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NESTE volume da série PETRóLEO, da Coleção "Documentos Parlamentares", reunimos alguns projetos de lei anteriores à
Lei n.0 2 004/53, que instituiu a Petrobrás.
Remontamos à primeira tentativa parlamentar, em 1927, de
autoria do Deputado Ildefonso Simões Lopes, interrompida em
sua tramitação pela revolução de 1930. Publicamos também os projetos do Sr. Carlos Marighela e outros, de 1947.
Por fim, neste primeiro tomo, trazemos à publicidade alguns
documentos sôbre o Estatuto do Petróleo. f!la-borado por comissão
especial do~COttseZho Naci01UJ.l·"do Petr6z'iio; :éfn ·1~48.

,,
INDICE
PRIMEIR-0 PROJETO DE LEI SOBRE PETRÓLEO
Exposição do Deputado Simões Lopes na Comissão de Agricultura

3

Anteprojeto de Lei sôbre as jazidas de petróleo elaborado pelo
Sr. Euzébio Paulo de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Projeto de Lei regulador da propriedade das minas . . . . . . . . . . . .

29

Discurso do Deputado Simões Lopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Parecer do Deputado Simões Lopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Projeto d.e Lei.sôbre as jazidas de petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Emendas e acréscimos aprovados pelas Comissões de Agricultura
e Juatiça da Câmara dos Deputados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Critica do Sr. Euzébio Paulo de Oliveira às alterações feitas no
anteprojeto do Serviço Geológico e Mineralógicos . . . . . . . . . .

71

Parecer cqnju:p.to das Comissões de Agricultura e .Justiça às sugestões do Sr. Euzéblo Paulo de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

79

Parecer d~ .comissão de Constituição e Justiça: ao projeto de lei
sôbre as jazidas de petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

99

Projeto de Lei ·sôbr.e as ~ azidas de petróleo, apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .

117

Parecer ·da Oomis8ão de Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Substitutivo da Comissão de Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

PROJETO N. .382-1947 - Cria o Instituto Nacional do Petróleo e dá
outras providências - Do Sr. Carlos Marighela e outros . .

171

PROJETO N. 0 422-1947 - Institui o regime legal das jazidas de petróleo e pases naturais de rochas betuminosas e pirobetuminosas e dá outras providências - Do Sr. Carlos Marighela
e outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

0

)!ENSAGEM N. 61 de 31-1-1948 acompanhada de anteprojeto relativo
ao incremento da indústria do petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
]!lSTATUTO DO PETRóLE()
Mensagem n. 0 62 de 4-2-1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relatório da Comissão elaboradora do anteprojeto do Estatuto
do Petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

192
201
205

PRIMEIRO PROJETO DE LEI SôBRE PETRÓLEO
Coube à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados,
em 1927, a primeira iniciativa de uma lei sôbre petróleo. A idéia
foi levantada naquele órgão técnico pelo Sr. Ildefonso Simões Lopes, representante do Rio Grande do Sul. A Comissão incumbiu-o
de estudar o assunto, o que fêz em exposição lida na sessão de 20
de junho daquele ano. As sugestões nêle contidas foram levadas
ao Presidente da República, Sr. Washington Luís e ao Ministro da
Agricultura, Sr. Lira Castro. Ambos lhe deram pleno apoio, ordenando a remessa imediata à Câmara do anteprojeto de lei elaborado pelo Sr. Euzébio Paulo de Oliveira, diretor do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil.

EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO SIMÕES LOPES
NA COMISSÃO DE AGRICULTURA

o Petróleo no

mundo e a situação dessa indústria no Brasil
Necessidade de lei especial - Sugestões

NO desempenho da honrosa incumbência de examinar o problema do petróleo no nosso País, começo congratulando-me convo~co, Sr. Presidente, e demais companheiros de Comissão, pela
feliz iniciativa que tivestes de focalizar perante o Congresso e o
ilustre Sr. Presidente da República uma das mais delicadas questões da economia brasileira .
Os elevados interêsses da defesa nacional, em terra, no mar
e no ar, as necessidades de transporte barato para o fomento de
tôdas as atividades, impõem ao Brasil um decisivo impulso, enérgico e contínuo em busca do combustível líquido, sucedâneo do
carvão no século do automóvel, do submarino, do aeroplano.
Barateando o custo dessa substância, com a descoberta e exploração das reservas que os séculos lentamente acumularam para
os posteriores reclamos da civilização e do progresso, teremos
dado o mais seguro passo para o povoamento e conseqüente valorização do nosso território, teremos movimentado a produção dos
campos, garantindo à marinha de guerra e à mercante, às flotilhas marítimas e aéreas o elemento indispensável à mobilização
rápida de suas unidades.
Não pode, pois, haver problema que mais fundamentalmente
afete os magnos interêsses da vida brasileira.
A Comissão de Agricultura da Câmara não pode ser indiferente ao desenvolvimento da mineração de petróleo, do carvão,
do ferro, nem aos estudos para aproveitamento do álcool, pois a
grande máquina agrícola do País não pode marchar sem o concurso dêsses poderosos instrumentos que dão ao material agrário
o combustível para a sua eficaz mobilização e, por fim, o transporte da produção obtida.
("' >

Lido na sessão de 20-6-1927
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Além disso, devemos olhar para o passado para bem edificar
o futuro, no tocante às riquezas do subsolo nacional.
As nossas minas de ouro, ferro, diamante, manganês, todo
êsse vasto patrimônio, foi de há muito alienado ao estrangeiro, por
pouco mais de nada. Dizem que que não atinge a 2. 000 contos a
importância por êles empregada na aquisição de tão vastos tesouros.
As fôrças hidráulicas mais próximas dos centros industriais
e populares têm sido também transferidas à propriedade estrangeira.
Se não olharmos com clareza o dia de amanhã, passará igualmente para êles o domínio do petróleo, em tôrno do qual se operam, neste instante, as mais intensas campanhas econômicas, intensificadas desde o dia em que os grandes estadistas e os maiores
cabos de guerra do mundo demonstraram que êle é a chave da
hegemonia industrial e política dos povos.
Em outros tempos, dizia Bismarque, que as guerras se faziam
com sangue e com ferro.
Hoje, é Lord Fischer que afirma que elas se vencem com sangue e com petróleo .
Para nós, ambos têm r;:tzão . Deve-se associar à axiomática
frase de Bismarque, a lacônica sentença do Almirante inglês. E a
Inglaterra, que, há cêrca de l5 anos, pouco ou quase nada possuía
das reservas mundiais de petróleo, faz surgir, silenciosamente, nos
cinco continentes, o mais formidável império petrolífero, no dizer
de alguns publicistas .
Admira, entretanto, que algumas nações, tão ciosas da defesa
das suas minas, pretendam estender os seus domínios além das
suas fronteiras territoriais.
E, a propósito, convém rememorar o último relatório da comissão federal norte-americana, que, depois de um ano de acurado
estudo, conclui com as seguintes palavras:
'Existem no México e na América do Sul imensos
campos petrolíferos ainda não explorados. Nossas companhias deveriam efetuar ali, sem demora, explorações,
pois é absolutamente essencial que essas jazidas sejam
futuramente controladas por cidadãos norte-americanos."
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Nós, brasileiros, com perto de 40 milhões, que em menos de
30 anos seremos 100 milhões, precisamos defender êsse grande
patrimônio da nação do futuro, evitando se realize o bote daqueles que pretendem controlar, na nossa própria terra, a valiosa
riqueza indispensável ao desempenho do nosso papel histórico na
obra da civilização contemporânea.
Para a enérgica reação de previdente defesa contamos com
o patriotismo dos próprios brasileiros, com o amparo inteligente
do Legislativo e com o desvelado carinho do grande estadista, o
Sr. Washington Luis, que com alto espírito de são nacionalismo
preside os destinos do nosso País .
O PETRÓLEO NO MUNDO -

LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA

O petróleo se encontra ou em estado livre, em cavidades subterrâneas, em terrenos de diversos sistemas geológicos, ou como
parte integrante de esquistos betuminosos.
Até o presente momento, só é econômica a extração diretamente feita de bôlsas subterrâneas, que oferecem, às vêzes, maravilhosas surprêsas, como o famoso Gusher · Cerro Azul n.º 4,
brotado no México em 1916, com a produção diária inicial de 39
mil toneladas, hoje elevada a 400 mil, jorrando à altura de 180
metros.
Nem todos os países possuem jazidas fàcilmente exploráveis.
A Inglaterra, por exemplo, não as tem tido em boas condições,
sendo forçada ao emprêgo de processos de destilação. Outras nações, prevendo o futuro esgotamento dos seus depósitos, ensaiam,
desde já, os melhores processos de destilação.
Os países que não possuírem abundantes lençóis de petróleo
livre terão de obtê-lo pelo tratamento dos folhelhos betuminosos.
Devemos, portanto, encarar a questão por êsses dois lados,
nunca desprezando o segundo, mas visando resolutamente o primeiro, isto é, a descoberta de jazidas de mineral líquido.
Em 1859, descobriu-se nos Estados Unidos, nos arredores de
Tutesville, um veio de petróleo líquido. Era o primeiro poço que
se abria, na profundidade de 23 metros, fornecendo apenas 1. 500
litros diários .
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Daí para cá, não mais descansaram os pioneiros da descoberta do poderoso instrumento de progresso fadado a ser, na frase
do Presidente americano Harding - a chave da supremacia dos
povos no Século XX.
Tornou-se, então, a divisa dos infatigáveis pesquisadores do
subsolo americano: "óleo, o inferno ou a China"; quer dizer, estavam resolvidos a atravessar pelo centro, o globo terrestre, até as
antípodas, em procura do precioso mineral .
Com tal programa de tenacidade, característica dos norteamericanos, as sondas foram penetrando camadas abaixo, e, pouco
tempo depois, nesse mesmo sítio, a cêrca de 200 metros, batiam
êles em uma enorme cavidade de petróleo ~ivre.
Nova fase se iniciava naquele país - a da febre do óleo como lá diziam, sendo logo organizadas mais de 300 emprêsas de
mineração.
Data, pois, de menos de 70 anos o formidável trabalho de
formiga mineira, mais tarde, transformado no gigante - rei do
petróleo - a par dos reis do ferro, do carvão, do aço etc., únicos
campos em que aquela grande Nação admite reinado dos homens,
o dos grandes industriais, que alimentam o mundo com o produto da inteligência e do traba:j.ho. Assim é que, partindo do nada,
hã pouco mais de meio século essa nação conseguiu extrair, em
um ano, 1926, 754 milhões de barris de 42 galões!
Avalia-se a produção global americana de 1859 para cã, em
mais de 10 milhões de barri~ no valor de 12 bilhões de dólares.
Na maioria dos casos, êsses depósitos se encontram em camadas profundas das antigas rochas estratificadas entre a ~ra
primária e a terciária.
Nos Estados Unidos, a m~dia de profundidade dos poços é de
500 a 1.200 metros. No Méx~co é de 600 a 800 metros. No Peru
entre 400 e 900 metros.
Na Europa, Asia, Africa, Oceania, tem-se-o encontrado nas
rochas terciárias; no Canadá, nas silurianas e devonianas. No México e índia e na Sul América, nas rochas cretáceas e terciárias.
Nos Estados Unidos, nas roch~s de diversos sistemas, sendo sempre
as melhores jazidas as que se encontram no Devoniaro, carbonífero, cretáceo e terciário.
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Nos Estados Unidos, a média de profundidade dos poços é de
500 a l.200 metros. No México, é de 600 a 800 metros. No Peru, entre 400 e 900 tnetros.
Na Europa, Asia, Africa, Oceania, tem-se encontrado nas rochas terciárias; no Canadá, nas silurianas e devonianas. No México
e índia e na América, nas rochas cretáceas e terciárias. Nos Estados
Unidos, nas rochas de diversos sistemas, sendo sempre as melhores
jazidas as que se encontram no devoniano, carbonífero, cretáceo e
terciário.
Sirvam estas rápidas indicações para animar-nos também, na
esperança de encontrar, no subsolo brasileiro, fartos lençóis dessa
rica substância.
O certo, porém, é que se torna mister um programa de trabalho, até certo ponto aventuroso e ousado, pois que, como é sabido,
tem sempre um caráter aleatório a exploração de quaisquer minas
subterrâneas.
Foi fazendo sondagens muitas vêzes a esmo, as will catting,
na gfria dos norte-americanos, que êles chegaram aos resultados
que todos admiramos.
Só em dois anos executaram-se 5. 814 sondagens na importância de 60 milhões de dólares, sem resultado prático apreciável.
Na República Argentina, as pesquisas de águas potáveis subterrâneas, nas regiões áridas da costa, trouxeram a descoberta de
veias petrolíferas que foram o ponto de partida de serviços encetados há mais de 15 anos.
A aparelhagem em 1922, apenas disponível para o ataque de
22 poços está, hoje, aumentada para a abertura anual de 200 poços.
A produção em 1926 foi de 7 milhões de barris de 42 galões.
O Govêrno Federal e algumas companhias trabalham intensamente em diversas províncias, sendo, até agora, 2/3 da produção
obtidos diretamente pelos serviços oficiais do Govêrno.
As despesas com instalações e custeio dos diversos trabalhos
de campo, compreendidas usinas de destilação de nafta, querosene,
gás, óleo, gasolina, azeites, lubrificantes, etc. monta a mais de 120
milhões de pesos argentinos, isto é, mais de 400 mil contos de
nossa moeda.
Um grande movimento mineiro se opera nas Repúblicas sulamericanas. Venezuela, Peru, Argentina, Colômbia e Equador estão tôdas despendendo grandes esforços e sacrifícios pecuniários.
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O Continente sul-americano concorre já com cêrca de 60 milhões de barris para o consumo mundial.
Precisamos quanto antes entrar nessa vigorosa corrente
econômica.
O quadro que juntamos dá a produção mundial nos três
últimos anos:
Produção mundial em milhões de barris de 42 galões
Estados Unidos ..............
México .....................
Rússia .....................
Pérsia ......................
índias Holandesas .........
Venezuela ..................
Rumânia ...................
Peru .......................
índia Inglêsa ...............
Argentina ..................
Polônia • • •• • • • • • • • • ••• ,r, • • •
Trindade .............. •. ....
Saravak ....................
Japão ......................
Egito
- ....
Colúmbia ............... ....
Outros países ..............

..................

~

1924
713,9
139,5
43,3
32,4
20,5
8.8
13,3
7,8
8,2
4,7
5,7
4,1
4,2
2,0
1,1
0,4
1,2

1925
763,7
114,8
54,0
34,7
21,4
20,9
16,2
9,1
8,0
5,8
5,7
4,5
3,3
1,9
1,2
0,9
1,5

1926
754,0
90,0
58,8
35,0
21,4
35,5
22,5
10,8
7,2
7,4
5,7
4,8
4,4
2,0
1,2
5,4
1,6

Não há uniformidade na legislação mineira dos diversos paises.
Três teorias principais lhes s~rviram de base para atribuir tais riquezas, ora ao primeiro ocupaynte do solo, ora ao proprietário dêste,
ora ao patrimônio do Estado, Em se tratando porém, de petróleo,
especialmente nos últimos anos em que tal produto se tornou de
excepcional relevância para defesa e progresso dos povos, não há
nenhum país que deixe de re&guardar as suas reservas por meio de
leis rigorosas, que, sem prejufzo da expansão da indústria, assegurem o contrôle das minas por parte do Estado.
E mesmo quando não exista o domínio direto sôbre as jazidas,
as leis prescrevem limitações ~o direito de propriedade, proibindo a
venda das minas a estrangeiros, regulamentando o regime de construções a companhias ou particulares, estatuindo prazos, regulando
a superfície arrendável dos caympos petrolíferos e os preços ou contribuições de impostos para os cofres públicos .
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As velhas nações possuem a dura experiência de que há ocorrido em seus territórios, na disputa das minas pelos sindicatos estrangeiros, originando questões internacionais e ingentes sacrifícios
de dinheiro e de sangue.
A América do Sul tem valido a dolorosa e alheia experiência
para lhes nortear a ação legislativa que tem girado, invariàvelmente, dentro das correntes ideais de enérgica defesa dêsse patrimônio.
Assim, na Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Argentina e Venezuela.
Nesta última República, o maior produtor da América do Sul,
as minas são do Estado e inalienáveis, proibidas as concessões a governos ou agentes de governos estrangeiros e nulos os contratos obtidos por meio de artifícios ou dissimulações quaisquer.
Em tôda parte a reação se iniciou pela anulação de contratos
perigosos como nos Estados Unidos, México etc .
Na Inglaterra, os estrangeiros não podem igualmente possuir
nem explorar tais minas. Também não podem êles possuir ações de
companhias petrolíferas. Na Argentina, as minas são bens privados
da Nação e das províncias. O solo é independente do subsolo. Uma
lei, de 1902, proíbe alienar terras que contenham depósitos conhecidos de petróleo. O Presidente Alvear tem solicitado, insistentemente, a reforma fundamental do Código de Minas, para atribuir à Nação a propriedade das mesmas, autorizando apenas a exploração pelas províncias, quando isso porventura convenha.
A Comissão de Indústria e Comércio, na Argentina, aconselha
igualmente a reforma do código vigente, criando uma instituição
com o título de "Direção Geral de Jazidas Petrolíferas da Nação".
Todos os projetos em andamento consideram bens privados da
Nação as fontes e depósitos naturais de petróleo e hidrocarburetos
gasosos do subsolo e que se escapem à superfície. Também preconizam êles o monopólio, pelo Estado, do transporte do petróleo e
seus derivados. As emprêsas terão 51 % de capital do Estado e 1/3
de diretores nomeados pelo Govêrno.
Tais idéias têm produzido grande ruído, naquele país, e são vigorosamente defendidas pelas corporações científicas e econômicas
que ardentemente pleiteiam a nacionalização do produto.
Tanto o Legislativo como o Executivo procuram, por meio de
atos sucessivos, resguardar essas jazidas contra hábeis manobras

-
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de companhias estrangeiras, que visam realizar o plano de contrôle acima referido.
Não posso deixar de referir-me, ainda que ligeiramente, à notável conferência do General Alonso Baldrich, feita no Clube Naval
de Buenos Aires, no dia 2 de fevereiro do corrente ano, sôbre a importância comercial, industrial e militar do petróleo - em que êsse
provecto especialista estuda com o maior brilhantismo os diversos
aspectos do problema.
Trata cientificamente da eficiência bélica do aeroplano, confronta as máquinas a vapor com os motores de explosão, em terra
e no mar, fazendo ressaltar a superioridade das últimas, que permitem aumentar o raio de ação e a potência da artilharia nos vasos de guerra.
O mesmo estudo comparativo é feito sôbre o emprêgo do petróleo na navegação mercante, pondo em relêvo o aumento de poder
calorífico e a redução do pessoal de foguistas, nas usinas de fôrça
e luz, nos fornos de fundição, nas caldeiras etc.
Considera o General Baldt"ich, que foi o diretor-chefe das explorações argentinas de Comodovo Rivadávia, o petróleo mais dominador que o ouro, e sem o qual não há verdadeira independência.
:É, pois, na sua opinião, o elemento básico da defesa nacional,
o principal elemento de guerra e de importância absolutamente
internacional.
Antes, continua êle, a luta era pelos mercados de consumo, hoje,
pelo domínio das jazidas de petróleo do mundo.
Essas idéias empolgam o espírito das classes nacionalistas na
República Argentina e o Govêrno Federal estuda com a maior cautela os acordos ou opções ante~·iores realizados pelas províncias.
Em 400 contratos, foram Ultimamente, rescindidos 387, considerados nocivos aos interêsse~ da Nação.
O petróleo no Brasil. Esquistos betuminosos. Legislação vigente

No relatório ao Ministro da Agricultura do Govêrno Epitácio
Pessoa, dizia o saudoso Mestre Gonzaga de Campos, então Chefe
do Serviço Geológico:
"Em nenhum Estado do Brasil, que nos conste, tem
aparecido petróleo in natura. Somente de uma sondagem
feita em São Paulo, próximo à Serra de Botucatu (Morro
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do Bofete), foram extraídos, dizem, na profundidade de
cêrca de 400 metros, dois barris de petróleo bruto. Mas
essa perfuração parou e até hoje nenhuma outra pesquisa
foi levada a têrmo. Alguns particulares pediram ao Serviço sondas para as perfurações, cujos trabalhos se propunham custear.
Atuamente recusam-se a fazer essas despesas, de sorte que será o Serviço obrigado a proceder às indispensáveis
pesquisas por conta do Govêrno" .
Na introdução do seu relatório de 1921, dizia o autor destas
linhas, então Ministro da Agricultura, à pág. 46:
"Com o mesmo escopo e por certo ainda com mais
urgente atualidade têm sido ativadas as investigações das
jazidas de petróleo, acompanhadas de estudos dos depósitos de esquistos betuminosos.
Bastaria observar o interêsse e o empenho postos nesse
campo, hoje político, pelas grandes potências, para justificação dos esforços que o Ministério da Agricultura tem,
ultimamente, empregado em tais serviços. E' pena que as
condições financeiras não permitam decuplar essas pesquisas".
·
O Govêrno Epitácio Pessoa não foi indiferente ao relevante
problema, datando daí alguns serviços cujos resultados foram descritos nesses relatórios, dos quais o último não foi publicado. O
ministro pedia, como se vê, em princípios de 1921, recursos orçamentários dez vêzes maiores.
Em 1922, já o Dr. Euzébio de Oliveira, atual Diretor do Seivlço Geológico, dizia em um dos seus trabalhos:
"Encontram-se em vários pontos do Brasil indícios da
existência do petróleo, sendo, porém, mais notáveis nos
Estados de São Paulo e Paraná. O Govêrno Federal tem
mandado proceder, em alguns pontos do País, a sondagens para a pesquisa dêste importante combustível, parecendo que a descoberta de lençóis de petróelo depende
exclusivamente da execução de numerosas sondagens, pois
os resultados das poucas perfurações feitas têm confirmado as previsões dos cientistas que sugeriam ao Govêr·
no tais pesquisas".

