigo? 
O Sr. Ismar de Góis - Pelo parágrafo único, do Art. 32. 
O Sr. Dario Cardoso - Depois de manifestar-se a respeito? 
O Sr. Ismar de Góis - Depois de examinar as contas. 
O Sr. Dario Cardoso - Não é o que está escrito no projeto. 
O SR. ALBERTO PASQUALINI - Não há disposição nesse 

sentido. 
O Sr. Ismar de Góis - Está implícito no parágrafo único, que 

reza: 
"O Tribunal de Contas limitar-se-á a emitir parecer 

sôbre as contas que lhe forem enviadas. E o Congresso Na-
cional, depois de tomar conhecimento das mesmas, sem 
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julgá-las, e do parecer do Tribunal, adotará, por qualquer 
de suas Casas, quanto ao assunto, as medidas que a sua 
ação fiscalizadora entender convenientes". 

o Sr. Dario Cardoso - Ainda que estivesse escrito, não havendo 
manifestação do Parlamento, não compreeendo por que a precedên-
cia da Câmara. Acho que o exame deve ser simultâneo. Não há razão 
para precedência. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Não é o Congresso que se 
pronuncia sôbre as contas, mas as duas Casas do Congresso, uma 
independente da outra. 

O Sr. Dario Cardoso - Se deixarmos que as contas sejam apre-
ciadas somente pela Câmara dos Deputados haverá precedência 
desta no exame. 

Está determinado que o assunto será submetido à apreciação 
do Senado. Não há hierarquia. 

O SR. ALBERTO PASQU4LINI - São as Câmaras, individual-
mente, que se pronunciaram. 

O Sr. Dario Cardoso - Assim, não se tratando de julgamento, 
não havendo forma ou trâmite de projeto de lei, acho que o co-
nhecimento deve ser simultâneo, justamente para evitar precedên-
cia injustificável. Acho que o ~enador Alberto Pasqualini está com 
a razão. 

O Sr. Ismar de Góis - Hií de fato, precedência, mas o Senado 
sàmente lucrará com ela, porque examinará a matéria com o tra-
balho já facilitado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. ALBERTO PASQU4LINI - Por essas razões, Sr. Presi-
dente, a Comissão de Finanças aceita a subemenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - ~m votação a subemenda à Emenda 
n.0 24, com pareceres contrários da Comissão de Economia e favorá-
veis das de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Fi-
nanças. 

Os Senhores que a aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

E' aprovada a seguinte 
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Subemenda à Emenda n.0 24 

Substitua-se, na Emenda n.o 21, a expressão:  
" .. · ao Congresso Nacional" por  
". . . e Senado Federal".  
Fica prejudicada a seguinte 

Emenda n.0 24 

Art. 32 - Onde se diz: " ... à Câmara dos Deputados".  
Diga-se: " . . . ao Congresso Nacional.  

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (Pela ordem) Sr. Presi-
dente aprovada a subemenda, como acabou de ser, desejaria que 
o relator do projeto esclarecesse como deve ficar o texto, porque 
como a emenda sugere, desaparece do parágrafo único a expressão 
1'Congresso Nacional", para, então, ficar a expressão "e o Senado 
Federal". 

Foi como eu entendi a subemenda, de modo que teremos, então, 
o seguinte sistema: 

"A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31 
de março de cada ano, as contas gerais da Sociedade, re-
lativas ao exercício anterior, as quais serão por aquêle re-
metidas à Câmara dos Deputados". 

Parágrafo único - O Tribunal de Contas limitar-se-á 
a emitir parecer sôbre as contas que lhe forem enviadas. 
E o Senado Federal, depois de tomar conhecimento das 
mesmas, sem julgá-las, e do parecer do Tribunal, adotará, 
por qualquer de suas Casas ... " 

O Senado Federal só tem uma Casa. 
" ... quanto ao assunto, as medidas que a sua ação fis-

calizadora entender convenientes". 
Há, portanto, duas questões de ordem, para efeito de redação: 

primeira - se a substituição de - "Congresso Nacional" - por "Se-
nado Federal" - elimina a expressão "por qualquer de suas Casas; 
segunda - se a expressão - "Senado Federal" - substituindo -
"Congresso Nacional" não implica acréscimo ao Art. 32 de - (Câ-
mara dos Deputados e Senado Federal". 