-
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Pelo relatório de 1923, do Ministro da Agricultura, as sondag·ens pouco concorreram para a solução do problema, em vista da
ocorrência de espessos lençóis de diábase, que entravaram seriamente a marcha dos serviços. No fim dêsse ano as sondagens
executadas atingiram às seguintes profundidades:
Araguá, 78 metros; Ribeirão Samambaia, 382 metros; Itirapina, 286 metros (São Paulo); Marechal Mallet, 250 metros (Paraná) . No litoral foram feitas sondagens em Maraú (Bahia), 378
metros e Riacho Doce (Alagoas), 165 metros.
Daí para cá as sondagens realizadas, pôsto que ainda em pequenas profundidades, têm acusado a existência de betume, asfalto, parafina, e outros derivados naturais do petróleo, como de
gás combustível natural e gás hélio.
Em vista dêstes resultados, resolveu o Serviço Geológico con·
centrar em 3 zonas o material disponível, constante de 14 sondas,
sendo 4 no Paraná, 6 em São Paulo e 4 no Pará. Seis destas sondas
foram recentemente adquiridas, podendo atingir à profundidade
de 1. 200 metros; as outras s~o para 650 metros.
Essa aparelhagem pode+á funcionar continuamente, organizadas 3 turmas que se revezam no serviço nas 24 horas, como se
faz em outros países. Entre·~anto, a verba de 600 contos, consignada no orçamento, dá apenas para uma só turma, diminuindo
de 2/3 a atividade dos serviços de pesquisas.
E' um dos males a reparar, urgentemente.
A concentração das son~as, idealizada pelo Chefe do Serviço
Geológico, traz vantagens ecpnômicas em casos de acidentes.
Além dos trabalhos realizados pelo Govêrno, poucas pesquisas
existem feitas por um ou outro particular, sendo que duas emprêsas estrangeiras contratara~ com os Estados do Espírito Santo e
Santa Catarina a exploração dessas minas, em largas extensões.
Os Srs. Henrique Lage, em Santa Catarina, e Olavo Saldanha,
no Estado do Rio, têm iguaimente realizado algumas sondagens,
cujos resultados reais são desconhecidos. Quantos outros proprietários têm feito contratos com capitalistas estrangeiros ou nacionais? Não o sabemos.
E' fora de dúvida que os trabalhos oficiais do Govêrno estão
sendo acompanhados por companhias estrangeiras dos países que
exercem o contrôle dêsse artigo - os Estados Unidos e a
Inglaterra.

-
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Elas só aguardam resultados positivos das pesquisas oficiais
para tornarem efetivos os negócios combinados. Um dos poços de
gás em São Paulo de Piracicaba, informa o Dr. Eusébio de Oliveira, pertence hoje a uma emprêsa, que, depois de adquirir o pequeno terreno circunscrito a êsse ponto, cercou-o com arame farpado, ali proibindo a entrada de qualquer pessoa.
Não é possível continuar semelhante regime, arbitrário e danoso ao interêsse público.
Contratos existem com cláusulas de elasticidade suspeitosa
proficientemente examinados, em uma série de brilhantes artigos,
pelo ilustre advogado e ex-Deputado pelo Estado de Pernambuco,
Dr. Solidônio Leite, os quais merecem ser largamente divulgados.
Pôsto que aleatórias, são sempre proveitosas as pesquisas e
explorações mineiras. Elas desvendam riquezas ocultas, despertando esforços inauditos e fomentando ambições que se transformam
em poderosos instrumentos do povoamento e de organizações agrícolas. Foi esta a marcha evolutiva do nosso Pais, desde os tempos
coloniais. O mesmo se deu nos Estados Unidos, com as primeiras
minerações, na Califórnia.
Quaisquer revezes porventura ocorridos são fartamente compensados pelos resultados indiretos e pelas conquistas seguras do
futuro. E' mister levar a cabo os programas estabelecidos pelos diretores técnicos do Departamento, não suspendendo serviços apenas encetados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, próximo a Tôrres e a Ferreira, procedeu-se a sondagens que atingiram 492 metros e a 300 metros respectivamente, não prosseguindo tais trabalhos por dificuldades pecuniárias ou acidentes. O plano de Gonzaga de Campos era levar a muito maior profundidade qualquer
dessas duas sondagens.
Se a agricultura é a companheira inseparável do homem na
sua primeira fase, a mineração é a chave da indústria que marca o
superior estágio da inteligência e da civilização dos povos. Não é
hábil regatear recursos financeiros para tais empreendimentos
quando se prodigaliza com outras ramificações do trabalho nacional, que lhes não são superiores. A verba consignada para sondagens é apenas de 600 contos em um orçamento de mais de cinco
mil contos.
E, ainda assim, ela é insuficiente para pôr em atividade o material existente.
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Quais as despesas feitas pelos Estados federados e pelos municípios para o conhecimento do subsolo brasileiro?
Seria um plano de grande descortino estabelecer o serviço sistemático de sondagens federais, estaduais e municipais, para base
da carta geológica do País e descoberta de riquezas subterrâneas.

Esquistos betuminosos
Não obstante os esforços de todos os países nas pesquisas do
petróleo liquido, sempre as mais econômicas, não se tem deixado
de cogitar do problema conexo - da destilação de esquistos que
revelem riquezas em óleo, tendo em conta o provável esgotamento
das bôlsas subterrâneas que fornecem o petróleo livre .
Continuam as análises do material remetido de diversas regiões do País cujos resultados procuraremos resumir.
Ao Instituto de Química, sob a provecta direção do Dr. Mário
Saraiva, e à Estação de Combustíveis e Minérios, criada no Govêrno
do Presidente Epitácio Pesso~, devemos estudos os mais auspiciosos.
Tivemos ensejo de examinar os boletins do "Instituto de Química", referentes a grande u-µmero de amostras, acusando algumas
delas mais de 14% de petróleo, mais de 70% de coque, mais de
9% de gases.
Os esquistos de Codó (~aranhão), analisados pelo saudoso sábio Gonzaga de Campos, são ricos em substâncias orgânicas, contêm grande quantidade de óleos pesados e forte percentagem em
gases combustíveis apropriados à iluminação.
O material de Alagoas, encontrado ao longo da costa, é de excelente qualidade, produzin,.do bom óleo, que, destilado, produz
gasolina e bastante querosene.
O esquisto de Maraú, na Bahia, acusou mais de 21 % de óleo
bruto. O de Taubaté, em Sijo Paulo, acusou mals de 13% de óleo
bruto.
Nos Estados do Sul, diz o Dr. Eusébio de Oliveira, há grande
quantidade de esquisto betuminoso no horizonte geológico do Irati,
com 8 a 10 % de óleo. li:sses esquistos formam uma camada de
muitas dezenas de metros que se estende desde São Paulo ao Rio
Grande do Sul . li:les não são os mais ricos, porém os de mais fácil
exploração, acreditando os técnicos que essa possante bacia constitua, de futuro, a nossa mais abundante fonte de petróleo.
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Além dos trabalhos jâ citados, podemos seguramente informar
que o Dr. Ernesto da Fonseca Costa, competente diretor da Estação de Combustíveis e Minérios, tem obtido os mais satisfatórios
resultados nas experiências realizadas. Afirma êsse técnico que o
esquisto de Maraú produz óleo parafinado de superior qualidade,
têrmo médio, na proporção de 250 litros por tonelada de esquisto.
Verificou-se, entretanto, que a dificuldade no aproveitamento
dessa considerável fonte de matéria-prima para o fabrico de óleo
combustível, gasolina, lubrificantes, parafinas etc., é o baixo coeficiente da condutibilidade térmica do maraunite, sendo necessário
um tipo especial de retorta, adaptável a êsse material, o que foi
realizado naquela Estação, segundo os planos do seu esforçado
diretor.
Os resultados obtidos para uma tonelada de esquisto são
os seguintes:
31 litros de essências leves;
32 litros de essências pesadas;
7 litros de óleos para motores;
40 litros de óleos para lubrificantes.
Os esquistos de Caçapava, Taubaté e Tremembé foram, igualmente, examinados naquela Estação, e os ensaios autorizam a
computá-los como reservas de óleo mineral de grande valor.
A nossa legislação está adstrita à Constituição Federal e ao
Código Civil. Aquela, no Art. 12, § 1.0 , declara que o título de propriedade mantém-se em tôda a plenitude, salvo a desapropriação
por necessidade de utilidade pública, mediante indenização prévia.
E, adiante, prescreve:
a) as minas pertencem ao proprietário do solo, salvo as limitações estabelecidas por lei, a bem das explorações das mesmas;
b) as minas e jazidas minerais necessárias à segurança e defesa nacionais e as terras onde existirem não podem ser transferidas a estrangeiros .
Os dispositivos constantes da letra b, foram introduzidos na
revisão da Constituição de 24 de fevereiro. Por essa ocasião também se suprimiu o n.º 29 do Art. 34, que atribuía privativamente
ao Congresso a faculdade de "legislar sôbre terras e minas da propriedade da União".
Parece que o legislador constituinte quis suprimir a restrição
imposta à União de só poder legislar sôbre minas de sua proprie-
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dade, ampliando êsse direito, mesmo no caso em que elas pertençam aos Estados ou a particulares .
Em face da Constituição Federal continua predominante o
princípio que atribui ao proprietário do solo o direito sôbre as minas do respectivo subsolo, com a restrição de não poder alienar
a estrangeiros as que forem consideradas necessárias à defesa nacional, e de submeter-se à desapropriação por necessidade e utilidade pública, ficando, entretanto, o proprietário sujeito às limitações estabelecidas por lei, a bem da exploração dessas minas.
O critério sôbre essas limitações tem certa elasticidade interpretativa e, por isso, convém quanto antes uma lei especial que regule o assunto.
O nosso Código Civil, por sua vez, co:p.sidera os minerais contidos no solo como acessórios do mesmo; separa do solo as minas e
pedreiras para o fim de hipoteca e inclui as minas no caso de desapropriação por utilidade pública.
A propriedade mineral fica destacada do solo, a bem do desenvolvimento da indústria d~ mineração.
É sob a observância d~sses artgios de lei, que envolvem noções
do direito universal moderno, visivelmente evolutivo em tôdas as
nações, que devemos operar a reforma da nossa lei de minas de
1921, decretada na Presid~ncia Epitácio Pessoa.
Naquela lei, sob Decretos ns. 4. 265 e 15. 211, de 1921, foram
aproveitados estudos anteriores de grande valor de Sousa Bandeira, Antônio Olinto, Estêvão Lobo, Pandiá Calógeras, Leite e
Oiticica, Ribeiro da Costa, Pedro L. Soares de Sousa, Augusto de
Lima e outros, sob a orieµtação definitiva do sábio brasileiro de
saudosa memória - Gonzaga de Campos.
A revisão constitucional de 1926 veio facilitar o advento de
uma nova legislação, que precisa surgir, para amparar os interêsses do Estado, na mineração do petróleo.
Na Lei de Minas vigente, está previsto que, pela sua alta importância mundial, esta e&pécie de jazidas requeria uma legislação
especial. E' chegado o momento de realizá-la com a maior atenção.
Em prolongada conferência com o Chefe do Serviço Geológico,
Dr. Eusébio de Oliveira, tomamos conhecimento dos anteprojetos
que está organizando para serem entregues ao Govêrno.
Tivemos o prazer de verificar que as melhores idéias dominam
o espírito de S. S.ª, na reforma da Lei de Minas e na que será ela-
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borada para a exploração do petróleo brasileiro. Entendo que melhor do que esta comissão poderâ o ilustrado técnico, competente e
patriota, produzir um trabalho à altura das nossas necessidades.
E' mister, entretanto, agir com presteza, legislar com decisão
e clareza, votando os recursos indispensáveis ao grande movimento
do Executivo no aproveitamento do material existente e criação
de novos elementos de ação, para a grande campanha que devemos encetar.
Não temos a pretensão de apresentar um completo balanço
sôbre tão vasto assunto, nem foi nosso objetivo produzir um trabalho de legislação comparada.
Quisemos, apenas, pôr em relêvo a suprema importância de
um assunto que preocupa a atenção dos maiores estadistas do
mundo, interessando as classes intelectuais e científicas, que sentem a gravidade do problema, exigindo até a nacionalização das
jazidas.
Aos chefes de serviço do Ministério da Agricultura, agradecemos a presteza de preciosas informações, bem como ao distinto
advogado Dr. Solidônio Leite o concurso de seu grande cabedal
ilustrativo do assunto, com o qual, patriàticamente, se ocupa êsse
preclaro cidadão.
Não confeccionamos projeto de lei, porque parece-nos melhor
partir êle do Diretor do Serviço Geológico, que o está preparando,
conforme nos disse, para submetê-lo à deliberação do Govêrno.
Confiamos na presteza dêsse trabalho, que o Congresso transformará logo em lei que tranqüilizará o espírito nacional, dando,
ao mesmo tempo, necessâria expansão a essa indústria mineral .
A Comissão de Agricultura apresenta as seguintes sugestões,
que serão levadas à consideração do Sr. Presidente da República
e do Sr. Ministro da Agricultura, como um a pêlo à concretização
de idéias da mais alta significação econômica e evidente O:r1ortunidade:
A - Reforma imediata da lei que regula a propriedade e a
exploração de minas (Decreto n. 0 4.265, de 15-1-1921) e criação
de urna lei especial sôbre o petróleo;
B - Criar nos institutos federais de ensino uma cadeir2. para
o estudo da exploração do petróleo e seus derivados;
-2-
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C - Mandar ao estrangeiro alguns dos nossos técnicos a fim
de praticar no serviço de sondagem do petróleo;
D - Organizar estatística completa dos serviços até agora
realizados nos Estados e examinar os contratos por êstes celebrados com companhias estrangeiras e com particulares;
E - Estudar tais acordos ou contratos para promover a rescisão ou anulação daqueles que forem contrários à segurança e defesa nacionais, nos têrmos do Art. 72, § 17, Letra b, da Constituição;
F - Incluir nas Comissões Militares designadas para inspeção
das nossas fronteiras, alguns técnicos dos serviços geológico, florestal e do Museu, para o estudo mineralógico e botânico dêsses
territórios;
G - Aumentar de 10 mil contos a verba atual do Serviço Geológico, sendo dois mil para pôr em atividade contínua o material
de sondagens já adquirido e oito mil para multiplicação dos serviços de pesquisas do petróleo .
Para custear tais despesas, propomos ao critério do Govêrno
um adicional sôbre o va~or da importação de óleos, gasolina,
querosene.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 1927. -

Simões Lopes.

ANTEPROJETO DE LEI SôBRE AS JAZIDAS DE PETRóLEO (*)
REGULA A PROPRIEDADE E EXPLORAÇÃO DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO

Art. 1.º As disposições desta lei são aplicáveis à pesquisa e
exploração das jazidas do petróleo.
Art. 2. ° Consideram-se jazidas de petróleo:
a) o petróleo, qualquer que seja a sua natureza;
b) o betume, asfalto, parafina, e todos os derivados naturais
do petróleo, qualquer que seja o seu estado físico;
e) o gás combustível natural;
d) tôdas as rochas que contenham em quantidade comercial
alguma das substâncias enumeradas nestas três alíneas .
Das pesquisas
Art. 3. 0 O direito do proprietário do solo de proceder à pesquisa para a descoberta de petróleo em terras de sua propriedade
será exercido sem dependência de autorização.
Art. 4. 0 Terceiros só poderão fazer pesquisas nessas terras
com o consentimento do respectivo proprietário, e em tudo que se
relacione com êsses trabalhos obedecer-se-á ao disposto nesta lei.
Art. 5. 0 O contrato feito pelo pesquisador com o proprietário
deve obedecer a tôdas as disposições desta lei, a fim de que possa
o contratante gozar dos favores desta lei referentes à exploração
das jazidas.
Art. 6.o O Govêrno Federal poderá :··iandar fazer pesquisas
de petróleo em qualquer ponto do território nacional, de acôrdo
com as disposições desta lei. As pesquisas executadas pelo Govêrno
Federal obedecerão às seguintes regras:
( *)
Elaborado pelo Sr. Euzébio Paulo de Oliveira, Diretor do Serviço
Geológico e Mineralógico do Brasil, em 22 de julho de 1927.
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l.º O Govêrno, pela repartição competente, mandará delimitar as áreas em que os indícios superficiais, a constituição geológica e a estrutura das camadas indiquem a possibilidade da existência de petróleo.
2.º Delimitadas as áreas, o Govêrno mandará publicar no
órgão oficial de publicidade do município, onde se acharem as
áreas delimitadas, e no Diário Oficial, durante 60 dias, editais com
citação aos proprietários, para que, dentro do mesmo prazo e perante o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, manifestem o desejo de executar por si as pesquisas.
§ 1. 0 Aos proprietários que o preferirem, fazer as pesquisas
por si, será marcado o prazo improrrogável de seis meses para o
início da primeira sondagem e de quatro anos para sua conclusão.
§ 2.º Não se verificando desde logo essa preferência ou decorrido o prazo sem que se inicie a primeira sondagem, o Govêrno
estará habilitado a fazer uso das terras para pesquisas de petróleo.
Art. 7.0 As pesquisas nas terras em que o Govêrno haja adquirido o direito de execut{\-las serão efetuadas diretamente por
êle ou por meio de concessões feitas de acôrdo com esta lei.
§ l.º As concessões de pesquisas serão solicitadas perante o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao ~êlo fixo de 250$000.
§ 2.º O peticionário deverá apresentar um certificado do Tesouro Nacional, que dê prova de ter sido depositada como garantia
a quantia de 1 :000$000 por lote de cem datas ou fraç~o que não
chegue a êsse número. Êsse depósito será feito sempre em dinheiro
e não poderá ser devolvido senão uma vez liquidadas tôdas as responsabilidades que decorram da concessão .
§ 3. 0 São proibidas concessões de pesquisa a estrangeiros, na
costa e nas fronteiras, dentro de uma faixa de 60 quilômetros.
Art. 8.º As concessões de pesquisas sujeitar-se-ão às seguintes condições:
I. A área de cada concessão conterá no máximo 1 . 000 datas
petrolíferas ou unidades de quatro hectares.
Parágrafo único. Na demarcação das áreas concedidas, as
datas que constituírem uma concessão formarão um todo sem descontinuidade e de forma retangular. O lado maior do retângulo
nunca deverá exceder o décuplo do lado menor, e, quando a concessão fôr outorgada em zona litorânea ou ribeirinha a rios navegá-
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veis, é o lado menor que será disposto em seguimento ao rumo das
costas ou ao curso dos rios, ressalvados os direitos da navegação.
II. O prazo para as pesquisas será de dois a quatro anos,
prorrogável por mais dois anos, conforme a área e outras circuns·
tâncias e a juízo do Govêrno.
III. Será cobrada uma taxa fixa anual de $500 por data; se
fôr em terras do domínio de particulares, a taxa poderá subir até
4$000 por data e será cobrada como contribuição ao resgate dos
ônus assumidos ou que hajam de ser assumidos pelo Govêrno.
Parágrafo único . As taxas serão pagas adiantadamente no
decurso do primeiro trimestre de cada ano, nas repartições arrecadadoras federais, mediante guia do Departamento competente do
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
IV. As pesquisas serão efetuadas de acôrdo com um plano
de trabalho que deverá ser apresentado pelo concessionário e aprovado pelo Govêrno, cumprindo seja feita a apresentação dêsse plano dentro dos primeiros três meses contados da outorga do título.
§ 1.0 O concessionário obrigar-se-á a trazer o Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio devidamente informado do desenvolvimento e resultados das pesquisas, bem como a fornecer-lhe
anualmente cópia dos trabalhos e estudos geológicos, perfis das
sondagens e plantas topográficas que houver executado.
§ 2. 0 Obrigar-se-á também a apresentar-lhe, no fim dos respectivos trabalhos, um mapa das datas pesquisadas, com sujeição
a especificações determinadas pelo mesmo Ministério.
V. O petróleo e materiais extraídos nas pesquisas só poderão
ser utilizados para análises e ensaios e em quantidade que será
fixada no ato da concessão.
VI. As concessões são intransferíveis sem permissão expressa
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, salvo nos casos de herdeiros necessários, cônjuge sobrevivente e sucessão comercial.
VII. Nas concessões de pesquisa serão sempre respeitados os
direitos de terceiros, de sorte que concessionários responderão em
todo o tempo pelos prejuízos causados a proprietários ou pesquisadores confinantes.
VIII . O Govêrno designará um técnico do Serviço Geológico
e Mineralógico do Brasil, para acompanhar as pesquisas e verificar
o andamento do plano que haja sido aprovado.
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1.0 , mandará publicar nas respectivas comarcas e no Diário