A meu ver, Sr. Presidente, com a devida venia, o plenário votou 
mal uma subemenda errada. (Muito bem!). 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ISMAR DE GóIS (*) - (Pela ordem) - Sr. Presidente 
data venia do ilustre Senador Aloysio de Carvalho, a questão do 
texto do avulso já foi suficientemente esclarecida por V. Ex.ª. 

A subemenda não diz respeito ao parágrafo único do Art. 32, de 
maneira, que não substitui, nêsse parágrafo, a expressão - "Con-
gresso Nacional" por - "Senado Federal". 

A expressão - "Congresso Nacional" - permanecerá no pará-
grafo único do Art. 32. A subemenda tem por fim tão sàmente 
acrescentar ao Art. 32, depois das palavras - "Câmara dos Deputa-
dos", "e o Senado Federal". 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Então, o têxto da emenda está 
errado e sàmente poderá ser redigida a disposição com o esclareci-
mento que V. Ex.ª acaba de dar. 

O SR. ISMAR DE GóIS - Era o que tinha a dizer, Sr. Presi-
dente. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa entendeu a questão da forma 
por que acaba de expor o nobte Senador Ismar de Góes. A aprovação 
da subemenda à Emenda n. ci 24, importou acréscimo ao parágrafo 
único do Art. 32, depois de "Câmara dos Deputados", da expressão 
"e o Senado Federal". 

Está prejudicada a Emenda n.º 24. 
Emenda Aditiva n. o 7, originária da Comissão de Constituição 

e Justiça, com pareceres favoráveis das Comissões de Economia, 
de Transportes, Comunicaçõies e Obras Públicas e de Finanças, es-
capando à competência da die Segurança Nacional. 

Em votação. 
Os Senhores que a aprovam, queiram permanecer sentados 

(Pausa). 
E' aprovada a seguinte 

Emenda n.0 7 
Aditiva 

Ao Art. 33: 
Acrescentem-se as palavras "e a da direção das sociedades dela 

subsidiárias'', após a palavri:i "Petrobrás". 
Emenda n.0 43 substitut;iva, originária da Comissão de Finan-

ças. A Comissão de Constitui.ção e Justiça manifestou-se pela cons-

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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titucionalidade. Tem pareceres favoráveis das Comissões de Eco-
nomia, de Segurança Nacional e contrário da de Transportes, Co-
municações e Obras Públicas. 

Em votação. 
Os Senhores que a aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa). 
E' aprovada a seguinte 

Emenda n.O 43 

Substituam-se o Art. 39 e seus parágrafos pelo seguinte: 
Art. 39. A Sociedade operará diretamente ou através de suas 

Subsidiárias, organizadas com aprovação do Conselho Nacional do 
Petróleo nas quais deverá sempre ter a maioria das ações com di-
reito a voto. 

§ 1.0 - Na composição da restante parte do capital, observar-
se-á o mesmo critério estabelecido para a Petrobrás, assegurada 
a proporcionalidade a que se refere o Art. 13, inciso II letra b (vide 
Emenda n.0 34), e a preferência estabelecida no Art. 40. 

§ 2.º -Os cargos de direção das emprêsas referidas neste artigo 
serão privativos dos brasileiros natos, sempre que seu objeto seja 
qualquer das atividades da indústria do petróleo. 

§ 3.º - Na constituição dos corpos de direção e fiscalização das 
subsidiárias serão adotadas critérios análogos aos estabelecidos nes-
ta lei, assegurada, ademais, às pessoas de direito público, com in-
terêsse relevante naquelas emprêsas, a representação na diretoria 
executiva. 

Emenda Supressiva n.0 44, da Comissão de Finanças. Tem pa-
receres favoráveis das Comissões de Economia e de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas. A Comissão de Constituição e Jus-
tiça manifestou-se pela constitucionalidade. A matéria escapa à 
competência da Comissão de Segurança Nacional. 

Em votação a emenda. 
Os Senhores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa}. 
E' aprovada a seguinte 

Emenda n.O 44 

Ao Art. 40 do projeto.  
Suprima-se o § 2.o.  
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Emenda de plenário n.º 61, substitutiva. Tem pareceres da Co-
missão de Constituição contrário; da de Economia; favoráveis das 
Comissões de Segurança Nacional e de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas. 

Em votação. 
O SR. ATTíLIO VIVACQUA (Para encaminhar a votação) -

Sr. Presidente, a Emenda n.º 61 é modificativa do Art. 41, do pro-
jeto, que dispõe: 

Poderá a Petrobrás, mediante autorização do Presi-
dente da República, ouvido o Conselho Nacional do Petró-
leo, associar-se, sem as limitações previstas no Art. 39, a 
entidades destinadas à exploração do petróleo fora do ter-
ritório nacional, desde que a participação do Brasil ou de 
entidades brasileiras seja prevista, em tais casos, por tra-
tado ou convênio. 

A minha emenda diz o seguinte: 
Mediante autorização do Presidente da República, ex-

pedida em Decreto, depois de ouvidos o Conselho Nacional 
do Petróleo e o Con~elho de Segurança Nacional, poderá 
a Petrobrás associar-se, sem as limitações previstas no 
Art. 39, a entidades destinadas à exploração do petróleo 
fora do território nacional, desde que a participação do 
Brasil ou de entidaQ.es brasileiras seja prevista, em tais 
casos, por tratado ou convênio. 

Sr. Presidente, acrescent~i a parte referente à expedição de 
decreto pelo Sr. Presidente da República. Trata-se de ato da maior 
importância e, portanto, deve ser formalizado dêste modo. 

Acrescentei, ainda, a audiência do Conselho de Segurança Na-
cional, porque o assunto evidentemente interessa à defesa do País. 

Assim a modificação é em dois pontos. Uma delas, substancial, 
diz respeito à audiência do Conselho de Segurança Nacional; a outra 
já não terá, realmente, o mesmo alcance, embora sob o ponto de 
vista formal eu a considere im~ortante. 

São essas as modificações que a minha emenda apresenta. (Mui-
to bem). 

O SR. ISMAR DE GóIS (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente o Art. 41 do proje.to reza: 

Poderá a Petrobrás, mediante autorização do Presi-
dente da República, ouvido o Conselho Nacional do Pe-
tróleo, associar-se sem as limitações previstas no Art. 39, 
a entidades destinadas à exploração do petróleo fora do 

http:proje.to
http:entidaQ.es
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território nacional, desde que a participação do Brasil ou 
de entidades brasileiras seja prevista, em tais casos, por 
tratado ou convênio. 

Diz o ilustre autor da emenda em votação que, no caso, deve 
ser ouvido o Conselho de Segurança Nacional. E tem tôda a razão, 
porque, moderadamente, as questões relacionadas com petróleo são 
muito delicadas, no que diz em respeito à política internacional. 

Pelo Art. 41 do projeto, é a Petrobrás autorizada a explorar 
petróleo fora do território nacional. Ora, essa ação da Petrobrás em 
pais estrangeiro poderá afetar interêsses de outras nações, pelo 
que, a meu ver e dada a delicadeza do assunto, tem tôda a razão o 
ilustre Senador Attílio Vivacqua, autor da emenda que manda ou-
vir o Conselho de Segurança Nacional. (Muito bem). 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*) - (Para encaminhar 
a votação) - Sr. Presidente, lamento ter de divergir do nobre autor 
da emenda e não poder acompanhar as razões de justificação apre-
sentadas pelo nobre Senador Ismar de Góis. · 

Não vejo em que, data venia, possa a emenda melhorar o con-
teúdo do artigo sob exame. O que se procura é incluir, entre quem 
deva ser ouvido, o Conselho Nacional do Petróleo e o Conselho de 
Segurança Nacional. 