Oficíal, durante 60 dias, editais em que sejam claramente definidas
a situação, dimensões e confrontações da área petrolífera, com
citação aos proprietários para que, dentro do mesmo prazo e perante o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, façam
opção entre a desapropriação pura das jazidas mediante indenização do seu valor, ou a desapropriação condicional, que consistirá
em deixarem as minas à União mediante uma participação de
50 % nos lucros por esta auferidos dos direitos de superfície e de
produção, instituídos por esta lei sôbre a exploração e aproveitamento das jazidas;
2.º, não se verificando no prazo marcado aquela opção, o Govêrno promoverá as desapropriações, que serão feitas de acôrdo
com a legislação em vigor, sendo, porém, abatidas do valor da jazida as despesas feitas com o serviço de pesquisas;
3. 0 , as explorações serão efetuadas pelo Govêrno ou por meio
de concessões feitas de acôrdo com esta lei.
§ 1. o As concessões de exploração serão solicitadas perante o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao sêlo fixo de 500$000 e serão concedidas
mediante decreto.
§ 2. 0 Se as pesquisas forem feitas mediante concessão do
Govêrno, o pesquisador de uma jazida remuneradora terá o direito
de requerer a concessão da exploração que lhe será concedida de
acôrdo com as disposições desta lei.
§ 3.º O Govêrno não poderá fazer concessões de exploração
a terceiros em terras concedidas a outros, antes de declarada a caducidade das concessões.
§ 4.º São proibidas concessões de exploração a estrangeiros
na costa e nas fronteiras dentro de uma faixa de 60 quilômetros.
Art. 13. As concessões de exploração sujeitar-se-ão às seguintes condições:
I. Não transferirão a propriedade das jazidas, darão apenas
o direito de fruir temporàriamente as suas utilidades e frutos.
Parágrafo único. :G:ste direito não se estende às substâncias
minerais estranhas à concessão, existentes dentro do seu perímetro, as quais constituirão objeto de concessões distintas regidas
pela Lei de Minas.
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II. A área de cada concessão terá no máximo 1 . 000 datas
ou unidades de 4 hectares.
III . A duração da concessão será no máximo de 25 anos.
Parágrafo único. O concessionário, em igualdade de condições, terá preferência para o arrendamento da concessão se, extinta
a mesma pelo advento de têrmo, o Govêrno a quiser arrendar.
IV. Será cobrado um direito de superfície ou contribuição
anual sôbre a área que compreenda a concessão.
§ 1.0 A taxa será de 5$000 por data enquanto não comece a
produção; começada, pagará uma taxa fixa, anual, de 10$000 por
data.
§ 2. 0 As taxas serão pagas por semestres vencidos dentro dos
primeiros três meses do semestre seguinte, regendo, quanto ao
mais, as mesmas disposições e sanções estabelecidas.
V. Será cobrado ainda um direito de produção.
§ 1. 0 A taxa de produção será de 10 % do valor líquido do
petróleo que se extrair dos poços, se as jazidas distarem até 150
quilômetros do mar ou de vias de navegação contínuas até o mar
e de 6 %, também em todos o~ demais casos.
§ 2. 0 O direito de produção será entregue à escolha do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em dinheiro, em produto bruto ou em produtos de benefício, sendo tomado como valor
dêstes o preço médio da venda no Rio de Janeiro, durante o semestre anterior àquele em qu'il se haja de efetuar o pagamento.
§ 3.º A entrega em produtos a que se refere o parágrafo anterior far-se-á precisamente no ponto em que o concessionário rea·
lize os seus embarques, se a exploração fôr perto de vias navegáveis; em caso contrário, na esitação de estrada de ferro mais próxima.
VI. O concessionário será obrigado a obter no prazo de três
anos contados da outorga do título o mínimo de produção que neste haja determinado. Se por culpa o não obtiver, pagará a respectiva taxa sôbre a produção estipulada e não sôbre a produção efetiva, sem prejuízo da taxa de superfície. Havendo motivo justo,
pagará a taxa sôbre a produção efetiva.
VII. O concessionário será obrigado também a fornecer de
preferência e a pro rata, segundo sua produção, o petróleo e derivados de que necessite o consl..lmo nacional, não podendo exportar
senão o excedente.
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VIII. O concessionário será obrigado ainda:
a) empregar nos trabalhos de exploração o elemento nacional quer se trate de pessoal técnico e administrativo, quer se trate
de pessoal operário, na proporção que em cada caso seja determinado pelo Govêrno;
b) a fundar e manter escolas e hospitais para os operários e
filhos dêstes nas vizinhanças do estabelecimento.
IX. O concessionário obrigar-se-á igualmente:
a) a entregar anualmente à fiscalização do Govêrno um relatório sôbre o estado dos trabalhos referentes aos estudos e explorações das jazidas e às obras e instalações respectivas, assim como
a estatística da mão-de-obra, stocks, vendas, produção bruta e
beneficiada, com sujeição e especificações determinadas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio;
b) a prestar todos os demais esclarecimentos e informações
que lhe forem, em geral, exigidas pela fiscalização do Govêrno, e
especialmente os que entendam com o custo da produção e o preço
de venda dos produtos destinados ao consumo nacional.
X. As concessões são transferíveis, sem permissão expressa
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, salvo nos casos de herdeiros necessários, cônjuge sobrevivente e sucessão comercial.
XI. Nas concessões de exploração serão sempre respeitados
os direitos de terceiros, de sorte que os concessionários responderão
em todo tempo pelos prejuízos causados à propriedade do solo e
às explorações confinantes.
XII . O concessionário gozará de tôdas as servidões estabelecidas por lei em favor da indústria mineira, incluindo o direito
de desapropriar o terreno superficial de que necessite para o estabelecimento e desenvolvimento dos trabalhos de exploração, observadas em cada caso as determinações legais.
§ l.º Os concessionários que construírem oleodutos para o
transporte dos seus petróleos deverão conduzir os dos concessionários vizinhos que necessitem dêsse elemento. Também os que tiverem usinas de refinação estarão no dever de beneficiar os petróleos
de outros produtores, sempre que a capacidade dela seja superior
ao rendimento da sua própria zona. Em ambos os casos será verificado se a natureza do petróleo a ser conduzido ou beneficiado não
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prejudica a marcha dos oleodutos ou as instalações de beneficiamento. O Govêrno fixará as cotas que deverão ser abonadas por
êsses serviços .
§ 2. o O Estado gozará com os particulares, e debaixo das
mesmas condições, dos direitos que o parágrafo anterior lhes
concede.
§ 3.º Salvo os direitos de terceiros, e obtidas autorização e
aprovação do Govêrno, os concessionários poderão construir cais
marítimos e fluviais com as instalações necessárias para o embarque, desembarque e depósito não só dos seus produtos, como do
material destinado a todos os seus serviços .
XIII . O concessionário gozará também de todos os favores
concedidos às emprêsas de mineração de. acôrdo com a Lei
de Minas.
XIV. Depois de 15 anos o Govêrno poderá encampar quando
quiser, a concessão e o conjunto das obras e instalações do concessionário utilizadas na exploração, benefício, transporte e depósito de petróleo, calculada 3i indenização por uma comissão arbitral, composta de três membr os, dos quais um nomeado pelo Govêrno, o segundo pelo conces~ionário e o terceiro, que servirá no
Qaso de empate, por ambas as partes, devendo o cálculo tomar-se
em consideração, não só o vaJor daqueles conjuntos, deduzidos a
preço dos materiais cedidos g;ratuitamente pelo Govêrno e o total
das quantias que a título de favores houver recebido o cencessionário, mas também a renda líquida da exploração no último decênio.
XV. Caducada a concessão pelo advento do têrmo e declarada a sua caducidade, reverterão ao domínio da União o usofruto
das minas e o conjunto das obras e instalações do concessionário
utilizadas na exploração e aproveitamento das mesmas, fazendo-se
a reversão independente de tôda e qualquer indenização.
Art . 14. As concessões de exploração caducarão:
I. Pelo vencimento do prazo da sua duração.
II. Por não obter o concessionário durante cinco anos consecutivos, que se contarão a partir do terceiro ano em que tenha
sido outorgada a concessão, si. produção mínima inscrita no seu
contrato.
III. Pelo não pagamento do direito de superfície durante
um ano.
1
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IV. Por não entregar o concessionário durante um ano o
direito de produção.
V. Pelo não cumprimento das obrigações impostas nos
ns. VII, VIII, IX e XII (§§ 1. 0 e 2. 0 ) do Art. 11.
VI. Por infração do que é determinado no n. 0 V do Art. 11
e no Art. 15.
VII. Pela não nomeação do árbitro no caso previsto no
n. 0 XIV do Art. 11.
Art. 15. O Govêrno declarará administrativamente a caducidade das concessões de exploração.
§ 1.º Salvo no caso do n.º I do artigo anterior e no de infração do Art. 15, o concessionário terá direito à indenização das
benfeitorias pelo seu valor.
§ 2. 0 Se houver dívida pendente a favor do Fisco, o Govêrno
tomará conta das benfeitorias sôbre a base da avaliação a que alude o parágrafo anterior e do produto que obtenha deduzirá o que
lhe seja devido, entregando o saldo ao concessionário e adjudicando
a concessão renovado com os mesmos direitos e obrigações ao arrematante, juntamente com as benfeitorias.
Art. 16. As companhias concessionárias de pesquisa ou de
exploração ficarão sujeitas:
I. Quanto à sua constituição e funcionamento, às leis brasileiras que regem as sociedades mercantis; e terão domicílio legal
na República.
II. Quanto à incorporação do seu capital social, a pôr no
mínimo 25 % de suas ações à disposição do capital brasileiro.
III. Quanto à sua fiscalização, a prestar todos os esclarecimentos e informações que lhes forem exigidas pela fiscalização do
Govêrno no tocante ao seu capital social, aos seus empréstimos
por obrigação e às suas rendas, submetendo-se, para isso, se tanto
fôr preciso, ao exame dos livros .
Art. 17 . Os concessionários de pesquisas ou de exploração
não poderão celebrar com governos estrangeiros, nem com emprêsas ou particulares que estejam associados com êles contrato algum que se refira aos trabalhos de pesquisas, de extração e de
beneficio dos petróleos .
Parágrafo único. A contravenção ao disposto neste artigo
causará a caducidade imediata da concessão e a perda de todos os
direitos que dela derivam.
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Art. 18. O Govêrno poderá reservar em cada bacia petrolífera, segundo sua importância e locação, cinco ou mais cedidas a
companhias nacionais com capitais no País. Poderá também reservar para a exploração direta pelo Estado a zona ou zonas que
julgar conveniente.
Parágrafo único . O proprietário poderá pôr à disposição do
Govêrno as suas terras, a fim de serem feitas pesquisas, as quais
serão executadas se o proprietário obrigar-se a dar ao Govêrno
10 % da produção líquida do petróleo extraído.
Art. 19. O gás hélio captado em qualquer exploração pertencerá ao Estado, mediante a indenização do seu valor.
Art. 20 Os casos omissos cairão sob o domínio da Lei de
Minas e por ela serão regidos, bem como pelo direito comum na
f arma que nela se determina.
Art. 21. No Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,
será encarregado dos assuntos a que se refere esta lei o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil .
Art. 22. Revogam-se a~ disposições em contrário.

PROJE'l'O DE LEI REGULADOR DA PROPRIEDADE
DAS MINAS
DAS MINAS EM GERAL

CAPÍTULO

I

Disposições gerais
Consideram-se minas para os efeitos desta lei, massas minerais ou fósseis existentes no interior ou na superfície da
terra, de substâncias valiosas para a indústria, exploráveis com
vantagens econômicas, contendo elementos metálicos, semimetálicos ou não metálicos, e os respectivos minerais, os combustíveis
fósseis, com exceção da turfa e do petróleo, as gemas ou pedras
preciosas, e outras substâncias de valor industrial.
Art. 2. 0 Não se consideram minas e reputam-se pedreiras os
materiais de construção, as saibreiras, as barreiras, os depósitos
de areia, pedregulho, ocas, turfa, caulim, amianto, as areias de
mmério de ferro, os depósitos superficiais de sal, salitre ou terra
salitrosa e as existentes em lapas e cavernas.
Também não se consideram minas as fontes de águas termais,
gasosas, minerais e mínero-medicinais.
§ l.º A exploração das pedreiras depende exclusivamente do
proprietário do solo, e ficam apenas sujeitas às disposições de polícia e aos regulamentos locais, quando forem explorados a céu
aberto; e as disposições de polícia quanto à segurança e higiene
das minas, quando houver trabalhos subterrâneos.
§ 2.0 No caso de ocorrerem nas pedreiras substâncias pertencentes à classe das minas, a sua exploração industrial se regulará pelos preceitos desta lei.
ART. l.º
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Art. 3.º As dúvidas, relativas à classificação das substâncias minerais serão resolvidas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
Art. 4.º Fica criado o Conselho Superior de Minas incumbido de estudar e emitir parecer sôbre tôdas as questões técnicas,
econômicas e de direito privado referentes à mineração, e que não
ficarem resolvidas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
§ 1. 0 :mste Conselho, presidido pelo Ministro da Agricultura,
Indústria e Comércio, terá como membros: os diretores do Serviço
Geológico e Mineralógico, da Escola Politécnica do Rio de Janeiro
e da Escola de Minas de Ouro Prêto, os lentes catedráticos de metalurgia e exploração de mina destas escol~s, o consultor-jurídico
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e três representantes de emprêsas de mineração do País.
§ 2. 0 O trabalho da secretaria dêste Conselho ficará a cargo do secretário do Serviço Geológico e Mineralógico.
§ 3. 0 As funções do Conselho serão consultivas.
§ 4. 0 Os pareceres serãp formulados por escrito e nenhuma
remuneração especial por êsse trabalho caberá aos membros do
Conselho, salvo transporte gratuito e diárias para aquêles que
residirem fora da Capital Federal e forem obrigados às reuniões
do mesmo Conselho.
Art. 5. A mina constitui propriedade imóvel, distinta do solo,
sendo alienável isoladamente. Os acessórios permanentemente
destinados à exploração, obras darte, construções, máquinas e instrumentos, animais e veículos empregados em serviço da mina,
bem como o material de custeio em depósitos, são considerados bens
imóveis.
Art. 6. 0 A indústria mi:p.eral compreende a pesquisa e a exploração, o transporte industrial, o armazenamento, a preparação
mecânica e o tratamento metalúrgico das substâncias minerais.
CAPÍTULO

II

Da propriedade das minas

Art. 7. 0 As minas pertencem ao proprietário do solo, com as
limitações estabelecidas nesta lei em bem de sua exploração e da
segurança e defesa nacionais .
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Art. 8. 0 Não podem pertencer a estrangeiros as minas e jazidas minerais e as terras onde existirem as seguintes substâncias
necessárias à segurança e defesa nacionais: antimônio, cromita,
cobre, grafite, ferro, magnesita, manganês, mercúrio, mica,
monasita, nitratos, pirita, estanho, tungstênio, vanádio, carvão de
pedra e petróleo .
Art. 9. 0 As minas de ouro e prata poderão ser exploradas por
emprêsas nacionais ou estrangeiras competentemente autorizadas
a funcionar no Brasil, mas o ouro e a prata por elas produzidos não
poderão ser exportados, devendo ser entregues ao Govêrno Federal,
mediante pagamento prévio.
Art. 10. A indústria a que se refere o Art. 6. 0 desta lei, é
de utilidade pública e gozará de preferência sôbre qualquer aproveitamento do terreno, mediante indenização prévia.
Art. 11. A pesquisa e a exploração das minas de petróleo se
regularão por uma lei especial .
Parágrafo único. Para os efeitos legais consideram-se minas
de petróleo:
a) o petróleo, qualquer que seja a sua natureza;
b) o betume, asfalto, parafina e todos os derivados naturais
do petróleo, qualquer que seja o seu estado físico;
e) o gás combustível e o gás hélio;
d) tôdas as rochas que contenham em quantidade comercial
alguma das substâncias enumeradas nestas três alíneas .
Art. 12. E' vedado o parcelamento ou divisão material da
mina, salvo quando se trata de aluviões superficiais, de areias dos
leitos dos rios e conveniência industrial, a juízo do Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio .
Art. 13. É permitido ao proprietário separar a mina do solo
para o fim de a arrendar, hipotecar ou alienar, e pode fazê-lo com
relação à propriedade superficial reservando para si a da mina.
Art. 14. Os contratos de arrendamento, enfiteuse ou aforamento da propriedade do solo não transferem o direito à exploração da mina acaso existente, o qual pertencerá ao senhorio direto.
A transferência do direito de explorar a mina será objeto de
contrato especial.
Art. 15. O arrendatário da mina não poderá sublocá-la sem
o consentimento do locador.
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Art. 16. O usufruto da mina só se poderá transferir por
alienação ao proprietário original; mas o seu exercício pode cederse a outrem por título gratuito ou oneroso.
Art. 17. Em caso de sucessão causa mortis, os herdeiros poderão continuar em comunhão ou associar-se para a exploração
da mina, para sua venda ou para seu arrendamento.
§ 1.º Não se realizando esta hipótese, passará a mina ao herdeiro que indenizar a co-herdeiros o valor dos seus quinhões.
§ 2. 0 Se mais de um herdeiro se propuser fazer êsse pagamento haverá licitação entre êles.
§ 3. 0 Se os condôminos não concordarem na exploração da
mina, e preferirem dispor dela, será a mesma avaliada judicialmente e vendida em hasta pública a quem .mais der.
Art. 18. Salvo no caso de acôrdo entre as partes, sempre que
houver condomínio nas minas a transferência de sua propriedade
se fará mediante depósito em juízo do valor arbitrado para amesma, e sôbre êsse preço ficarão transferidos todos os direitos dos
interessados, segundo o processo marcado na parte l.ª, Cap. VI,
Ttít. VII do Regulamento zi.o 737, de 1850.
Art. 19. No arrendamento das minas a cessação dos trabalhos durante três meses, seµi motivos justificados, acarretará a
rescisão do contrato.
Art. 20. No caso de dtssolução ou liquidação de uma companhia ou sociedade constituída para o fim de explorar uma propriedade mineral, será alienada e o resultado da operação será rateado entre os acionistas ou associados.
Art. 21. Aos proprietários de minas cuja propriedade se
acha pro indiviso fica marcado o prazo improrrogável de um ano,
a partir da data da regulamentação desta lei, para liquidarem os
seus direitos sôbre a proprie~ade mineral.
Findo êsse prazo de um ano sem que tenha sido liquidada a
questão, terceiros ficam com o direito de requererem a desapropriação da mina (Art. 59, § 2. 0 , n. 0 IV, do Código Civil).
Feita a avaliação da mina, nos têrmos da legislação vigente,
o juiz imitirá posse da mina ao requerente, que deverá imediatamente iniciar a sua exploração .
Art. 22. Se o proprietário de uma mina já pesquisada ou já
trabalhada não estiver explorando-a, fica concedido a terceiros o
direito de requererem a desapropriação para a sua exploração.
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Art. 23. Para os efeitos do Art. l.º as indústrias compreendem a pesquisa e a exploração das minas, o transporte industrial,
o armazenamento, o beneficiamento e o tratamento metalúrgico
··-~
das substâncias minerais.
": ·"u;::..
Art. 24. Nos casos omissos nesta lei, a propriedade das mi-1'<1.::
nas regula-se pelas do direito comum.
.C
I •,,•