Por que, indago eu, devamos ouvir, na espécie, também o Con-
selho de Segurança Nacional? Qual assunto de interêsse da seguran-
ça nacional capaz de justificar essa dúvida? 

Tenho para mim que será, antes, um estôrvo do que uma ne-
cessidade. Que se ouça o Conselho Nacional do Petróleo, nada mais 
razoável, nada mais justo. Pedir, porém, o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, afigura-se-me demasia que, afinal, não pro-
porcionará ao assunto qualquer novidade ou vantagem. 

Sr. Presidente, temos incontestàvelmente, necessidade de sim-
plificar as nossas leis e lhes dar conteúdo e tramitação mais rá-
pida. Ora, nos assuntos que confluem para a Petrobrás, é de fato 
aconselhável e justificável, no que compagina o Art. 41, não crie-
mos mais um obstáculo, como me parece ser a ouvida do Conselho 
de Segurança Nacional. Tem êste função específica. Não lhe pode-
ríamos exigir a opinião sem que precipuamente a justificassem mo-
tivos ponderáveis. 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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Sinto insurgir-me contra a aprovação da emenda, preferindo 
o conteúdo do Art. 41 tal qual se encontra dentro das linhas mes-
tras do projeto. 

Daí por que ouso pedir a atenção dos meus nobres pares para o 
assunto, solicitando-lhes a rejeição da Emenda n.º 61. O que se 
pede, fundamentalmente, é uma cautela excessiva, que bem poderá 
ser posta à margem a fim de que a Petrobrás execute a sua tarefa, 
os seus deveres e as suas obrigações sem quaisquer estorvos. (Muito 
bem!) 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, fui voto vencedor na Comissão de Finanças, con-
trário à emenda em debate. O que me levou a assim opinar - e, 
penso, também, os nobres colegas daquêle corpo técnico - foi o 
seguinte: 

O Art. 41 admite se associe a Petrobrás, mediante autorização 
do Presidente da República e prévia audiência do Conselho Nacional 
do Petróleo, sem as limitaçõe~ previstas na própria lei, a entidades 
destinadas à exploração do petróleo fora do território nacional, 
acrescentando: "desde que a participação do Brasil ou de entida-
des brasileiras seja prevista, er.,n tais casos, por tratado ou convênio". 

A Emenda n.0 61 quer se acrescente às entidades a serem ou-
vidas pelo Govêrno, a fim de éJar tal autorização, o Conselho de Se-
gurança Nacional. Quer dizer: a emenda parte do princípio de que a 
matéria de associação da Petrpbrás a entidades destinadas a explo-
rações petrolíferas em país diverso, é matéria de defesa nacional, 
porquanto o Conselho de Segµrança Nacional existe, só e só, para 
opinar sôbre o que entende com a defesa nacional. 

Sr. Presidente, a emenda não cabe rigorosamente dentro da ma-
téria. Primeiro, o Art. 41 se r(~fere à participação da Petrobrás em 
entidades estrangeiras, desde que por fôrça de tratado ou convênio. 
Vale dizer: a tese política já estará lançada e decidida. Se se trata 
de cumprir ou executar o que está previsto em tratado ou convênio, 
por conseguinte uma decisão dos dois Governos aprovada pelos seus 
Congressos, ratificada e promulgada, não há mais que ouvir outro 
órgão senão o Conselho Nacion,al do Petróleo, pelo que de técnico po-
de a matéria apresentar. 

( •) Não foi revisto pelo ora1jor. 
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Por outro lado, não será irnpolítico ouvir o Conselho de Segu-
rança Nacional? 

Não parecerá a qualquer país estrangeiro urna intromissão mais 
direta do Brasil na sua riqueza petrolífera, se o próprio Brasil de-
clara só poder explorá-la após opinar a respeito o seu Conselho de 
Segurança Nacional? Após considerar que sua participação na ex-
ploração de u'a mina estrangeira é assunto ligado à sua defesa e 
de seu interêsse militar? Estará certo isto? 