CAPÍTULO

III

Das pesquisas das minas
Art. 25. Consideram-se pesquisas todos os trabalhos que têm
por fim verificar a existência e capacidade econômica da mina,
desde as escavações superficiais até as sondagens de poços e galerias.
Art. 26. O direito do proprietário do solo de proceder à pesquisa para a descoberta de minas em terras de sua propriedade
será exercido sem dependência de autorização, respeitadas as exigências dos regulamentos de polícia e segurança dos serviços.
Art. 27. Terceiros só poderão fazer pesquisas nessas terras
com o consentimento do respectivo proprietário .. isse consentimento deve ser escrito e levado ao cartório de registro de hipotecas para
ser transcrito no Livro de Registro de Pesquisas de Minas.
Parágrafo único. A remuneração do pesquisador de uma
mina será a que constar do contrato existente entre o proprietário
do solo e o mesmo descobridor, contrato êsse que também deverá
ser passado no tabelião da comarca onde existir a mina.
Art. 28 . Quando o proprietário do solo recusar licença para
se fazer pesquisas nos terrenos onde existirem indícios de jazidas
minerais, compete ao Juiz de Direito da comarca onde estiver a
jazida conceder tal permissão, o que deverá sempre fazer, depois
de prévia audiência dos interessados estipulando-se desde logo
uma indenização pelos prejuízos que possam trazer ao dono do
terreno.
Art. 29. Se independentemente do consentimento do proprietário do solo, forem descobertos indícios inequívocos de minas
novas, deverá o descobridor comunicar simultâneamente ao proprietário do solo e ao Juiz da comarca para o fim de registrar a
-
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descoberta no Livro de Descobertas de Minas. Liquidadas favoràvelmente ao descobridor pelo Juiz da comarca as dúvidas ocorrentes sôbre a identidade do descobridor e a veracidade da comunicação o Juiz mandará transcrever a comunicação no Livro de
Registro de Pesquisas de Minas, ficando o descobridor ou o proprietário ou ambos com o direito de executar as mesmas pesquisas conforme combinarem.
Art. 30 . A recompensa do descobridor será a que constar do
contrato feito com o proprietário e na falta dêste de 5 % sôbre o
valor da propriedade mineral.
Art. 31. Na propriedade pro indiviso pode fazer pesquisas o
conjunto dos condôminos, por si ou por terceiros.
Parágrafo único. Valorizada a mina, cada condômino terá
direito a cota proporcional do quinhão que ·lhe couber na divisão
da superfície.
Art. 32 Na propriedade pro indiviso o condômino que tenha
descoberto uma jazida nova, pode fazer pesquisas, contanto que
se responsabilize mediante caução, pelos danos causados a benfeitorias pertencentes na superfície a condôminos.
§ 1.º Se durante a execµção das pesquisas fôr resolvida a divisão judicial da propriedade, esta não impedirá a continuação dos
trabalhos; deverão antes ser êstes considerados benfeitorias, que
possam motivar preferências na adjunção da gleba ao condômino
pesquisador.
§ 2.0 Se a divisão judicial fôr iniciada depois de concluídas
as pesquisas e registrada a mina no "Livro de Registro do Ministério da Agricultura", os condôminos que houverem feito as pesquisas terão direito de requerer para o seu quinhão a gleba contendo a área indispensável aqs serviços da mina e na distribuição
desta, receberão metade do seu valor, constituindo a outra metade objeto de rateio comum.
Art. 33 . O proprietário do solo poderá vender o minério e
matérias extraídas durante ai; pesquisas.
Art. 34. O pesquisador que não fôr proprietário só poderá
utilizar-se dos minérios e m~térias extraídas nas pesquisas para
análises e ensaios industriais, e não poderá vender senão depois de
começada a exploração.
Art. 35. O fato comprovado da Yenda dêsses produtos será
motivo suficiente para a rescisão do consentimento dado pelo pro-
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prietário ou da licença para as pesquisas, concedida pelas autoridades competentes.
Art. 36. Pesquisa para outro, quem pesquisa por conta e
salário dêsse outro.
CAPÍTULO

IV

Da exploração da mina

Art. 37 Pesquisada a mina e caso o pesquisador e o proprietário, ou os dois reunidos não possam ou não queiram explorá-la, o seu meneio por terceiros se fará nas condições fixadas no
contrato que os ligar.
§ 1.º Na falta de contrato prévio, se entenderá que a remuneração conjunta do proprietário do solo e do pesquisador é de
5% do lucro líquido deixado pelo meio da mesma.
§ 2.0 Se o pesquisador ou o proprietário do solo quiser explorar a mina, a remuneração daquele que não participar nos trabalhos da exploração será a mencionada no contrato que os ligar, e,
em falta dêste, se entenderá que é de 2% do lucro deixado pelo meneio da mina.
§ 3.º Fica assegurado aos donos da mina o direito de fiscalizar as operações comerciais e a escrituração da emprêsa exploradora, para o fim de averiguarem a exatidão das contas que lhes forem prestadas sôbre sua remuneração.
§ 4.º Se a exploração fôr feita pelo pesquisador ou pelo proprietário do solo, nos têrmos do § 2. 0 dêste artigo, cabe àquele que
não participar nos trabalhos o direito de fiscalizar as operações
comerciais e a escrituração do outro para o fim de averiguar a
exatidão das contas que lhe forem prestadas sôbre a sua remuneração.
Art. 38. Se o proprietário de uma mina de valor reconhecido
e não explorada recusar seu consentimento para que se efetue seu
meneio por outrem, fica reconhecido a êste último o direito de desapropriar a mina na forma da legislação vigente.
§ 1.º Se o proprietário recusar a indenização fixada no respectivo processo o desapropriante depositará a quantia, na forma
da lei, efetuando o depósito, o Juiz expedirá mandado da imissão
de posse, que não admitirá embargo de natureza alguma.
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Art. 39. Quando forem diferentes o proprietário do solo e o
da mina, a êste último fica reconhecido o direito de desapropriar
a área superficial necessária para os trabalhos de exploração, de
tratamento metalúrgico, e para a instalação de acessórios permanente de que trata o Art. 23.
Art. 40. Pesquisada a mina com resultado positivo, o pesquisador, qualquer que êle seja, deverá comunicar ao Juiz da comarca o resultado dos trabalhos, em petição contendo: l.º, título
da propriedade mineral; 2. 0 , documento provando a legalidade das
pesquisas; 3.º, certidão de que inscreveu o contrato no Registro de Pesquisas de Minas; 4. 0 , provas que executou as pesquisas
consistindo em plantas, memoriais descritivos da jazida, relatório
dos trabalhos executados e amostras que demonstrem a natureza
e o teor do minério; 5.º, planta dos terrenos superficiais necessários à instalação dos serviços de exploração, indicando tôdas as
benfeitorias existentes.
§ l.º Julgados bons os documentos, mandará o Juiz publicar
edital de citação ao proprietário, ou em falta dêste, ao Curador de
Ausentes, para proceder-se 'à avaliação dos terrenos da superfície,
indispensáveis a exploração e das benfeitorias para indenização
ao proprietário e então mar,tdará o Juiz inscrever a Jazida no livro
de "Registro de Exploração'', dando certidão aos interessados que
ficarão logo com o direito d~ iniciar a exploração da mina.
§ 2.0 A inscrição da mina dará ao pesquisador o direito de
ter 3% sôbre os lucros líquidos da emprêsa e indenização das despesas, da pesquisa, caso não opte pela alienação.
§ 3. 0 Se o proprietário ou pesquisador não quiser trafegar
a mina, poderá passar os seus direitos a terceiros, que deverão registrar o contrato no Livro da Lavra de Mina.
Art. 41. O Juiz de Direito da comarca remeterá, ex officio
ao Ministério da Agricultu:ça, Indústria e Comércio, certidão de
todos os contratos de exploração, a fim de serem lançados no Livro de Registro de Minas do Brasil.
Art. 42. Nos arrendamentos serão observadas as prescrições
seguintes:
l.º, o arrendatário usará da mina nas mesmas condições que
o locador;
2.0, não poderá haver sublocação, salvo quando esta faculdade
esteja consagrada no respectivo contrato;
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3., interrompendo-se ou cessando os trabalhos de mineração
por motivos que contravenham aos têrmos do contrato, à parte
lesada cabe o direito de o rescindir e de ser paga de perdas e danos.
Art. 43. O usufruto das minas se exercerá na forma do di~
reito comum.
§ 1.º E' facultado ao usufrutuário:
1.0 , usar das minas nas mesmas condições que o proprietário,
desde que estejam em trabalho ao tempo da constituição do
usufruto.
2.º, abrir novas minas indenizando os prejuízos causados a
propriedades do solo .
§ 2. 0 O usufrutuário poderá dar em arrendamento o usufruto
da mina ou ceder a outrem o direito de explorá-la.
Art. 44. Nas enfiteuses ou nos aforamentos, mesmo já existentes, o direito às minas pertence ao senhorio direto, não restando ao foreiro ou ao enfiteuta, no caso de meneio pelo senhorio,
direto ou por quem legalmente o represente, outro direito senão o
de ser indenizado por benfeitorias, de acôrdo com as regras e processos de desapropriação por utilidade pública.
Parágrafo único. Excetuam-se dessa regra:
1.0 , estarem as minas abertas e em trabalho, quando foi celebrado o contrato enfiteuse;
2.º, ser a mineração o motivo único do mencionado contrato.
Art. 45. Continuam em vigor as concessões feitas para pesquisas e para lavra de minas que estiverem em efetividade na data
desta lei.
§ 1. 0 São declaradas caducas tôdas as concessões anteriores
à data desta lei, cujos concessionários não houverem cumprido,
dentro dos prazos marcados, as cláusulas estipuladas para a efetiva exploração.
§ 2.0 Nenhuma novação nem prorrogação será feita nas concessões senão nos têrmos desta lei.
CAPÍTULO

V

Da vizinhança e servidões de minas

Art. 46. Para as pesquisas e exploração das minas instituem-se na propriedade ou propriedades vizinhas as servidões de
solo e subsolo.
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Na superfície pode o pesquisador ou explorador ocupar
nas propriedades vizinhas o terreno necessário para:
1.º, construção das oficinas, de obras acessórias e de moradias
de operários;
2. 0 , abertura de vias de comunicação e transportes de qualquer natureza;
3.º, condução de aguadas necessárias à alimentação dos operários e. aos serviços necessários da mina;
4.º, transporte de energia elétrica em condutores, quer aéreos,
quer subterrâneos;
5.0 , escoamento das águas da mina e das oficinas de tratamento do minério.
§ 2. No subsolo, instituem-se as servidões de passagem do
pessoal e material, de condutos de ventilação de energia elétrica
e de escoamento de águas para as minas vizinhas.
Art. 47. Fica reconhecido o direito de servidão das águas
que não estiverem aproveitadas no serviço agrícola ou industrial
das propriedades da superffcie.
Art. 48. Tôdas as servidões se instituem mediante prévia
indenização do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação .
Parágrafo único. Sendo de natureza urgente os trabalhos a
executar, a servidão será cQnstituída mediante caução prévia, arbitrada por peritos, na foqna da lei.
Art. 49. Os serviços superficiais ou subterrâneos da viação
pública ou quaisquer outros da administração federal ou estadual
preferem aos da mineração.
Parágrafo único. No caso de serem suspensos êsses serviços,
ao seu proprietário deve o Govêrno a indenização respectiva, fixada pela avaliação dos bens a desapropriar.
Art. 50. A divisa subterrânea entre as minas confrontantes
será sempre a superfície vertical, passando pelas linhas divisórias,
que no solo separam entre si as respectivas propriedades ou concessões.
Art. 51.Quando as minas forem vizinhas, não poderá o proprietário de uma delas estender as escavações além da superfície
vertical que as limita, em busca de veeiros ou de massas de minério
§ 1. 0
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que se prolonguem, salvo expresso consentimento ou acôrdo do
proprietário da mina confinante.
Art. 52 Correm por conta do proprietário da mina os danos causados a terceiros, tanto pelos trabalhos superficiais como
pelos subterrâneos .
Art. 53. No caso em que as águas dos mananciais, dos córregos, ou dos rios forem poluídas por efeito da mineração, suscitando reclamações dos proprietários e povos vizinhos, o Govêrno,
ouvidas as repartições competentes, da Saúde Pública, e outras,
providenciará por instruções e medidas que forem necessárias para
evitar os males públicos, tendo em vista, quanto possível, as condições econômicas da lavra da mina.
CAPÍTULO

VI

Da polícia da mineração

Art. 54. O Govêrno fiscalizará os serviços de pesquisa e
exploração de minas, fazendo cumprir os regulamentos de:
1.0, proteção aos operários;
2.0, conservação e segurança das construções e trabalhos;
3. 0 , precaução contra perigos às propriedades vizinhas; e proteção do bem-estar público.
Art. 55. As condições gerais dos trabalhos nas minas serão
reguladas por lei federal.
Art. 56. A fiscalização do cumprimento das disposições legais e seus regulamentos sôbre o serviço das minas será exercida
por funcionários estaduais em tôdas as outras.
Parágrafo único. Além da fiscalização geral, haverá também
a fiscalização especial, que resultar do ato de concessão ou do
regime tributário, que liga a exploração da mina ao poder público.
Art. 57 . O pessoal da fiscalização terá, quando em serviço,
livre entrada na mina e em tôdas as suas dependências, podendo
examinar todos os detalhes da administração e exigir os dados
necessários para a confeção de mapas estatísticos da proãução
mineral.
Parágrafo único. O Govêrno poderá exercer a fiscalização de
mais de uma exploração por um único engenheiro fiscal de minas.
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CAPÍTULO

I

Das concessões em geral

Art. 58. Pertencem à União as minas situadas em terras de
sua propriedade e aquelas que forem desapropriadas pela União
por estarem atualmente sob o domínio de estrangeiros e serem
necessários à segurança e defesa nacionais.
Art. 59 . Só os brasileiros e as sociedades civis ou comerciais
brasileiras terão direito de obter concessões para explorar e aproveitar os bens do domínio direto da Nação a que se refere o artigo
precedente.
Parágrafo único. As sociedades estrangeiras se poderá conceder o mesmo direito, sempre que se sujeitarem integralmente
às leis brasileiras .
Art. 60. As concessões e os direitos derivados de concessões
outorgadas conforme esta lei, não se transferirão em todo ou em
parte a nenhuma sociedade ~strangeira, sendo nulas de pleno direito as concessões que infri:qgirem as proibições estabelecidas na
presente lei.
Art. 61. As concessões que se outorguem em virtude da presente lei, não poderão ser transpassadas em todo ou em parte, sem
aprovação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o
qual não poderá negar sem fµndamento nesta lei.
Art . 62 . As concessões de pesquisas e exploração só poderão
ser outorgadas em terreno livre.
Art. 63 . O domínio direto da União sôbre as minas situadas
em terras de sua propriedade ou que lhe venham a pertencer por
qualquer circunstância, é in~lienável e imprescritível e sómente
por concessão do Poder Executivo, outorgada pelo Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio, para os fins expressos nesta lei
e seus regulamentos, poderão ser executados os trabalhos que requerem a indústria mineral correspondente.
CAPÍTULO

II

Da pesq'l(,isa das minas

Art. 64. Cabe à União, por si ou por outrem, pesquisar as
minas de sua propriedade.
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Art. 65. Para que qualquer indivíduo ou associação possa
pesquisar em terras do domínio da União é necessário obter licença
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio nas seguintes
condições:
§ 1.º O pretendente a pesquisar minas requererá ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, por intermédio do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, uma licença para proceder
a êsses trabalhos, declarando especificadamente o lugar onde terão
de se efetuar. A concessão da licença será gratuita e considerarse-á dada se, no prazo improrrogável de 30 dias, contados da entrada do requerimento no Serviço Geológico e Mineralógico do
Brasil, não fôr proferido o despacho respectivo e publicado no Diá-

rio Oficial.
§ 2. 0 Nenhuma pesquisa se fará nos cemitérios, no recinto de

praças fortificadas ou no raio de sua defesa, a menos de 30 metros de cada lado do eixo das vias públicas, nem a menos de 60
metros de cada lado das edificações, salvo, nestes dois últimos casos, com autorização especial da autoridade competente.
§ 3.º As licenças serão válidas por um ano, e serão prorrogáveis por mais um ano no máximo, se houver manifesta necessidade
dêsse prazo para se ultimarem os trabalhos de .pesquisas.
§ 4. 0 O pesquisador terá de demarcar no terreno a área definida na licença para seus trabalhos, área que não poderá exceder
de 100 hectares ou, se se tratar de pesquisas em leitos de rio da extensão de cinco quilômetros contados segundo o veio dágua.
§ 5.º O pesquisador utilizar-se-á sàmente no que fôr indispensável aos serviços dos materiais de construção e das madeiras
existentes na área concedida para pesquisas, assim, também, quanto as águas nascidas dos serviços, sem prejuízo das servidões estabelecidas, dos acordos que possa celebrar com os proprietários
de outras águas ou com os que utilizarem de águas de outra origem.
§ 6.º Serão sempre respeitados os direitos de terceiros.
Art. 66. A licença será pessoal e sàmente transmissível mediante autorização do Govêrno, salvo os casos de sucessão causa
mortis limitada aos herdeiros necessários ao cônjuge sobrevivente, de sucessão comercial. O pesquisador pode ser pessoa natural
ou pessoa jurídica .
Parágrafo único. Os. atuais foreiros de terras do domínio
precisam de licença para pesquisar.
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Art. 67. Sendo infrutíferas as pesquisas, deverá o pesquisador comunicá-lo ao Govêrno e repor as coisas em seu estado anterior, fechando ou entulhando os poços e as galerias, restituindo
às águas seu curso natural se assim exigirem as servidões existentes.
CAPÍTULO

III

Da concessão de exploração

Art. 68. O pesquisador licenciado que verificar uma jazida
remuneradora, requererá ao Ministro da Agricultura, Indústria e
Comércio, por intermédio do Serviço Geológico e Mineralógico, a
concessão da exploração, juntando ao réquerimento memoriais,
plantas topográficas e geológicas, cortes dos terrenos, distâncias
da povoação, meios de comunicação, amostras bastantes para ajuizar-se do valor do minério e mais informações para se conhecer
o valor da jazida.
Parágrafo único. Par~ a remessa dos dados complementares
mencionados no Art. 70 serií concedido ao pesquisador o prazo máximo, improrrogável de um ano.
Art. 69. O Serviço Geológico e Mineralógico lavrará têrmo
de sua recepção entregando uma certidão ao pesquisador para garantia dos seus direitos.
Art. 70. Verificado pe~o Serviço Geológico e Mineralógico
que o pesquisador satisfez a tôdas as exigências constantes do título de concessão de pesquisas, e que não são necessárias informações complementares de que trata o Art. 68, § 1.0 , o Ministro da
Agricultura, Indústria e Coµiércio mandará que o Serviço Geológico e Mineralógico publique no Diário Oficial o requerimento do
pesquisador, pelo prazo de 60 dias e que comunique ao Juiz da
comarca, onde estiver a mim~., para que êste faça publicar em edital
o requerimento pelo prazo de 60 dias.
Essas publicações servirão de citação, como o prazo de 60 dias,
aos interessados a quem a concessão possa prejudicar, a fim de
apresentarem as suas reclamações.
§ 1.º Findo o prazo dos editais, se não houver reclamações ou
se o Juiz as julgar improcedentes comunicará ao Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio, para que êste resolva decretar
a concessão da exploração.
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Art. 71. A concessão da exploração será feita mediante as
seguintes cláusulas gerais, além de outras espécies, que poderão
ser estipuladas, de acôrdo com o concessionário:
1.0, o prazo será no máximo de 50 anos, prorrogável a. juízo
do Govêrno;
2.0, as unidades ou lotes de exploração serão as mesmas que
as pesquisas. As áreas das concessões serão determinadas no regulamento para ca~a tipo de jazida;
3.º, a concessão será intransferível, salvo permissão do Ministério, e no caso de sucessão de herdeiros necessários e de cônjuge
sobrevivente, e o de sucessão comercial;
4.º, o concessionário da exploração tem direito a tôdas as substâncias minerais que encontrar na sua concessão. Para as substâncias que não estiverem declaradas no seu título de concessão,
firma-se êste direito pela comunicação ao Ministério das novas
descobertas, que serão registradas, em aditamento à primeira concessão;
5. 0 , serão iniciados os trabalhos da exploração dentro do prazo
de um ano, salvo caso de fôrça maior, plenamente justificado e
aceito pelo Govêrno;
6. 0 , não poderão ser interrompidos os trabalhos de exploração
por mais de três meses, sem justificação plena, aceita pelo Govêrno.
Art. 72. Ao pesquisador licenciado de uma jazida remuneradora que declarar não poder ou não querer efetuar a exploração,
fica assegurado o direito de receber do concessionário da exploração o pagamento das despesas feitas com as pesquisas, e a um premio que consistirá em uma quantia em dinheiro pagável à vista, ou
a uma percentagem de 2% no lucro líquido deixado pelo meneio
da mina.
Parágrafo único. O ônus dêsse pagamento cabe ao concessionário da exploração, que somente será dada à vista do documento
comprobatório de que o possuidor e o concessionário se compuseram quanto ao direito do primeiro.
Art. 73. Nos decretos de concessão serão mencionados:
1.0 , os favores concedidos;
2. 0 , os ônus impostos ao concessionário;
3. 0 , as penalidades legais em que poderá incorrer.
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Art. 74. Será recusada a concessão, se a exploração fôr prejudicial ao bem público, ou comprometer interêsses que superem
a utilidade da exploração industrial.
Parágrafo único. Neste último caso, terá o pesquisador o
direito de receber do Govêrno a indenização das despesas de pesquisas, acrescidas dos respectivos juros.
Art. 75. Nas terras do domínio da União, é inteiramente livre o trabalho dos faiscadores, exercitado por uma ou duas pessoas,
explorando minerais de aluvião dos rios ou córregos, com instalações passageiras e aparelhos simples.
Parágrafo único . Dentro da área concedida para exploração,
o trabalho dos faiscadores depende de permissão do concessionário.
CAPÍTULO