Pareceu, Sr. Presidente, à Comissão de Finanças que o assunto 
envolve apenas três aspectos: o econômico, o técnico e o político. 

O aspecto econômico diz com a participação da Petrobrás, ou 
seja com a utilidade econômica de que a Petrobrás possa tirar par-
ticipação, e o entrega, de certa forma, ao Presidente da República, 
que sôbre êle delibera. 

O aspecto técnico es.tá previsto: satisfaz-se com a audiência do 
Conselho Nacional do Petróleo. :&:ste verificará se, dentro da situa-
ção nacional em matéria de petróleo, dentro dos recursos da Pe-
trobrás e de seus elementos técnicos de ação, é possível distrair al-
guns dêles para empregá-los fora do País. 

O aspecto político, que já devia ter sido considerado pelo pró-
prio Presidente da República, está perfeitamente delimitado com a 
exigência final do dispositivo do projeto, de ser a exploração pre-
vista em tratado ou convênio. Até porque, como declarei, aí já se 
terão manifestado o próprio Presidente da República, na conclusão 
dêsse tratado ou convênio, e o Congresso Nacional, através das duas 
Câmaras, na aprovação dêsses instrumentos. 

Não haverá mais razão para sujeitar o assunto à deliberação do 
Conselho de Segurança Nacional. Seria, Sr. Presidente, no meu sen-
tir, superpor o Conselho de Segurança Nacional ao Congresso, que 
já terá aprovado os trabalhos ou convênios referentes à matéria. 

O Sr. Ismar de Góis - Neste caso, não deveria também ser ou-
vido o Conselho Nacional do Petróleo, porque sôbre o convênio ou 
tratado já êle terá sido ouvido anteriormente. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - O Conselho Nacional do Pe-
tróleo - tentei explicar - colaborará mais na questão técnica e eco-
nômica. Verificará se o assunto é de interêsse da Petrobrás. Não en-
trará no problema político nem no problema geral do País, mas 
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sim nos de ordem técnica e econômica do petróleo. A feição política 
e as questões de defesa nacional, que se compreendem nas altas 
questões políticas, essas decorrem da autorização do Presidente da 
República, de conformidade com tratado ou convênio, o que supõe 
autorização do Congresso Nacional. 

O Sr. Ismar de Góis - Não é êsse o ponto que estou combaten-
do.Referi-me ao fato de V. Ex.ª ter afirmado que seria intromissão, 
visto que teria sido objeto de Convênio ou Tratado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Disse que considero desneces-
sária e até perigosa, a certo respeito, essa audiência prévia do Con-
selho de Segurança Nacional. Sôbre que deve êle opinar? Tratando-
se de questão política, cabe fazê-lo o Presidente da República. É 
êle quem tem de opinar sôbre os tratados e convênios considerados 
pelo Legislativo. 

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. 
o SR. FERREIRA D;E SOUZA - Portanto, o assunto já foi 

estudado sob seu aspecto político. Tratando-se de questão econô-
mica ou técnica, decorre c,ie deliberação da própria Petrobrás, que 
será emprêsa especializada e, portanto, devera conhecê-lo, e do 
parecer do Con.selho Nacional do Petróleo. Não há mais proble-
mas a estudar no caso, mesmo porque não poderemos afirmar ao 
país estrangeiro - cujo solo ajudaremos a penetrar, para encon-
trar o petróleo ou explor~-lo se já existente - que para lá iremos 
em nome da defesa do país, porque há um problema militar bra-
sileiro que vai depender dêsse petróleo e, portanto, êle deve ser 
explorado para nossa utilidade. Até do ponto de vista diplomá-
tico o problema está pessimamente lançado. 

Eis, porque, Sr. Presidente, acompanhei na Comissão de Fi-
nanças o nobre relator Aiberto Pasqualini e todos os meus colegas 
na recusa a esta emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a Mesa, requerimento de des-
taque que vai ser lido. 