IV

Das concessões de transporte e armazenamento

Art. 76. O Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,
de acôrdo com o Art. 6.0 , di,irá as seguintes concessões:
1.ª. para construir e explorar linhas aéreas, planos inclinados,
ramais férreos que comuniquem as minas às usinas de beneficiamento ou qualquer destas com as vias públicas;
2.ª, para estabelecer aquedutos, canais, canalizações de águas,
ar comprimido, gases combustíveis;
3.ª para estabelecer estações de armazenamento, bombas e
embarque nos pontos finais ou de trânsito das vias acima
mencionadas;
4.ª, para estabelecer e e~plorar usinas geradoras e linhas de
transmissão de energia elétrjca, destinadas exclusivamente para
as indústrias de que trata esta lei.
Art . 77 . As vias de transportes e as estações de armazenamento podem ser do domínio público ou privado.
1

CAPÍTULO

V

Da nulidade, caducidade e extinção da concessão da exploração

Art. 78. Será nula a concessão feita com infração das disposições desta lei.
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prietário ou ao foreiro da superfície pelos danos acaso ocorrentes
nas pesquisas e na exploração.
Art. 84. Continuam em vigor as concessões feitas para pesquisas e para exploração de minas que estiverem em efetividade
na data desta lei.
Art. 85. São declaradas caducas tôdas as concessões anteriores à data desta lei, cujos concessionários não houverem cumprido, dentro dos prazos assinados, as cláusulas estipuladas para
a efetiva exploração.
Art. 86. As novações e prorrogações das concessões vigentes
serão feitas de acôrdo com esta lei.
Art. 87. As emprêsas de mineração, que se organizarem sob
o regime desta lei, gozarão dos seguintes fa:rores:
a) isenção de impostos de importação para máquinas, aparelhos, ferramentas, que não existirem no País, em igualdade de
condições, necessárias aos primeiro estabelecimento da emprêsa,
a importação e o emprêgo do material sendo fiscalizados pelos
da Agricultura, Indústria e Coagentes técnicos do Ministério
,
mércio.
Art. 88. As emprêsas que funcionam atualmente, e as que
se organizarem por outros títulos, que não os da concessão do Govêrno, só terão direito a êsses favores, se inscreverem a sua propriedade no "Registro de Minas", e obrigam-se:
1.º, a admitir ao seu serviço o maior número possível de engenheiros nacionais;
2. 0 , a ter o maior númerp possível de operários nacionais;
3.º, a remeter mensalmente à Diretoria do Serviço Geológico
e Mineralógico do Brasil, para fins estatísticos, um relatório do
movimento geral da emprêsa, podendo ser êste relatório o que fôr
apresentado à diretoria.
Parágrafo único. l!lstes favores sómente serão concedidos se
a emprêsa cumprir integralmente a exigência do n. 0 3 do artigo
precedente.
Art. 89. Ficam isentos qe desapropriação, por motivo de utilidade industrial, e de pesquisas por parte de terceiro os terrenos
adquiridos para os fins especiais de mineração, nos quais os respectivos proprietários provem :possuir uma ou mais minas do mesmo minério em pesquisas, ou franca exploração.
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Parágrafo único. Para êste efeito, deverão os proprietários
submeter à autoridade competente medições e plantas, indicando
as divisas da propriedade e a locação de quaisquer jazidas sujeitas
à atividade industrial.
Art. 90 . O Govêrno da União poderá transferir ao dos Estados, que legislarem de acôrdo com esta lei, os favores nela criados, para que sejam incluídos pela respectiva administração nas
concessões relativas aos terrenos do seu domínio.
Art. 91. Nos regulamentos que expedir para execução desta lei, o Govêrno consolidará as disposições de leis que forem aplicáveis ao desenvolvimento da mineração.
Art. 92. Revogam-se as disposições em contrário.

DISCURSO DO DEPUTADO SIMÕES LOPES (*)

O SR. Simões Lopes começa dizendo que foi feliz a iniciativa
da Comissão de Agricultura agitando no seu seio o estudo e a
iniciativa de projetos relativos aos problemas fundamentais de
nosso País, elogiando o espírito prático e patriótico do Presidente
daquela Comissão permanente, o Deputado João de Faria.
O relatório apresentado sôbre a questão do carvão nacional
pelo Sr. Graco Cardoso é um trabalho completo e cheio dos melhores subsídios. A guerra européia veio ainda uma vez pôr em
foco a importância dêsse combustível, com o qual as nações beligerantes e, sobretudo a Alemanha, contavam chegar fàcilmente à
vitória, movimentando os ~eus trens de guerra.
Diz o orador que surgiu um outro elemento de maior valia
para o êxito definitivo da contenda: foi o petróleo, que o grande
Clemenceau disse ser equivalente ao sangue dos soldados combatentes.
Após essa guerra, maiores foram os esforços das potências para
enfeixarem em suas mãos o domínio sôbre as minas existentes no
mundo. E os sindicatos ou trusts bem aparelhados começaram a
operar em tôda parte .
E' preciso que o Brasil não fique indiferente a êsse grande movimento e resguarde com usura as suas prováveis riquezas subterrâneas.
O orador refere-se às opiniões de Gonzaga de Campos, o saudoso sábio brasileiro, de Eusébio de Oliveira, dos geólogos americanos White, Branner, nenhum dos quais emitiu juízo que façam
desanimar ou tornar contra-indicadas as pesquisas dos territórios
brasileiros. Ao contrário, devem ser animadoras tais perspectivas.
Alude a artigos pela irµprensa do Professor A. Maúrtua, do
Peru, confrontando as regiões petrolíferas de alguns países com a
( *)

"Diário do Congresso Nacional" de 29-12-1927.
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natureza geológica dos Estados, onde pode ser encontrado êsse combustível em variados períodos das diversas eras.
Em diversos países sul-americanos estão sendo exploradas jazidas petrolíferas. Na Argentina, próximo à costa marítima, encontrou-se a 150 metros abaixo do nível do oceano e outros lençóis
em profundidades que vão de 200 a 400 metros .
White acredita que à região amazônica corresponde enormes
bacias de petróleo líquido. Aqui mesmo entre nós começaram a
aparecer indícios veementes e o Govêrno começou desde a presidência Epitácio Pessoa a desenvolver alguma atividade.
Como ministro, e em relatório de 1921, lamentei não dispor de
verbas 10 vêzes maiores para incrementar as necessárias operações
de sondagens. Já então, na serra de Botucatu, Bofete, observamos
indícios positivos, registrados pelo Serviço Geológico.
Em vista dessas circunstâncias, diz o orador, a Comissão de
Agricultura resolveu dedicar a sua atenção ao assunto, nomeando
o orador para apresentar relatório, solicitando do Govêrno o anteprojeto que estava em andamento nas respectiva repartição.
A Comissão estêve incorporada no Palácio do Catete, recebendo do Sr. Presidente o mais caloroso apoio para a confecção de uma
lei especial de petróleo .
O Sr. Ministro da Agricultura prometeu igualmente interessar-se pelo assunto.
Uma vez recebido o anteprojeto elaborado pelo Diretor do Serviço Geológico, a Comissão de Agricultura convocou uma reunião
com a Comissão permanente de Legislação .
Esta Comissão mista nomeou dois relatores, o humilde orador
e o ilustrado colega Sr. Marcondes Filho, para organizarem o projeto definitivo, que devia ser trazido posteriormente à Câmara.
Não houve, porém, tempo para tôdas essas démarches, mas
o orador não pode deixar de comunicar à Casa e ao País, o resultado dos trabalhos dêsses dois relatores, que não têm a pretensão de
haver feito obra perfeita. Será uma base para a colaboração de
todos no próximo ano legislativo.
AJém da preciosa colaboração de seu ilustrado colega, declara
o orador haver consultado alguns outros distintos juristas, dentro
e fora da Câmara, como os Srs. Augusto de Lima, João Mangabeira, Solidônio Leite e Ministro Edmundo Muniz Barreto.
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Passa então o orador a referir-se a pontos da justificativa que
acompanha o projeto, que constituem matéria nova no assunto e
para a qual chama a atenção da Câmara, lamentando que a Constituição não permita uma lei radical, passando ao domínio do Estado essas jazidas, de especial natureza e de impossível divisibilidade, em muitos casos, entre os diversos proprietários de solo.
O orador declara que com o seu ilustre companheiro, sustentam a doutrina de que tais minas deviam ser patrimônio do Estado.
~ste parecer e respectivo projeto serão publicados para o conhecimento de todos, apelando o orador para o esclarecido espírito
dos seus colegas, no estudo urgente de uma das mais palpitantes
necessidades públicas .
Termina fazendo considerações em tôrno da fraternidade americana, dentro de cujo regime os povos alevantam os seus ideais às
maiores alturas, pondo acima das tendências destruidoras de alguns os mais abnegados sentimentos da paz e da civilização.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O DISCURSO
DO SR. SIMÕES LOPES
PARECER

Ao RELATAR êste projeto ocorre-nos

assinalar a magnitude
do problema pôsto as vistas destas duas comissões permanentes
da Câmara.
Tal influência do petróleo no êxito das operações militares da
última guerra, tal o aum~nto de consumo dêste combustível nos
múltiplos misteres industriais do mundo, que as grandes potências
concentraram as suas energias financeiras e políticas para, quando
não se apropriarem das j~zidas conhecidas, conseguirem exercer,
ao menos, sôbre elas, poderoso contrôle.
Não há país que tenh~ escapado à pressão mais ou menos in-·
tensa dos grandes sindicatos petrolíferos. Acima de tudo, dois gigantes - Inglaterra e Est~dos Unidos - se debatem na conquista
das reservas disponíveis no mundo.
As necessidades crescentes do emprêgo dessa substância e, por
outro lado, a diminuição de produção de carvão tornaram ainda
mais renhida a contenda que se vinha travando mesmo antes da
guerra. A Inglaterra que, em 1913, exportara de carvão cêrca de
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87 milhões de toneladas, já em 1920, apenas exportou 24 milhões.
:t!:ste país, com os grupos anglo-holandês Mexican Eagle, Anglo
Persian e outros, domina, ao que dizem, atualmente, para mais de
1/3 das reservas conhecidas. Os Estados Unidos, que possuem cêrca de 1/6 do petróleo descoberto no mundo, entram, atualmente,
com mais de 70 % da produção total.
:t!:ste país que, em 1913, produzira 565 milhões de barris, extraiu em 1926, mais de 700 milhões de barris de 42 galões .
O seu consumo interno aumenta consideràvelmente; e Mr.
White, do Departamento Geológico, acredita que em 1930 êle atingirá 930 milhões de barris, quantidade essa que as jazidas norteamericanas não poderão fornecer.
Mr. Réqua calcula que, antes de 25 anos, estarão esgotadas
as jazidas conhecidas naquele país.
A Inglaterra, a exemplo do que já fêz com o carvão, constituiu e aumenta a sua frota petrolífera, tomando posição decisiva
para o transporte presente e futuro dos seus enormes depósitos,
conquistados pela diplomacia e pelo capital, invertido em diversas
emprêsas sob múltiplas formas de organização financeira.
:t!:ste país tem procurado fechar as portas aos trusts americanos dentro de vários campos que lhes eram anteriormente abertos, o que vai produzindo evidentes reações. Já em 1920, o Senador
americano Gore pedida informações ao Govêrno sôbre as medidas
tomadas por outros países contra a expansão dos capitais americanos nas explorações dos campos de petróleo.
Em um congresso da "American Petroleum Institut" dizia Mr.
Teagle que os Estados Unidos consumiam as suas riquezas petrolíferas em proveito de todos os países e que as vantagens que obtinham na indústria eram provenientes dos métodos econômicos
empregados.
Dois memoriais foram enviados pelo Govêrno americano ao
Govêrno inglês, ao Conselho da Liga das Nações uma nota assinada
por Colby, em 1921, na qual se frisava a necessidade de serem essas
riquezas exploradas no interêsse do bem-estar do mundo .
Dizia Harding no período de sua campanha presidencial que
enquanto os Estados Unidos consagravam todo o seu tempo a dar
lições de altruísmo, as outras potências se lançavam freneticamente à caça das fontes de petróleo, que é a chave da supremacia no
corrente século.
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Nós vemos - dizia ainda Harding - a Mesopotâmia, Bacu,
a Trindade, as índias Neerlandêsas, a Pérsia, a Colúmbia, o México,
submetidos à influência dos interêsses petrolíferos britânicos, e,
hoje, os nossos engenheiros, nossos operadores, nossos capitalistas,
são ameaçados de perder tôda a probabilidade de concorrerem para
o formidável desenvolvimento dessa indústria.
Citamos essas palavras para que se avalie o grau de pressão e
suscetibilidade entre as maiores potências, na defesa dos bens que
elas consideram como base de sua existência presente e de sua garantia no futuro.
A política inglêsa, nesse particular, se caracteriza pela exclusão dos estrangeiros do contrôle de tôdas as reservas petrolíferas
do Império Britânico, e, ao mesmo tempo, pelo desejo de exercer
o seu contrôle sôbre as reservas dos outros países.
E' o que se traduz das suas leis, que assim prescrevem:
a) interdição aos estrangeiros de possuírem ou explorarem
campos petrolíferos do Império;
b) participação dir~ta do Estado no capital e na direção das
companhias;
e) medidas impedir,tdo os associados britânicos de vender suas
propriedades a emprêsa.s possuídas ou controladas por estrangeiros;
d) decretos proibindo a transferência de ações de tais companhias a estrangeiros.
Por outro lado, já nos referimos, no anterior parecer, ao relatório da Comissão Federal Americana, que assim concluía: "Existem no México e na Amé+ica do Sul campos petrolíferos ainda não
explorados. Nossas companl~ias deveriam efetuar, ali, sem demora, explorações, pois é absolutamente essencial que essas jazidas
sejam futuramente controladas por cidadãos norte-americanos".
Em face dêste quadro se percebe que as jazidas conhecidas estão, em sua generalidad~, ocupadas pelos trusts das duas poderosas nações e que ambas premeditam a conquista ou pelo menos
o contrôle, mais ou menos hábil, das restantes e dos novos campos
que apareçam no mundo.
Os outros povos menos aparelhados não se aperceberam em
tempo da necessidade de acautelar essa grande riqueza. Ultimamente, a reação se tem operado com certa vivacidade e os países
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vão compreendendo a importância da nacionalização dessas minas
ou, pelo menos, da conveniência de colocá-las fora do domínio dos
absorventes sindicatos estrangeiros.
Assim, é interdito aos estrangeiros pesquisar petróleo na Birmânia, nas índias, na Pérsia, na Uganda, no Reino Unido.
Estão os estrangeiros excluídos do contrôle dos produtos petrolíferos na Argélia, Austrália, Barbados, Africa Oriental Britânica, Guiana Inglêsa, França, Africa Ocidental Francêsa, Guatemala, Japão, Formosa, Sacalina, Madagascar, México, Nova Guiné, União Sul Africana, Venezuela e Argentina.
Não podem os estrangeiros explorar essas riquezas minerais na
Austrália, Barbados, Africa Oriental Britânica, Estados Unidos,
Guiné, índias Neerlandesas, França, Africa Ocidental Francesa,
Guatemala, índia, Venezuela, Madagascar, Argentina, România e
Eslováquia .
A propriedade das minas pertence ao Estado na Bolívia, Costa
Rica, Eslováquia, Africa do Sul, Uganda, Venezuela, Inglaterra,
Argentina, Austrália, Guiné Inglêsa, Equador, índia, Trindade,
Canadá, Colômbia, México, România e talvez mais alguns outros.
Mais acertadas na nossa opinião, andaram estas últimas nações citadas.
As minas de petróleo, pela sua constituição física, indivisíveis,
pela sua grande profundidade, dificilmente demarcáveis, pelo seu
valor de caráter visceralmente nacional, só deveriam pertencer ao
patrimônio do Estado.
Três são as principais teorias à luz das quais se tem constituído o direito relativamente às minas. A primeira admite que, sendo
geralmente as minas de existência ignorada, res nullius, devem
pertencer ao primeiro ocupante.
A segunda, encarando as minas como parte integrante do solo,
entende que elas devem pertencer ao proprietário dêste .
A terceira incorpora as minas ao patrimônio do Estado.
A primeira dessas teorias decaiu, a segunda, que parece à primeira vista mais equitativa, considera as minas como acessórios do
terreno, devendo acompanhar o regime do solo. Contra essa teoria muitos se insurgirem porque, diziam, êsse princípio ia fragmentar a propriedade das minas em quinhões irregulares, porquanto
elas, graças à sua natureza irregular e caprichosa disposição de
veios e jazidas são consideradas como corpos unos, indivisíveis.
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Vê-se, portanto, que mesmo em se tratando de substâncias minerais sólidas, suscetíveis de uma subdivisão material, ainda assim surgiram sérias objeções pelas dificuldades de aplicação prática equitativa da teoria em aprêço.
De fato, pressupõe-se, por essa teoria, a possibilidade, ao menos, da demarcação no subsolo da parte correspondente ao solo e
que só a esta porção de terras com tôdas as suas riquezas minerais
tenha direito o proprietário do solo.
E' uma operação, de certo, viável em se tratando de minerais
sólidos, de localização estável, que podem ser fragmentados de
acôrdo com as divisas superficiais dos terrenos.
Ainda assim, os opositores à teoria mostravam a impossibilidade de uma subdivisão equitativa, tal a heterogeneidade das minas
e os caprichos da natureza ao doar, por unidade de volume, as substâncias preciosas nessa unidade contida em diversos trechos de
uma mesma jazida.
Quando se trata, porém, de depósitos de petróleo líquido, formando uma massa una 'e indivisível, como distribuir equitativamente os respectivos quinhões, já não só entre os condôminos de
uma mesma profundidade, mas entre os possuidores circunvizinhos
de uma mesma jazida?
Cada proprietário de uma fração superficial de solo tem, apenas, direito ao depósito de petróleo que lhe corresponde subterrâneamente; mas, como isqlar êsses depósitos que se comunicam e
estendem pelo subsolo de propriedades limítrofes, em uma massa
líquida una, sob pressões variáveis de gases naturais, que podem
aflorar, bem como o petróleo, a grande distância das principais
bacias retentaras?
Pode suceder que, a uma grande propriedade corresponda subterrâneamente uma pequena massa de petróleo líquido e que uma
pequena propriedade seja tôda atravessada por um potente veio de
óleo combustível. Um poço aberto na primeira dessas propriedades, tal seja a sua capacidade de descarga, poderá esgotar tôdas as
reservas pertencentes às propriedades vizinhas.
Ou o proprietário de uma parte do solo tem o direito de por
ela escoar o petróleo acumulado no subsolo das propriedades
alheias ou a êle só compete a quantidade retida dentro dos limites
correspondentes ao perímetro superficial que lhe pertence.