O Sr. 1.º Secretário procede à leitura do seguinte 

Requerimento n.0 146, de 1953 

Requeiro, na Emenda n.º 61, destaque das expressões "e o Con-
selho de Segurança Nacional". 
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Sala das Sessões, 2 de junho de 1953 - Aloysio de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador Aloysio de Car-
valho enviou à Mesa pedido de destaque. A aprovação do reque-
rimento não importará, desde logo, na exclusão da expressão: "e 
Conselho de Segurança Nacional". 

Aprovada a emenda submeterei ao voto do plenário a supressão 
da expressão. 

Em votação o requerimento de destaque. 
Os Senhores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa). 
Está aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os pareceres são divergentes: contrários os das Comissões de 

Economia e de Finanças; favoráveis os das Comissões de Segurança 
Nacional e de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- (Pela ordem) Sr. Presidente, 
desejaria que V. Ex.ª esclarecesse se, com o destaque, a emenda fi-
cou reduzida à redação do próprio artigo do projeto. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda acrescenta: mediante de-
creto. 

Em votação a Emenda n. o 61. 
Os senhores que a aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa). 
Está rejeitada. 

O SR. ATT:íLIO VIVACQUA (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação da vo-
tação. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que votam a favor da 
emenda. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que votaram a favor da 
emenda e levantar-se os que votam contra. (Pausa). 

Manifestaram-se a favor da emenda 12 Senhores Senadores e 
contra 15. 

44 - 22 502 
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Não hâ número. 
Vai ser feita a chamada. 
Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada os Senhores Senadores. 

Vivaldo Lima.  
Anísio Jobim.  
Prisco dos Santos.  
Arêa Leão.  
Joaquim Pires.  
Kerginaldo Cavalcanti.  
Ferreira de Souza.  
Ruy Carneiro.  
Veloso Borges.  
Djair Brindeiro.  
Ezechias da Rocha.  
Cícero de Vasconcelos.  
Ismar de Góis.  
Júlio Leite.  
Landulpho Alves.  

Aloysio de Carvalho.  
Pinto Aleixo.  
Luiz Tinoco.  
Attilio Vivacqua.  
Alfredo Neves.  
César Vergueiro.  
Euclides Vieira.  
Domingos Velasco.  
Dario Cardoso.  
Costa Pereira.  
Flávio Guimarães.  
Ivo d'Aquino.  
Francisco Gallotti.  
Alberto Pasqualini.  
Camilo Mércio (30) .  

o SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada apenas 30 
Srs. Senadores. 

Está confirmada a falta de número. 
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Pága, 
- do sr. Kerginaldo Cavalcantl . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 340  
- do sr. Domingos Velasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 362  

SESSAO EM 27 DE ABRIL DE 1953 (ext. noturna) 
Dtscuraos: 
- do sr. Gomes de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 390  

Parecer n.º 448, de 1953. (Da Comissão de Transportes, Comunicações  

Ordem do Dia  

Parecer n.o 445, de 1953. (Da Com1m!ão de Constituição e Justiça) • • 398  

Parecer n.o 446, de 1953. (Da Comissão de Segurança Nacional) • • . • • 418  

Parecer n.0 447, de 1953. (Da O.omissão de Economia) • . . . . . . . • . . • . . 422  

e Obras Públicas) . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . • • . • • • 434  

Parecer n.o 449, de 1953. (Da Comissão de Finanças) . . . . . . . . . . . . . . 448  

SESSAO EM 28 DE MAIO DE 1953  

Discursos: 
- do sr. Ismar de Góes (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . • • • . • 45d  
- do sr. .Attilio Vivacqua (encaminhamento) • ~ ............ :. . . . 457  
- do sr. Ismar de Góes (ideJ,11) •

- do sr. Ismar de Goes (ide:yn) ........................... ; . . .. • ·475  

...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460  
- do sr. Othon Mader (ldeirt) .................. •............... 484  
- do sr. João Villasboas (idem) . . .. . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . • • . •.. • 4115  