-

55 -

Seria injusto, ilógico, arbitrário, admitir-se a primeira das hipóteses figuradas.
As minas de petróleo não podem, pois, acompanhar o regime
do solo, conforme o espírito constitucional, que, decerto, não cogitou dessa espécie de riquezas subterrâneas.
Vê-se bem a impossibilidade prática de tornar-se efetiva a ga·
rantia de direito à mina como parte integrante do solo, de acôrdo
com o princípio que serviu de base ao dispositivo constitucional.
Parece óbvio que para essa espécie de jazidas, só há uma teoria hábil e que pode ser com eqüidade aplicada a que atribui ao
domínio do Estado êsse produto indispensável à segurança e à
defesa nacionais e de difícil, senão impossível subdivisão entre os
proprietários.
Só êsses motivos bastariam para justificar o domínio do
Estado sôbre tais riquezas. Outras razões, porém, acrescem da
maior relevância.
E' mister criar uma grande fôrça capaz de enfrentar os poderosos "trusts", cujos apetites ficaram acima perfeitamente caracterizados. Além disso, é preciso baixar ao mínimo o preço de venda de um produto, ao qual estão ligados os interêsses da produção
agrícola e industrial e as conquistas, enfim, da civilização e do
progresso.
Só pela reforma da Constituição vigente seria possível alterar
o sistema atual, entregando ao domínio do Estado as aludidas jazidas. Era o que desejávamos se realizasse.
A revisão constitucional de 1926, pôsto que não radical quanto
devera t.er sido, trouxe, entretanto, grandes vantagens.
A interdição da venda a estrangeiros, de minas ou terrenos
contendo substâncias minerais necessárias à obra da segurança e
defesa nacionais e o modo por que foi essa emenda justificada, revelam a intenção do legislador de reservar à exploração e contrôle
dos brasileiros essas grandes riquezas nacionais.
Países há, como vimos, que nem sequer permitem aos estrangeiros as pesquisas dêsse mineral. Muitos outros vão passando para
o Estado o domínio absoluto sôbre tão valiosas jazidas.
Nós não devemos fechar a porta às atividades do capital estrangeiro, de que tanto necessitamos. A nossa lei deve ser, quanto
possível, liberal, mas cumpre não perder de vista os exemplos de ou-
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tros povos, para não se comprometerem as das gerações vindouras,
malbarateando riquezas disputadas pelos sindicatos, que são hoje
as próprias potências animadas dos maiores elementos de sucesso.
E' preciso que tão poderosas organizações financeiras encontrem, entre nós, as resistências e a superior orientação defensiva
que só a unidade de ação do Estado e a sua soberana autoridade
podem com proveito re:mir e operar. E sob a impressão dêsse ambiente geral e à luz dos princípios que dominam o espírito dos modernos povos, que temos a honra de entregar ao vosso estudo êste
substitutivo ao anteprojeto apresentado pelo ilustre Diretor do Serviço Geológico, o Dr. Eusébio de Oliveira .
Acreditamos que, com a transferência em lei dêste projeto,
que devidamente apreciareis, ficará a nossa legislação aparelhada
para dar incremento à próxima expansão da auspiciosa indústria,
cujos indícios apontam já em algumas zonas do nosso território.
E' claro que o projeto ora apresentado, para confecção do qual
tão exíguo tempo tivemos, não constitui obra perfeita. Servirá, entretanto, de base para estudo da Câmara sôbre o magno assunto,
reservando-se os próprios relatores o direito de emendá-lo.
Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1927. - Simões Lopes. -

Marcondes Filho.

PROJETO DE LEI SOBRE AS JAZIDAS DE PETRóLEO (*)
REGULA A PROPRIEDADE, PESQUISA E EXPLORAÇAO DE PETRôLEO
CAPÍTULO

1

Disposições gerais

ÁRT. 1.° Consideram-se jazidas de petróleo as acumulações
no solo ou no subsolo, constituídas pelas seguintes substâncias:
a) petróleo, betume, asfalto, parafina e todos os derivados
naturais do petróleo;
b) gás combustível natural e gãs hélio;
e) rochas das quais se possam extrair quantidades comerciais das substâncias acima enumeradas.
Art. 2. 0 As jazidas de petróleo não podem pertencer a estrangeiros nem ser por êles exploradas.
Art. 3.º Desde que apareçam processos científicos viáveis de
delimitação dos depósitos petrolíferos, nos casos de condomínio
nas jazidas, serão limitadas as quantidades de petróleo exploráveis
por cada um dos proprietários dos terrenos atravessados pelo mesmo veio.
Art. 4.º Todos aquêles que tiverem obtido opção ou contratos
de arrendamento para exploração de jazidas de petróleo com os
respectivos proprietários, serão obrigados a apresentá-los ao Govêrno no prazo máximo de seis meses, a contar da publicação desta lei no Diário Oficial.
Art. 5.º O Govêrno Federal poderá promover a desapropriação de qualquer jazida petrolífera sempre que se torne necessário,
em defesa dos interêsses nacionais.
("')

Tomou o n. 0 260.
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Parágrafo único. Na avaliação dessas jazidas o proprietário
só terá direito às reservas acumuladas no subsolo correspondente
à área superficial de sua propriedade, sempre que seja possível a
delimitação dessas reservas.
CAPÍTULO

II

Das pesquisas

Art. 6.º O direito do proprietário do solo de proceder, por si
ou por intermédio de terceiros, a pesquisas para descoberta de petróleo em terras de sua propriedade, será exercido independente
de autorização do Govêrno, salvo tratando-se de pesquisas dentro
da faixa de 60 quilômetros ao longo da fronteira do País.
Parágrafo único. Cumpre, entretanto, ao proprietário na
primeira hipótese, comun}car ao Govêrno com antecedência de sessenta dias que vai realizar tais trabalhos e o local dos mesmos.
Art. 7. 0 O contrataIJ.te de pesquisas a que se refere o artigo
anterior, devidamente autorizado pelo proprietário, pode requerer
os favores desta lei, sujeitf:l,ndo-se, desde então a todos os seus dispositivos como concessionário de pesquisas .
Art. 8. 0 O Govêrno Federal poderá mandar fazer pesquisas
de petróleo em qualquer ponto do território nacional, de acôrdo
com as disposições desta lei. As pesquisas executadas pelo Govêrno Federal, obedecerão às seguintes condições:
1.º) O Govêrno, pela repartição competente, mandará delimitar as áreas em que os indícios superficiais, a constituição geológica e a estrutura das camadas indiquem a possibilidade da existência de petróleo;
2. 0 ) Delimitadas as áreas, o Govêrno mandará publicar no
órgão oficial de publicidade do município, onde se acharem as
áreas delimitadas, e no Diário Oficial, durante 90 dias editais com
citação aos proprietários para que, dentro do mesmo prazo e perante o Ministério da Agricul1;ura, Indústria e Comércio, manifestem
o desejo de executar por si as pesquisas.
§ l.º Aos proprietários que preferirem fazer as pesquisas por
si ou por meio de contratos com terceiros, será marcado o prazo
improrrogável de seis meses para o início da primeira sondagem
e de cinco anos para as c01;1clusões de tôdas as pesquisas .
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Não se verificando o disposto no parágrafo anterior, o
Govêrno estará habilitado a fazer uso das terras para pesquisas
de petróleo .
Art. 9.º As pesquisas nas terras em que o Govêrno haja adquirido o direito de executá-las, serão efetuadas diretamente por
êle ou por meio de concessões feitas de acôrdo com essa lei.
§ l.º As concessões de pesquisas serão solicitadas perante o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao sêlo fixo de 250$000.
§ 2.º O peticionário deverá apresentar um certificado do Tesouro Nacional, que dê a prova de ter sido depositada como garantia a quantia de 1: 000$000 por lote de 100 datas ou fração que
não chegue a êsse número. tlsse depósito será feito sempre em
dinheiro e não poderá ser devolvido senão uma vez liquidadas tôdas
as responsabilidades que decorram da concessão.
§ 3.º São proibidas concessões de pesquisa a estrangeiros, na
casta e nas fronteiras dentro de uma faixa de 60 quilômetros.
Art. 10. As concessões de pesquisas sujeitar-se-ão às seguintes condições:
l.ª) A área de cada concessão conterá, no máximo, 1.000
datas petrolíferas ou unidades de quatro hectares.
Parágrafo único. Na demarcação das áreas concedidas, as
datas que constituírem uma concessão formarão um todo sem descontinuidade e de forma retangular. Ficará ao critério do Govêrno
a orientação dêsses retângulos de acôrdo com as condições topográficas e outros aspectos dos terrenos.
2. ª) O prazo para as pesquisas será de dois a cinco anos,
prorrogável por mais dois anos conforme a área e outras circunstâncias e a juízo do Govêrno.
3.a) Será cobrada a taxa fixa anual de $500 por data; se
fôr em terras do domínio de particulares, a taxa poderá subir até
4$000 por data e será cobrada como contribuição ao resgate dos
ônus assumidos ou que hajam de ser assumidos pelo Govêrno.
Parágrafo único . As taxas serão pagas adiantadamente no
decurso do primeiro trimestre de cada ano, nas repartições arrecadadoras federais, mediante guia do Departamento competente
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
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4.ª) As pesquisas serão efetuadas de acôrdo com um plano
de trabalho que deverá ser apresentado pelo concessionário e aprovado pelo Govêrno, cumprindo seja feita a apresentação dêsse plano dentro dos primeiros três meses contados da outorga do título.
Se três meses após a apresentação dêsse plano, o Govêrno não
tiver exigido outras informações ou a modificação do mesmo, nem
o tiver desaprovado, entender-se-á que o mesmo foi aprovado.
§ l.º O concessionário obrigar-se-á a trazer o Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio devidamente informado do desenvolvimento e resultado das pesquisas, bem como a fornecer-lhe
anualmente cópia dos trabalhos e estudos geológicos, perfis das
sondagens e plantas topográficas que houver executado.
§ 2.0 Obrigar-se-á também a apresentar-lhe, no fim dos respectivos trabalhos, um mapa das datas pesquisadas, com sujeição
e especificações determinadas pelo mesmo Ministério.
5.a) O petróleo e materiais extraídos nas pesquisas só poderão ser utilizados para análise e ensaios e em quantidade que será
fixada no ato da concessã«;>.
6.ª) As concessões s~ intransferíveis sem permissão expressa do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, salvo nos
casos de herdeiros necessários, cônjuge sobrevivente e sucessão comercial.
7.ª) Nas concessões qe pesquisas serão sempre respeitados os.
direitos de terceiros, de sorte que concessionários responderão em
todo tempo pelos prejuízo~ causados a proprietários ou pesquisadores confinantes.
8.ª) O Govêrno designará um técnico do Serviço Geológico.
e Mineralógico do Brasil p~ra acompanhar as pesquisas e verificar
o andamento do plano que haja sido aprovado.
Art. 11. Durante o prazo estipulado para as pesquisas, os
respectivos concessionários terão direito exclusivo para que lhes
sejam outorgadas concessões de exploração da área pesquisada até
ao limite máximo de 1. OOQ datas ou unidade de quatro hectares.
Parágrafo único. O concessionário da pesquisa não terá direito a pagamento de prêmio ou indenização pelo descobrimento
e valorização da mina, cabendo-lhe sàmente o direito à exploração.
Art. 12. As concessões da pesquisa caducarão:
1.º) Pelo vencimento do prazo a que se refere o n.º 2 de>
Art. 10 e ao § 1.0 do Art. 8.º.

-

61 --

2.º) Pelo não pagamento da taxa devida durante um ano;
3.º) Pelo não cumprimento das obrigações assinaladas no
n.º 4, e seus §§ do Art. 40;
4.º) Por infração do que é determinado nos ns. 5 e 6 do
ARrt. 10 e no Art. 20;
5.º) Por paralisação completa dos trabalhos de pesquisa durante doze meses, mediante comprovação do técnico de que trata
o n.º 8 do Art. 10;
6. 0 ) Por ter obtido o concessionário concessão da exploração
no limite máximo dentro da área pesquisada;
7.º) Por solicitação do concessionário fundada em não haver
obtido resultado favorável dos trabalhos realizados de conformidade com o n. 0 4, do Art. 10.
Art. 13. O Govêrno declarará administrativamente a caducidade das concessões de pesquisa e fará seu depósito de garantia; exceto nos casos dos ns. 6 e 7 do artigo anterior, nos quais
o depósito será restituído ao concessionário, com o desconto do que
seja devido ao fisco por causa da concessão. Também será restituído o depósito de garantia quando, no caso do n. 0 1 do artigo anterior, advindo o têrmo de concessão, haja cumprido o concessionário com tôdas as obrigações que lhe impõe a lei.
CAPÍTULO

III

Da exploração

Art. 14. Ninguém poderá explorar minas de petróleo sem a
expressa autorização do Govêrno Federal.
Art. 15. No caso de as pesquisas executadas pelo Govêrno
ou mediante concessão do Govêrno verificarem a existência de jazidas remuneradoras, o Govêrno promoverá o aproveitamento das
mesmas, obedecendo às seguintes regras:
l.º, mandará publicar nas respectivas comarcas e no Diário
Oficial durante sessenta dias editais em que sejam claramente definidas a situação, dimensões e confrontações da área petrolífera,
com citação aos proprietários para que, dentro do mesmo prazo
e perante o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio façam opção entre a desapropriação pura das jazidas mediante in-
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denização do seu valor, ou a desapropriação condicional, que consistirá deixarem as minas à União mediante uma participação de
50% nos lucros por esta auferidos dos direitos de superfície e de
produção, instituídos por esta lei sôbre a exploração e aproveitamento das jazidas;
2.º, não se verificando no prazo marcado aquela opção, o Govêrno promoverá as desapropriações, que serão feitas de acôrdo
com a legislação em vigor, sendo, porém, abatidas do valor da jazida, as despesas feitas com o serviço das pesquisas;
3.º, as explorações serão efetuadas pelo Govêrno ou por meio
de concessões feitas de acôrdo com esta lei.
§ 1. o As concessões de exploração serão solicitadas perante
o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao sêlo fixo de 500$000 e serão concedidas
mediante decreto;
§ 2.º Se as pesquisas forem feitas mediante concessão do
Govêrno o pesquisador de uma jazida remuneradora, guardada a
disposição do Art. 2. 0 , terá o direito de requerer a concessão da exploração que lhe será coµcedida de acôrdo com as disposições
desta lei.
§ 3.º O Govêrno não poderá fazer concessões de exploração
a terceiros em terras concedidas a outros, antes de declarada a
caducidade da concessão.
Art. 16. As concessões de exploração sujeitar-se-ão às seguintes condições:
l.ª, não transferirão a propriedade das jazidas, darão apenas
o direito de fruir temporàriamente as suas utilidades e frutos.
Parágrafo único. :mste direito não se estenderá às substâncias minerais estranhas à concessão, existente dentro do seu perímetro, as quais constituirão objeto de conce;sões distintas regidas
pela Lei de Minas;
2.':!, a área de cada concessão será no máximo de 1.000 datas
ou unidades de quatro hectares;
3.º, a duração da concessão será no máximo de 25 anos.
Parágrafo único . O cpncessionário, em igualdade de condições, terá preferência para o arrendamento da concessão se extinta a mesma pelo advento de têrmo, o Govêrno a quiser arrendar;
4. 0 , será cobrado um direito de superfície ou contribuição anual
sôbre a área que compreenqa a concessão.

-

63 -

§ l.º A taxa será de 5$000 por data enquanto não comece a
produção; começada, pagará a taxa anual de 10$000 por data;
§ 2.º As taxas serão pagas por semestres vencidos dentro dos
primeiros três meses do semestre seguinte: regendo, quanto ao
mais, as mesmas disposições e sanções estabelecidas;
5.º, será cobrado ainda um direito de produção.
§ l.º A taxa de produção será de 10% do valor líquido do
período de se extrair dos poços, se as jazidas distarem até 150 quilômetros do mar ou de vias de navegação contínuas até o mar e
de 6% também em todos os demais casos.
§ 2.0 O direito de produção será entregue à escolha do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em dinheiro, em
produto bruto ou em produtos de benefício, sendo tomado como
valor dêstes o preço médio da venda no Rio de Janeiro durante o
semestre anterior àquele em que se haja de efetuar o pagamnto.
§ 3.º A entrega em produtos a que se refere o parágrafo anterior, far-se-á precisamente no ponto em que o concessionário
realize os seus embarques, se a exploração fôr perto de rios navegáveis. Em caso contrário, na estação da Estrada de Ferro mais
próxima.
6.º O concessionário será obrigado a obter no prazo de três
anos contados da outorga do título o mínimo de produção que neste haja determinado, se por culpa sua o não obtiver, pagará arespectiva taxa sôbre a produção estipulada e não sôbre a produção
efetiva, sem prejuízo da taxa de superfície. Havendo motivo justo,
pagará a taxa sôbre a produção efetiva.
7.º O concessionário será obrigado também a fornecer de
preferência e a pro rata, segundo a sua produção, o petróleo e derivados de que necessite o consumo nacional, não podendo exportar senão o excedente.
8.º O concessionário será obrigado ainda:
a) a empregar nos trabalhos de exploração o elemento nacional quer se trate de pessoal técnico e administrativo, quer se
trate de pessoal operário, na proporção que em caso seja determinado pelo Govêrno;
b) a fundar e manter escolas e hospitais para os operários e
filhos dêstes nas vizinhanças do estabelecimento.
9. 0 O concessionário obrigar-se-á igualmente:
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a entregar anualmente à fisclização do Govêrno um relatório sôbre o estado dos trabalhos referentes aos estudos e exploração das jazidas e às obras e instalações respectivas; assim como
a estatística da mão-de-obra, estoques, vendas, produção bruta e
beneficiada, como sujeição e especificações determinadas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
b) a prestar todos os demais esclarecimentos e informações
que lhe forem exigidos pela fiscalização do Govêrno, inclusive os
que entendam com o custo da produção e o preço de venda dos artigos destinados ao consumo nacional.
10. As concessões são intransferíveis, sem permissão expressa do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, salvo
nos casos de herdeiros necessários, cônjuge sobrevivente e sucessão
comercial necessária.
11. Nas concessões de exploração serão sempre respeitados
os direitos de terceiros, de sorte que os concessionários responderão em todo tempo pelos prejuízos causados à propriedade do
solo e às explorações conf~nantes.
12 . O concessionário gozará de tôdas as servidões estabelecidas por lei em favor da ~ndústria mineira, incluindo o direito de
desapropriar o terreno superficial de que necessite para o estabelecimento e desenvolvime:q.to dos trabalhos de exploração, observadas em cada caso as determinações legais.
§ 1.º Os concessiom\rios que construírem oleodutos para o
transporte dos seus petróleos, deverão conduzir os dos concessionários vizinhos que necessitem dêsse elemento.
Também os que tiverem usinas de refinação estarão no dever
de beneficiar os petróleos de outros produtores sempre que a capacidade delas seja superior~ produção da sua própria zona. Em ambos os casos será verificado se a natureza do petróleo a ser conduzido ou beneficiado não prejudica a marcha dos oleodutos ou as
instalações de beneficiamento. O Govêrno fixará as cotas que deverão ser abonadas por êsses serviços.
§ 2.º O Estado terá com os particulares, e debaixo das mesmas condições, os direitos e obrigações a que o parágrafo anterior
se refere.
§ 3. 0 Salvos os direitos de terceiros, e obtidas autorização e
aprovação do Govêrno, os concessionários poderão construir cais
a)
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marítimos e fluviais com as instalações necessárias para o embarque, desembarque e depósito não só dos seus produtos, como do
material destinado a todos os seus serviços .
13. O concessionário gozará também de todos os favores concedidos às emprêsas de mineração de acôrdo com a Lei de Minas.
14. Depois de 15 anos o Govêrno poderá encampar, quando
quiser, a concessão e o conjunto das obras e instalações do concessionário utilizadas na exploração, benefício, transporte e depósito
de petróleo, calculada indenização por uma comissão arbitral, composta de três membros, dos quais um nomeado pelo Govêrno, o segundo pelo concessionário e o terceiro, que servirá no caso de empate, por ambas as partes, devendo no cálculo tomar-se em consideração não só o valor daqueles conjuntos, deduzidos os preços dos
materiais cedidos gratuitamente pelo Govêrno e o total das quantias que a título de favores houver recebido o concessionário, mas
também a renda líquida da exploração no último decênio.
15. Calculada a concessão, pelo advento do têrmo e declarada a sua caducidade, reverterão ao domínio da União o usofruto
das minas e o conjunto das obras e instalações do concessionário,
utilizadas na exploração e aproveitamento das mesmas, fazendo-se
a reversão independente de tôda e qualquer indenização.
Art. 17. As concessões de exploração caducarão:
1) Por vencimento do prazo da sua duração;
2) Por não obter o concessionário durante cinco anos consecutivos, que se contarão a partir do terceiro ano em que tenha
sido outorgada a concessão, a produção mínima inscrita no seu
contrato;
3) Pelo não pagamento do direito de superfície durante um
ano;
4) Por não entregar o concessionário durante um ano o direito de produção;
5) Pelo não cumprimento das obrigações impostas nos
n. 7, 8, 9 e 12 (§§ l.º e 2.º do Art. 16).
6) Por infração do que é determinado no n.O 10 do Art. 16
e do Art. 15.
7) Pela não nomeação do árbitro no caso previsto no n. 0 14
do Art. 16.
08
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Art. 18. O Govêrno declarará administrativamente a caducidade das concessões de exploração.
§ 1.º Salvo no caso do n.º 1 do artigo anterior, e no de infração do Art. 20, o concessionário terá direito à indenização das
benfeitorias pelo seu valor.
§ 2.º Se houver dívida pendente a favor do fisco, o Govêrno
tomará conta das benfeitorias sôbre a base da avaliação a que alude o parágrafo anterior e do produto que obtenha deduzirá o que
lhe seja devido, entregando o saldo ao concessionário e adjudicando a concessão renovada com os mesmos direitos e obrigações ao
arrematante, juntamente com as benfeitorias.
Art. 19. As companhias concessionárias de pesquisa ou exploração ficarão sujeitas:
1) Quanto à sua constituição e funcionamento, às leis brasileiras que regem as sociedades mercantis; e terão domicílio legal
na República;
2) Quanto à incorporação do seu capital social e à sua direção, os estrangeiros poderão ter 40 % dêste capital; as ações serão
nominativas e deverá haver maioria de brasileiros na diretoria;
3) Quanto à sua fiscalização, a prestar todos os esclarecimentos e informações qu\El lhes forem exigidos pela fiscalização do
Govêrno no tocante ao S\ElU capital social.
Art. 20. Os concessionários de pesquisas ou de exploração,
não poderão celebrar con;t governos estrangeiros, nem com emprêsas ou particulares que eiStejam associados a êles, contrato algum
que se refira aos trabalhqs de pesquisa, de extração e de benefício
dos petróleos.
Parágrafo único. A, contravenção ao disposto neste artigo.
causará a caducidade imediata da concessão e a perda de todos os
direitos que dela derivam.
Art. 21. O propriet~rio poderá pôr à disposição do Govêrno,
as suas terras, a fim de serem feitas pesquisas, as quais serão executadas se o proprietário obrigar-se a dar ao Govêrno 10 % da produção líquida do petróleo extraído.
Art. 22. O gás hélio captado em qualquer exploração pertencerá ao Estado media11te a indenização do seu valor.
Art. 23. Os casos o:µüssos cairão sob o domínio da Lei de
Minas e por ela serão regidos, bem como pele direito comum na.
forma que nela se determina.
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Art. 24. No Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,
será encarregado dos assuntos a que se refere esta lei o Serviço
Geológico e Mineralógico do Brasil .
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
EMENDAS E ACRÉSCIMOS
APROVADOS PELAS COMISSÕES DE AGRICULTURA
E JUSTIÇA DA C.AMARA DOS DEPUTADOS
REGULA A PROPRIEDADE, PESQUISA E EXPLORAÇAO
DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO
CAPÍTULO

I

Disposições gerais

Art . 1. o Suprima-se.
Art. 2.º Forma o n.o 1, assim redigido:
Consideram-se jazidas de petróleo as acumulações no solo
ou subsolo, constituídas pelas seguintes substâncias:
a) petróleo, betume, asfalto, parafina e. todos os derivados
naturais do petróleo;
b) gás combustível natural e gás hélio;
e) rochas das quais se possam extrair quantidadee comer·
ciais das substâncias acima enumeradas.
Acrescentaram-se os seguintes artigos:
Art. 2.º As jazidas de petróleo não podem pertencer a estrangeiros, nem ser por êles exploradas.
Art. 3. 0 Desde que apareçam processos científicos viáveis de
delimitação dos depósitos petrolíferos nos casos de condomínio nas
jazidas, serão limitadas as quantidades de petróleo explorável por
cada um dos proprietários dos terrenos atravessados pelo mesmo
veio.
Art. 4.º Todos aquêles que tiverem obtido opção ou contratos
de arrendamento para exploração de jazidas de petróleo com os
respectivos proprietários, serão obrigados a apresentá-los ao Govêrno no prazo máximo de seis meses a contar da publicação desta
lei no Diário Oficial .
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Art. 5.º O Govêrno Federal poderá promover a desapropriade qualquer jazida petrolífera sempre que se tornar necessário, em
defesa dos interêsses nacionais .
Parágrafo único. Na avaliação dessas jazidas o proprietário
só terá direito às reservas acumuladas no subsolo correspondente
à área superficial de sua propriedade sempre que seja possível a
delimitação dessas reservas.
CAPÍTULO

II

Das pesquisas

Art. 3.º Toma o n.o 6, assim redigido:
O direito do proprietário do solo de proceder, por si ou por intermédio de terceiros, à pesquisa para a descoberta de petróleo em
terras de sua propriedade, será exercido independente de autorização do Govêrno, salvo tratando-se de pesquisa dentro da faixa
de 60 quilômetros ao lop.go das fronteiras do País.
Parágrafo único. Cumpre, entretanto, ao proprietário, na
primeira hipótese, comq.nicar ao Govêrno com antecedência de
sessenta dias, que vai realizar tais trabalhos e o local dos mesmos.
Acrescentou-se o Art. 7.º, assim redigido:
O contratante de pesquisas a que se refere o artigo anterior,
devidamente autorizado pelo proprietário, pode requerer os favores
desta lei, sujeitando-se, desde então, a todos os seus dispositivos,
como concessionário de pesquisas.
Art. 6.0 Tomou o :p.. 0 8, fls. 2, § 1.º, acrescente-se:
Aos proprietários qu~ preferirem fazer as pesquisas por si ou
por meio de contratos com terceiros, será marcado o prazo improrrogável de seis meses para o início e de cinco anos para a conclusão de tôdas as pesquisas.
§ 2.º Não se verificando o disposto no parágrafo anterior, o
Govêrno estará habilitaqo a fazer uso das terras para pesquisas
de petróleo.
Art. 7.º Tomou o :p.. 0 9.
Art. 8. 0 Tomou o i1.0 10.
1
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Pãragrafo único. Em vez de: o lado maior etc. diga-se:
Ficará ao critério do Govêrno a orientação dêsses retângulos
com as condições topográficas e outros aspectos dos terrenos.
2. 0 Em vez de "quatro anos" - diga-se: "cinco anos".
3.º Suprima-se "se a concessão fôr outorgada".
4.0 Acrescente-se: Se três meses após a apresentação dêsse
plano, o Govêrno não tiver exigido outras informações ou modificação do mesmo, nem o tiver desaprovado, entender-se-á que o
mesmo foi aprovado.
Art. 9.º Tomou o n.º 11.
Art. 10. Tomou o n.º 12.
1.º Em vez de "Art. 6.º" diga-se "Art. 10" e acrescente-se

"Art. 8.º".

3.0 Em vez de "Art. 6.0 " diga-se Art. 10.
4.º Em vez de 6.º e 17 diga-se 10 e 20.
5.0 Substitua-se 6.º por 10.
7.º Em vez de "Art. 6.0 " diga-se "Art. 10".
Art. 11. Toma o n.º 13.
CAPÍTULO

III

Da exploração

Acrecentou-se o Art. 14, assim redigido: Ninguém poderá explorar minas de petróleo sem a expressa autorização do Govêrno
Federal.
Art. 12. Tomou o n.º 15.
§ 2. 0 Depois de remuneradoras "acrescentou-se" - guardada
a disposição do Art. 2.0.
§ 4.º Suprima-se.
Art. 13. Tomou o n.º 16.
b) Suprima-se a palavra "em geral" e substitua-se a palavra "especialmente" por "inclusive".
§ l.º Substitua-se a palavra "rendimento" por "produção".
§ 2. 0 O Estado terá com os particulares, e debaixo das mesmas condições, os direitos e obrigações a que o parágrafo anterior
se refere.
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N. 08 5. 0 , 6.0 , 7. 0 , onde se lê "Art. 11'', diga-se "Art. 16".
Art. 15. Tomou o no 18.
Art. 16. Tomou o n. 0 19.
2.º Foi assim redigido: Quanto à incorporação do seu capital
social e à sua direção, os estrangeiros poderão ter 40 % dêste capital; as ações serão nominativas e deverâ haver maioria de brasileiros na diretoria.
3.º Depois de "seu capital social" o resto foi suprimido.
Art. 17. Tomou o n. o 20.
Art. 18. Tomou o n.º 21, começando no Parâgrafo único
"O proprietârio etc."
Parágrafo único. (Toma) Passa a ser o Art. 21.
Arts. 19, 20, 21, 22, tomam os ns. 22, 23, 24, 25.
Câmara dos Deputados, Sala das Sessões, 29 de dezembro de
1927. - Simões Lopes. - Marcondes Filho.

CRtTICA DO SR. EUZÉBIO PAULO DE OLIVEIRA
AS ALTERAÇÕES FEITAS NO ANTEPROJETO
DO SERVIÇO GEOLÓGICO E MINERALÓGICO

DENTRE as emendas e acréscimos propostos pelos relatores
das Comissões de Agricultura e Justiça da Câmara dos Deputados
há algumas que, em nosso conceito, não devem ser aceitas, porquanto são verdadeiros entraves ao desenvolvimento da indústria
do petróleo, ou erros técnicos que não podem figurar em lei. São as
seguintes:
Projeto dos Relatores

Art. l.º:

b) o gás combustível natural e gás hélio.
A inclusão do gás hélio entre as jazidas de petróleo não pode
ser aceita, como vamos provar.
Tôdas as substâncias acima enumeradas são combustíveis, exceto o hélio. O hélio é um gás incombustível e incomburente. Sua
densidade é insignificante.
Foi descoberto na terra pelo Sr. WilEam Ramsay, em 1895,
e era considerado um gás r&.ro. Em 1906, H. P. Cady e D. F. Mac
Farland provaram sua existência em pequena proporção no gás
natural de Kansas . A notícia desta descoberta provocou interêsse
nos círculos científicos, porém, como não se conhecesse nenhum
uso prático para o hélio, não foram feitos estudos para extraí-lo,
exceto em muita pequena quantidade para usos experimentais.
No primeiro ano da Guerra Mundial, os cientistas inglêses
conceberam a idéia de usar hélio em vez de hidrogênio para encher
os balões ou aeróstatos e, em 1915, foi iniciada uma pesquisa rigorosa porém sem sucesso, para a extração do hélio em quantidade apreciável dos gases naturais na Inglaterra, sob a direção do
próprio Sir William Ramsay. Estas pesquisas estenderam-se ao
Canadá, porém, sem resultado. Com a entrada dos Estados Uni-
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dos na guerra, o projeto foi retomado, e o Govêrno americano fêz
uma campanha enérgica para a produção do hélio em grande
quantidade.
O vapor do hélio para o enchimento dos balões chamou a atenção dos estados-maiores do Exército e da Armada e o Bureau of
Mines foi comissionado para investigar a praticabilidade da extração do gás em grandes quantidades e a preço razoável. Verificada a possibilidade técnica do projeto, a Geological Survey foi
chamada para investigar os recursos do hélio do país, com o fim
de localizar os suprimentos mais ricos de gás e para determinar
estimativas das quantidades avaliáveis. (O valor do hélio para
o enchimento dos balões, especialmente do tipo Zeppelin, está na
sua pequena densidade e na incombustibilidade).
Hidrogênio, o gás comumente usado para encher balões, é a
substância mais leve conhecida, porém, misturado com o ar, explode com violência. Por esta razão, um balão cheio com hidrogênio
é muito apropriado para incendiar-se pela eletricidade atmosférica,
pelas faíscas da sua pr~pria instalação elétrica ou por qualquer
dos numerosos acidentes que podem ocorrer também quando está
no seu hangar.
O perigo do incêndio é, além disso, muito aumentado nos balões usados para fins mil~tares, uma simples bala incendiária sendo
suficiente para destruir um grande aeróstato; e esta fraqueza, inerente a todos os balões cheios de hidrogênio, foi um dos fatôres
poderosos para o fracasso da campanha dos zeppelins alemães.
O hélio é duas vêzes mais pesado do que o hidrogênio. Em
comparação ao ar, poré:qi, ambos os gases são tão leves que esta
diferença de suas densi~ades é de pequena importância prática,
e a fôrça ascensional do hélio é de 93 % da fôrça ascensional do
hidrogênio.
O pêso ligeiramente maior do hélio é, contudo, mais do que
compensado pela sua inércia química, porque êle não se combina
com o oxigênio do ar, e, portanto, não pode explodir ou queimar.
Além disso, o seu poder qe difusão é unicamente cêrca de metade
do poder de difusão do hidrogênio, e, por conseguinte, passa através
dos tecidos dos balões muito mais lentamente, sendo a perda por
esta causa muito menor.
A principal vantagem do hélio, porém, é evidentemente a sua
incombustibilidade. O uso do gás não inflamável permite modifica-
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ções nos planos dos aeróstatos, que são construídos com maior resistência e fôrça, raio de ação, bem como para maior eficiência
militar. Em vista destas vantagens, é claro que o uso do hélio para
aeróstatos militares ou comerciais será regulado somente pelo suprimento disponível de hélio.
O hélio é extraído do gás natural existente nos campos petrolíferos. Era uma matéria sem valor, mas agora é procurada intensamente em vista das propriedades acima expostas.
Os gases naturais mais ricos contêm, unicamente, cêrca de 2%
de hélio e os gases naturais ocorrendo em grande quantidade têm
somente 1 % de hélio, e assim o desenvolvimento de um processo
de extração e purificação do hélio a preço razoável é evidentemente
de primeira importância.
O hélio existe no gás natural misturado com metana, etana,
azôto etc., e o único meio prático de separá-lo está na diferença
de ponto de ebulição dêsses elementos, ou, em outras palavras,
pelo emprêgo de um sistema de liquefação e destilação tal como
é usada para extrair o oxigênio do ar.
Dos constituintes comuns do gás natural, a metana, na pressão atmosférica, ferve (isto é, passa do estado líquido ao grosso)
a 1° e., a propana a 45° e., e o azôto a 195º e., enquanto que
o hélio ferve a 268.° C. Por conseguinte, sob condições mecânicas
apropriadas, liquefazer todos os constituintes, exceto o hélio e
assim obtem-se êste gás no resíduo gasoso da operação.
Os constituintes liquefeitos podem depois voltar ao estado normal gasoso para serem utilizados como gás natural ou fonte de
gasolina.
Os processos de extração do hélio, empregados nas usinas americanas, são os de Linde, Claude e Jefries-Norton.
Esta exposição prova perfeitamente que o hélio não pode ser
considerado jazida de petróleÓ. Foi incluído na lei de petróleo, porque são os gases naturais dos campos de petróleo a fonte de sua
produção industrial, e, pela sua importância na defesa nacional,
deve ficar pertencendo à Nação.
Por isso, na Letra b do Art. 1.0 do substitutivo apresentado
pelas Comissões de Agricultura e Justiça da Câmara devem ser
suprimidas as palavras "e o gás hélio".
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Art. 2. 0 :
As jazidas de petróleo não podem pertencer a estrangeiros, nem
ser por êles exploradas.
A primeira parte está de acôrdo com a Constituição porquanto sendo o petróleo uma substância mineral necessária à segurança
e defesa nacionais não pode pertencer a estrangeiros.
Não vejo, porém, motivo bastante para proibir a exploração
dessas jazidas por estrangeiros. As razões apresentadas pelos ilustres relatores não nos convenceram da necessidade dessa proibição.
Os dispositivos do nosso anteprojeto são suficientes para evitar
quaisquer questões semelhantes às do ~éxico e outros países motivadas pela exploração das jazidas de petróleo. Tais dispositivos foram julgados suficientemente pelos novos países produtores de
petróleo, como sejam a Bolívia, o Peru, a Venezuela. A própria legislação do México, motivo de tantas queixas e reclamações, não
impede absolutamente a estrangeiros explorarem petróleo. Tal legislação cuidou de torn~r a nação mexicana proprietária das minas de petróleo, mas não retirou dos estrangeiros o direito de pesquisar e explorar essas ~ninas, desde que se sujeitassem às leis do
país.
O contrôlé político (las nossas jazidas de petróleo está garantido pela Constituição: o contrôle comercial será obtido pela aplicação rigorosa e intelig~nte do Art. 16 do nosso projeto.
A nossa opinião é que êste artigo do projeto dos relatores deve
ser suprimido.
Art. 2.0

-

Suprima-se

Art. 3. 0 :
Desde que apareçar;n processos científicos viáveis de delimitação dos depósitos petrolíferos nos casos de condomínio das jazidas, serão limitadas as quantidades de petróleo exploráveis por
cada um dos proprietários dos terrenos atravessados pelo mesmo
veio.
Em primeiro lugar, convém observar que o petróleo não ocorre
sob a forma de veio.
Diz EMMONS (Economic Geology, pág. 2):
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"A vein is a mineral mass, more ou less tabular, deposited
by solutions in or alonga fracture or group of fractures".

o petróleo ocorre em rochas estratüicadas embebendo-as como

a água.
Por conseguinte, não é correto dizer que o petróleo ocorre em
veios. Veio é sinônimo de vieira, forma comum de jazidas metalíferas.
Em segundo lugar, é sabido não ser possível determinar com
rigor a quantidade de petróleo existente debaixo de certa área superficial, porque, devido a seu estado e modo de ocorrência, um
furo de sonda pode extrair quantidades de petróleo muito superiores às que realmente existem debaixo da referida área.
Quando se trata de desenvolver um campo de petróleo, muitas
vêzes procura-se localizar os furos de sonda, de modo que não drenem o petróleo das propriedades confinantes. Não havendo acôrdo
entre os proprietários, cada qual trata de fazer o maior número de
sondagens perto da linha de demarcação, de modo a extrair, não
só o seu petróleo, como também o do vizinho. Tem-se procurado
determinar a distância adequada entre os poços, de modo a evitar
êsses métodos de competição. Isto pode ser obtido em cada campo
pela observação e pela experiência. Os resultados serão sàmente
aproximados, porém, onde observações cuidadosas mostrarem que
os novos poços estão drenando os velhos a distância poderá ser
aumentada.
Um estudo dos mapas dos campos petrolíferos americanos mostra que as linhas limítrofes receberam algumas atenções e que o
espaçamento dos poços não tem sido, aparentemente, muito
grande.
Uma distância de 440 pés (132 metros) entre os poços ou 4.15
acres (1.88 hectares) por poços, parece ser muito comum nos campos americanos. Tal espaçamento é devido provàvelmente ao fato
de que as subdivisões legais da terra são comumente adaptadas a
tais distâncias.
Uma regra definida e arbitrária para o espaçamento dos poços
pode ser usada até que as observações praticadas e exploração permitam obter outra melhor. Em resumo, a questão abordada neste
artigo não pode ser motivo de legislação especial.
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No Art. 23 do projeto dos relatores encontramos a solução para
êsse caso de condomínio superficial.
Diz o Art. 23.
"Os casos omissos cairão sob o domínio da Lei de Minas e por
ela serão regidos, bem como pelo direito comum, na forma que
nela se determina".
Sôbre os direitos dos condomínios, diz o regulamento da Lei de
Minas atual (Art. 11):
"No caso de condomínio do imóvel que tenha de ser partilhado,
dividido e demarcado, as minas nêle existentes, enquanto não forem registradas, serão havidas como indivisíveis materialmente.
Os direitos de condomínio na propriedade dessa mina sàmente serão realizados na divisão proporcional· da mineração, ou no resultado de sua venda".
1!:ste artigo não é, portanto, necessário; se, entretanto, a comissão entender que deve constar da lei, é preciso substituir a palavra
veio por lençol.
Art. 15.º
§ 2.º Suprimam-~e as palavras "guardada a disposição do
Art. 2.º" cujo intuito é impedir que estrangeiros possam explorar
petróleo no Brasil, disposição prejudicialíssima ao desenvolvimento
dessa indústria e que r,tão se contém em nenhuma legislação dos
países petrolíferos dó mundo, salvo a tentativa argentina e a rumaica ainda não efetiv~:tdas.
A nossa opinião é que sem auxílio do capital estrangeiro não
podemos absolutamente estabelecer a indústria de petróleo no Brasil. O que a Constituiçãq veda aos estrangeiros é a posse das jazidas
minerais necessárias à segurança e defesa nacional. Não lhes veda
a exploração, isto é, fuir temporàriamente as suas utilidades e

frutos.