- do sr. Bernardes Filho (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 468  

- do sr. Aluysio de Carvalhc> (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . 487  
- do sr. Ivo d'Aquino (idem) . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • 470  
- do sr. Gomes de Oliveira (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 473  
- do sr. Ismar de Góes (ide:yn) .............................. ~.. 474  
- do sr. João Villasboas (idem) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. 474  
- do sr. Ivo d'Aquino (idem) . . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . . . . • 474  
- do sr. Domingos Velasco (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475  

- do sr. Bernardes Filho (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . .. . • 477  
- do sr. Gomes de Oliveira (idem) .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 477  
- do sr. Ismar de Goes (ide;rn> . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. 479  
- do sr. Attillo Vivacqua (idem) ............................. ; .• 480  
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SESSAO EM 28 DE MAIO DE 1953 (ext. noturna) 
Ordem do Dia 
Discursos: 

Págs. 
- do sr. Gomes de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484  
- do sr. Ismar de Góis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485  
- do sr. Alencastro Guimarães ................................. 486  
- do sr. Landulpho AlVe.! ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487  
- do sr. Attíllo Vivacqua (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487  
- do sr. Kerglnaldo Cavalcanti (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490  
- do sr. Ismar de Góis (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493  
- do sr. João Villasboas (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494  
- do sr. Bernardes Filho (idem) ............................... 497  
- do sr. Domingos Velasco (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498  
- do sr. Aluislo de Carvalho (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500  
- do sr. Ismar de Góis (explicação pessoal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502  
- do sr. Alberto Pasqualini (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . 503  
- do sr. Kerginaldo Cavalcanti (pela ordem e declaração de voto) 505  
- do sr. Ferreira de Sousa (declaração de voto) . . . . . . . . . . . . . . . . . 507  
- do sr. Ismar de Góis (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507  
- do sr. Domingos Velasco (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508  
- do sr. Kerginaldo Cavalcanti (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509  
- do sr. João Villasboas (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510  
- do sr. Ismar de Góis (pela ordem) ......................... . 511  

512 - do sr. Domingos Velasco (declaração de voto) ............... .  
513 - do sr. Alvaro Adolpho (explicação pessoal) ............... · .. .  
515 - do sr. Bernardes Filho (encaminhamento) ............... · .. .  

- do sr. Ismar de Góis (idem) ................................ . 517  
- do sr. Othon Mader (idem) ................................ . 518  
- do sr. Kerginaldo cavalcanti (idem) ........................ . 520  
- do sr. Aloisio de Carvalho (idem) ........................... . 522  

525 - do sr. Gomes de Oliveira (idem) ............................ .  
529 - do sr. Aloisio de Carvalho (pela ordem) .................. · .. .  
529 - do sr. Othon Mader (idem) ................................. .  
530 - do sr. João Villasboas (idem) ······ ......................... .  

- do sr. Ismar de Góis (encaminhamento) ..................... 530  
- do sr. Kerginaldo Cavalcanti (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532  
- do sr. Ismar de Góis (idem) . . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . 535  
- do sr. Domingos Velasco (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536  
- do sr. Carlos Sabola (idem) . . . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. 538  
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SESSAO EM 29 DE MAIO DE 19~ 
Ordem do Dia - Discursos: 

}?ãgs. 
- do sr. Othon Mader ................. ,_.,,...................... 541  
- do sr. Attílio Vivacqua (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544  
- do sr. Ismar de Góis (iõ.em) . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546  
- do 1>r. João Villasbo~ (ideIJl) ........... ,. ............. , . , . .. .. 549  
- do sr. Gomes de Oliveira Cide:rn) .............•............ , . . 552  
- do sr. Kerginaldo Ca valcanti ,(idem~ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555  
- do sr. Onofre Gomes (idem) .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 558  
-.- do sr. Ferreira de Sousa (idem} .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . .. . 561  
- do sr. Ismar de Góis (enc!'l-minhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565  
- do sr. Bernardes F.ill~o (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566  
- do 11r. Camilo Mércio (idem) ... . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . 566  
- do sr. Kerginaldo Cavalcanti Ceneamililhamento) . . . . . . . . . . . . 569  
- do sr. Othon Mãder (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573  
_,.. do 131.'· Francisco Gallotti (idem) . . .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . 575  
-.- do sr. Landulpho Alves (i~em) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577  
- do 1>r. Alencastro Guimar:~es (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582  
- do sr. Gomes de Oliveira (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586  
- do sr. Othon Mader (iden1> ... . .. . . . .. . . .. . ... . . . .. .. . . .. .. . . . 588  
- çl9 13r. Attílio V~vacqµ~ Ccifeclfl.ração .ele voto) ......... , . . . . . . . 588  
- do sr. Ismar de Çlói~ Cpel\'1- o~!le?R) ................... , .. .. . .. 589  

S:E$SA0 EM 29 DE MAIÇ DE 1~5;i 

Ordem do Dia - Discursos: 

~- do sr. Ismar de Góis ( en(:aminhamenW) .:" .. . . .. . . . . . . . ..... 595  
- do sr. Attílio Vivacqua (pela ord~m) ................. , . . . . . . . 597  
- do sr. João Villasboas (~dem) , ................... , , .. , .. , . . . 599  
- do sr. Ferreira de Sousa (pela ordell1) .·....................... 601  
- do sr. Kerginaldo Cavalcanti Ode~> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603  
- do sr. Ismar de Góis (ençamin~amento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603  
- do sr. Alberto Pasqualini (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605  
- do sr. Ferreira de Sousa (ipem) . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . 609  
- do sr. Kerginaldo Cavalcu.nti (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614  
- do sr. Ferreira de Sousa (pela ordem> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619  
- do sr. Alberto P·asqualini (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622  
_ do sr. Aloísio de Carvalho (idem) ................ , .... , .. , . . . 626  
- do sr. Ismar de Góis (idem> .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . . 627  
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Págs. 

- do sr. Aloísio de Carvalho (idem) . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630  
- do sr. Alberto Pasqualini (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . 631  
- do sr. Ferreira de Sousa (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634  
- do sr. João Villasbôas (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638  
- do sr. Ivo d'Aquino (declaração de voto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639  
- do sr. Alberto Pasqualini (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642  
- do sr. Ismar de Góis (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643  
- do sr. Aloísio de Carvalho {pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645  
- do sr. Attílio Vivacqua (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651  
- do sr. Alberto Pasqualini (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652  

SESSAO EM 2 DE NOVEMBRO DE 1953  

Ordem elo Dia - Discursos: 

- do sr. Alberto Pasqualini (encaminhamento) ................. 659  

- do sr. Landulpho Alves ..................................... . 662  
663 - do sr. Alberto Pasqualini .................................... .  
664 - do sr. Aloísio de Carvalho (pela ordem) ..................... .  
665 - do sr. Ismar de Góis ........................................ .  
666 - do sr. Alberto Pasqualini .................................... .  
671 - do sr. Aloisio de Carvalho ................................. ..  
672 - do sr. Ismar de Góis {encaminhamento) ................... ·  
673 - do sr. Aloisio de Carvalho {pela ordem) .................... ·  
674 - do sr. Ismar de Góis (idem) ............................... · ·  
674 - do sr. Landulpho Alves (idem) .............................. ·  

- do sr. Alencastro Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675  
- do sr. Ismar de Góis (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675  
- do sr. Domingos Velasco (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676  
- do sr. Ismar de Góis (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677  
- do sr. Aloísio de Carvalho (encaminhamento> . . . . . . . . . . . . . . . 677  
- do sr. Alberto Pasqualini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678  
- do sr. Aloisio de carvalho (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681  
- do sr. Ismar de Góis (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682  
- do sr. Attilio Vivacqua (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684  
- do sr. Ismar de Góis (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684  
- do sr. Kerginaldo cavalcanti (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685  
- do sr. Ferreira de Sousa (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686  
- do sr. Attílio Vivacqua (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689  
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