A questão do contrôle comercial das nossas jazidas minerais.
pelos estrangeiros será exposta adiante; veremos que há recursos
para impedi-lo.
Art. 15.º
A participação de 50% do proprietário nos lucros auferidos pela.
União nos direitos de superfície e produção de petróleo é um êrro
de cópia. A cota que marcamos é de 5% (cinco por cento); é o máximo que se pode conceder. Por conseguinte: em vez de 50% diga-se 5%.
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Art. 18.0 - Do anteprojeto.
O Govêrno poderá reservar em cada bacia petrolífera cuja
pesquisa e exploração só serão concedidas a companhias nacionais
com capitais do País. Poderá também reservar para a exploração
direta pelo Estado a zona ou zonas que julgar conveniente.
1!:ste artigo foi suprimido pelos relatores; entretanto, é de
grande importância e figura nas leis de petróleo de muitos países.
Por exemplo, a lei norte-americana que regula a concessão de
terrenos petrolíferos de propriedade da Nação diz:
"Descobertos valiosos depósitos de petróleo, o Secretário do Interior poderá arrendar por 20 anos um quarto da área concedida
para pesquisa, pagando o arrendatário $1 por acre e uma royalty de
5% (cinco por cento) do petróleo bruto.
O arrendatário dos restantes três quartos da área da concessão
de pesquisa deverá ser oferecido de preferência ao pesquisador,
tendo uma base de pagamento royalty mínima de 12,5 % e mais
uma quantia variável pagável a título de bônus.
O Art. 18 do nosso anteprojeto não deve ser suprimido; êle
permite diminuir a área de exploração quando os campos forem
muito produtivos; tais áreas podendo ser exploradas pelo próprio
Govêrno, por companhias constituídas exclusivamente de capitais
nacionais ou então conservadas para a exploração em caso de perigo iminente.
Art. 19.0 •
2.º - Quanto à incorporação do seu capital social e à sua direção, os estrangeiros poderão ter 40 % dêste capital: as ações serão nominativas e deverá haver maioria de brasileiros na direção.
O artigo correspondente ao nosso anteprojeto está assim redigido:
"Quanto à incorporação do seu capital social a pôr no mínimo
25 % de suas ações à disposição do capital brasileiro".
Tínhamos em vista a exploração do petróleo por emprêsas estrangeiras. :S:ste artigo permite que na pesquisa e início da exploração o capital estrangeiro venha colaborar com o nacional na
criação de tão importante indústria. E permite também que capital nacional vá pouco a pouco se impondo ao estrangeiro até que
êste perca definitivamente o contrôle comercial da emprêsa como
vamos exemplificar.
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Suponhamos que uma emprêsa estrangeira com capital de ....
10.000: 000$000, tendo satisfeito a exigência do n.º 1 do Art. 19,
obtém uma concessão de pesquisa sôbre a área máxima de 1.000
datas ou 4. 000 hectares. Ela será obrigada a oferecer 25 % dêsse
capital aos nacionais. Teremos:
Capital estrangeiro ......................... .
7.500:000$000
Capital nacional ........................... .
2.500:000$000
Total ................................. .

10.000:000$000

Agora suponhamos que os resultados da pesquisa ~ão positivos;
acha-se descoberto um valioso campo de petróleo. O capital da
emprêsa não é suficiente para comprar o material necessário à
montagem das usinas de refinação do petróleo, ao transporte e
à hstalação de oleoduto. É preciso aumentar o capital; o Govêrno
intervirá exigindo que a cota do capital da companhia a ser posta
à disposição do capital nacional seja elevada a 40%. Se forem precisos 20.000.000: 000$000 para as instalações acima referidas, o novo capital da emprêsa ~erá de 30.000:000$000, assim distribuídos:
Capital estrangeiro ........................ .
Capital nacional ..... , .................... .

18.000:000$000
12.000:000$000

Total ........... , .................... .

30.000:000$000

Se houver um novo aumento de capital o contrôle comercial da
emprêsa será dos brasileiros.
Suponhamos que µm novo capital seja de 50. 000: 000$000.
O Govêrno exigirá que 60% pertençam a nacionais. Por conseguinte:
Capital nacional ........................... .
Capital estrangeiro ........................ .

30.000:000$000
20.000:000$000

Total ................................ .

50.000:000$000

Os brasileiros ficariio com o contrôle político e comercial da
emprêsa. Parece-nos, portanto, que podemos conciliar as duas correntes redigindo o artigo do modo seguinte:
Art. 19.
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2.0 - Quanto à incorporação do seu capital social a pôr no
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de suas ações à disposição do
capital brasileiro, essa percentagem será elevada tôda vez que houver aumento, de capital da emprêsa até atingir 60% de modo que
a emprêsa fique controlada pelo capital nacional. As ações serão
nominativas. A direção da emprêsa deverá ser constituída de modo
que o número de seus membros seja proporcional às cotas do capital nacional e estrangeiro nela empregados.
Euzébio de Oliveira, Diretor.
PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE
AGRICULTURA E JUSTIÇA
Os relatores abaixo assinados receberam e examinaram o trabalho do Sr. Dr. Eusébio de Oliveira, relativo ao projeto de lei sôbre
jazidas de petróleo.
Neste trabalho, o Sr. Diretor do Serviço Geológico do Ministério da Agricultura propõe alterações nos seguintes artigos do projeto apresentado por aqueles relatores:
Art. 1.0 , Letra b .
Art. 2.º
Art. 3. 0
Art. 15, n.º 1.
Art. 15, § 2.0.
Art. 18.
Art. 19.
I

Art. 1.0 , Letra b, refere-se ao gás hélio, que o Dr. Euzébio entende não dever figurar entre os elementos descritivos das jazidas
petrolíferas.
Não vemos motivos para a exclusão dêsse valioso subproduto
extraído dos gases naturais, dentre os outros corpos característicos das aludidas jazidas.
Os relatores não deixaram de pesar a importância dêsse elemento na obra da defesa nacional, e tanto que pelo Art. 22,, do seu
projeto atribuíram ao Estado a sua propriedade exclusiva, median-
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te desapropriação. E isso, não porque o considerem mais necessârio à defesa nacional do que a gasolina, mas por ser de mais fácil
aquisição pois cada metro cúbico de gás produz entre 1 a 2% de
hélio, o que torna perfeitamente viável a dita desapropriação.
Os relatores não vêem inconveniente na inclusão do hélio no
Art. 1.º, em que se definem as acumulações denominadas jazidas
de petróleo e das quais é parte integrante o precioso gás inflamável,
por isso mesmo indispensável aos misteres da viação aérea.
II

O Art. 2.0 do projeto dos relatores é, pode dizer-se, a medida
de tôda esta construção legislativa e nasceu do critério unânime
dos membros da Comissão de AgricÚltura.
Nos nossos anteriores pareceres, procuramos pôr em relêvo as
lutas pelo petróleo, entre as diversas emprêsas, armadas dos máximos elementos de sucesso pelas grandes potências do mundo.
Entre Inglaterra e Estados Unidos, sobretudo pronuncia-se cada vez mais a cruzadi1 pela posse dessas jazidas.
Não voltamos a alinhar fatos e algarismos já por nós exibidos,
-com o fito exclusivo de se preparar no Brasil, por meio de leis adequadas, um ambiente de são e tenaz nacionalismo, capaz de en!rentar a tormenta que por aí vem.
A República Argentina é um campo de crescente progresso no
qual nos devemos inspirar na solução de alguns dos nossos problemas fundamentais.
Já anteriormente mostramos quais os seus esforços e dispêndios desde que, pesquisando águas subterrâneas nas regiões áridas
de "Comodoro Rivadávia'', encontraram-se os primeiros vestígios
de petróleo líquido.
Não mais descansou, daí para cá, a sua atividade criadora.
Há mais de 12 a;nos apareceram os primeiros projetos de lei
regulando a exploraç.ão dessa riqueza, levados ao Congresso Argentino pelo Sr. Horácio Calderón, então Ministro de Estado, apoiado vivamente pelo ilustre Presidente Saenz Pefía.
Em 1916, a produção das jazidas era, em moeda, de cêrca de
3 milhões de pesos. Em 1917, de 6 milhões; em 1918, de 10 milhões;
em 1919, de 13% milhpes; em 1920, de 17% milhões de pesos.
Até 1918 os gastos superavam as receitas.
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De 1919-22, havia jã um saldo, cobrindo largamente os ônus do
empréstimo contraído.
No passado ano de (1927) a produção foi superior a 5 milhões
de barris; a renda líquida, deduzidas tôdas as despesas das explornções, montou a 1 . 570. 000 libras.
Os grandes capitais ali empenhados pelo Estado na organização oficial dessa indústria, a legislação quase ultimada pelo Congresso, consubstanciado o pensamento vitorioso das correntes políticas, sobretudo oriundas do partido do novo Presidente Sr. Irigoyen, a expressiva manüestação de todos os círculos intelectuais,
por entre calorosas expansões populares, deram à reação argentina
um carãter solene, patriótico e vivaz que talvez seja, no mundo
atual, o mais palpitante exemplo de clarividência de soberania e
de fé.
E quem duvidarã do respeito daquela vibrante República pelo
capital estrangeiro?
Quem desconhece o entrelaçamento financeiro das suas indústrias, a maior delas, nas mãos de poderosas companhias estrangeiras, que controlam os matadouros frigoríficos, os transoceânicos e
até os mercados consumidores?
A tudo se têm sujeitado os nossos operosos vizinhos, na ânsia
febril do seu desenvolvimento agrícola e pastoril, desfrutando vantagens recíprocas que o capital estrangeiro proporciona e garante,
na marcha ascendente das suas maravilhosas conquistas materiais
e morais.
O problema do petróleo, entretanto, tem sido ali encarado de
forma diferente.
É considerada questão visceral a vida atual e futura da nação.
A luta por êste combustível entre as maiores potências do
mundo deve servir de aviso aos mais fracos na defesa de tão valioso
quinhão. E o ilustre embaixador argentino em Washington, Sr.
H. Pueyrredon, junto ao mais ativo centro produtor de petróleo, no
mundo, bem soube orientar o seu govêrno; e uma legislação sábia,
previdente, nacionalista, pleiteada por tôda a nação, acaba de dar
o golpe de morte nas pretensõeE" absorventes de emprêsas que silenciosamente se haviam infiltrado por algumas das províncias
confederadas, efetuando contratos lesivos aos altos interêsses do
País.
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É que os ardentes estadistas argentinos não se olvidam das sinceras palavras do grande Presidente Wilson, em flagrante contraste
com o apregoado egoísmo dos norte-americanos. Em uma de suas
mensagens, dizia o notável homem público:

"Não prestarei meu apoio a emprêsas que tendem a abusar de
sua potência a fim de explorar povos débeis e indefesos".

De outra feita, ao analisar negócios de petróleo de um súdito
inglês na Colômbia, assim se externava o imortal Presidente:
"Fala-se freqüentemente de concessões outorgadas a estrangeiros por países da América Latina. Ouviu-se, algum dia, dizer
que os Estados Unidos outorgassem semelhantes concessões? Em
nosso pais, os estrangeiros não tê'em tais concessões. Os Estados
que se vêem obrigados a reconhecer êsses direitos porque seus territórios não estão encravados no campo principal das emprêsas modernas, ficam colocados em tal situação que os interêsses estrangeiros podem chegar a dominar sua política exterior, sempre perigosa e que pode trans,formar-se em intolerável. Nós outros somos os
primeiros que temo~ o dever de coadjuvar sua emancipação".

o conselho sincero e altruístico de uma das maiores cabeças
da história contemporânea.
O Dr. Eusébio p.e Oliveira deseja, como nós, o contrôle brasiliro comercial e político sôbre as nossas jazidas; mas S. S.ª se
ilude, supondo que para isso é bastante sermos donos da terra .
.Receoso da escassez de recursos. S. S.ª é conduzido a permitir aos
estrangeiros, na organização inicial das emprêsas, até o máximo
de 75% do capital subscrito.
A proporção que se desenvolverem os negócios, reclamando aumento de fundos, o~; estrangeiros irão, diz S. S.ª, cedendo aos brasileiros uma parte 1:ie sua primitiva cota, até que finalmente, no
fim de alguns anos, se inverta a situação, isto é, fiquem os estrangeiros possuidores de títulos até 40 % do capital nominal, cabendo
aos nossos compatriotas a cota de 60 %, isto é, a supremacia financeira nas aludidas emprêsas.
Tal o mecanisrµo indicado no parecer do ilustre Diretor.
Os relatores, ao contrário, preferem enfrentar desde o início e
com maior energia êsse ponto delicado da questão, que reputam da
maior gravidade.
É
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E assim pensam, 1.0 , porque é difícil prever-se o prazo para a
almejada transição; 2.0 , porque não devemos disfarçar um são. propósito nacionalista, que só nos pode honrar na legítima defesa do
futuro da Pátria.
Além disso, não parece hábil o alvitre sugerido pelo Dr. Eusébio de Oliveira, pois que o estrangeiro, percebendo facilmente o
estratagema legal, dêle defender-se-á aumentando supêrfluamente,
o capital do primeiro estabelecimento das emprêsas, retardando ou
anulando quiçá virtualmente, o objetivo do legislador brasileiro.
O contrôle estrangeiro é o que precisamos evitar por todos os
meios.
Na América, há poucos dias, a Câmara dos Deputados aprovou
por setenta e nove votos contra dezesseis, a desapropriação das jazidas petrolíferas. Procuremos nós, também, agir com previdência
e energia, na defesa dêsse patrimônio.
Por que desprezar os ensinamentos dos países acima enumerados para imitar o exemplo de algumas nações, como o Peru, que
por especiais contingências, não tem podido resguardar suas minas
integralmente monopolizadas pelos capitais estrangeiros? Não temos o intuito de dispensar a coadjuvação estrangeira, mas o de
subordiná-la aos elevados interêsses da nossa defesa econômica.
Assim, pois, consideramos perigosa· a supressão da parte final
do Art. 2. 0 , proposta pelo Sr. Diretor do Serviço Geológico do Ministério da Agricultura.
Art. 3.º Segundo opinião de alguns mestres da língua portuguêsa - veio, sinônimo de filão - é a parte da mina onde se encontra o mineral (Dicionário Universal Português, Aulete, Seguier,
Garrett).
Para Cândido Figueiredo, é a faixa comprida e mais ou menos
estreita de terra ou de rocha a qual se distingue pela côr, ou pela
natureza da terra ou da rocha que a ladeia. Ainda Larousse chama - veio - à parte de uma mina onde se encontra o mineral
que se quer explorar. "La veine de petrole" (Larousse).
Entretanto, os relatores aceitam a sua substituição pelo vocábulo - lençol - mais de acôrdo com a tecnologia geológica.
Não vemos, entretanto, conveniência na supressão do Art. 3. 0 •
Tais os progressos da ciência que não será impossível, dentro
de alguns anos, delimitar-se com certa p1cecisão as jazidas subter-
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râneas de petróleo livre; e, só assim, ficarão assegurados aos proprietários em tôda a plenitude, os direitos constitucionais, já largamente examinados nos nossos anteriores pareceres.
Mantemos, pois, o referido artigo.
Art. 15, n. 0 1:

Aceitamos a correção: em vez de 50%,

Art. 15, § 2.0 :

diga-s~

5%.

E' uma conseqüência do Art. 2. 0 • Deve ser mantido.

Art. 18.

Mantemos a supressão, conseqüência lógica das restrições contiàa no Art. 2.0 do projeto de lei dos relatores.
Art. 19:

Os relatores mantêm a redação dêste artigo e oferecem o projeto abaixo.
Sala da Comissão, em 28 de setembro de 1928.
O Congresso Nacional decreta:
1

CAPlTULOI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º Considieram-se jazidas de petróleo as acumulações no
solo ou no subsolo, constituídas pelas seguintes substâncias:
a) petróleo, qetume, asfalto, parafina e todos os derivados
naturais do petróleo;
b) gás combu$tível natural;
e) rochas das quais se possam extrair quantidades comerciais
das substâncias acuna enumeradas.
Art. 2.o As jazidas de petróleo não podem pertencer a estrangeiros nem ser por êles exploradas, sem prévia autorização na
forma expressa do Capítulo 3. 0 •
Art. 3.º Desde que apareçam processos científicos viáveis de
delimitação dos depósitos petrolíferos, nos casos de condomínio
nas jazidas, serão li;mitadas as quantidades de petróleo exploráveis
por cada um dos proprietários dos terrenos atravessados pelo mesmo lençol.
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Art. 4.º Todos aquêles que tiverem obtido opção ou contratos
de arrendamento para exploração de jazidas de petróleo com os
respectivos proprietários, serão obrigados a apresentá-los ao Govêrno no prazo máximo de seis meses, a contar da publicação
desta lei no Diário Oficial.
Art. 5.º O Govêrno Federal poderá promover a desapropriação de qualquer jazida petrolífera sempre que se tornar necessário, em defesa dos interêsses nacionais.
Parágrafo único. Na avaliação dessas jazidas o proprietário
só terá direito às reservas acumuladas no subsolo correspondente
à área superficial de sua propriedade, sempre que seja possível a
delimitação dessas reservas.
CAP!TULO II
DAS PESQUISAS

Art. 6.0 O direito do proprietário do solo de proceder por si
ou por intermédio de terceiros, a pesquisas para descoberta de petróleo em terras de sua propriedade, será exercido independente
de autorização do Govêrno, salvo tratando-se de pesquisas· dentro
da faixa de 60 quilômetros ao longo da fronteira do País.
Parágrafo único. Cumpre, entretanto, ao proprietário, na primeira hipótese, comunicar ao Govêrno com antecedência de sessenta dias que vai realizar tais trabalhos e o local dos mesmos.
Art. 7.0 O contratante de pesquisas a que se refere o artigo
anterior, devidamente autorizado pelo proprietário, pode requerer
os favores desta lei, sujeitando-se, desde então, a todos os seus
dispositivos, como concessionário de pesquisas.
Art. 8. 0 O Govêrno Federal poderá mandar fazer pesquisas de
petróleo em qualquer ponto do território nacional, de acôrdo com
as disposições desta lei. As pesquisas executadas pelo Govêrno Federal obedecerão às seguintes condições:
l.ª) O Govêrno, pela repartição competente mandará delimitar as áreas em que os indícios superficiais, a constituição geológica e a estrutura das camadas indiquem a possibilidade da existência de petróleo;
2.ª) Delimitadas as áreas, o Govêrno mandará publicar no
órgão oficial de publicidade de município, onde se acharem as ãreas
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delimitadas, e no Diário Oficial, durante 90 dias, editais com citação -aos proprietários para que, dentro do mesmo prazo e perante o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, manifestem o desejo de executar por si as pesquisas.
§ l.º Aos proprietários que preferirem fazer as pesquisas por
si' ou por meio de contratos com terceiros, será marcado o prazo
improrrogável de seis meses para o início da primeira sondagem e
de cinco anos para a conclusão de tôdas as pesquisas;
§' 2. 0 Não se verificando o disposto no parágrafo anterior, o
Govêrno estará habilitado a fazer uso das terras para pesquisas de
petróleo.
Art. 9. 0 As pesquisas nas terras em que o Govêrno haja adquirido o direito de executá-las, serão efetuadas diretamente por êle
ou por meio de concessões feitas de acôrdo com esta lei.
§ l.º As concessões de pesquisas serão solicitadas perante o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao sêlo fixo de 250$000.
§ 2.º O peticipnário deverá apresentar um certificado do Tesouro Nacional, qm! dê a prova de ter sido depositada como garantia a quantia de 1: 000$000 por lote de cem datas ou fração que
não chegue a êsse lflÚmero. :&:sse depósito será feito sempre em dinheiro e não poder:,i ser devolvido senão uma vez liquidadas tôdas
as responsabilidades que decorram da concessão.
§ 3. 0 São proibidas concessões de pesquisa a estrangeiros, na
costa e nas fronteir;as dentro de uma faixa de sessenta quilômetros.
Art. 10. As co;ncessões de pesquisa sujeitar-se-ão às seguintes
condições:
1. ª) A área de cada concessão conterá, no máximo, 1. 000 datas petrolíferas ou unidades de quatro hectares.
Parágrafo único. Na demarcação das áreas concedidas as datas que constituírem uma concessão, formarão um todo sem descontinuidade e de forma retangular. Ficará ao critério do Govêrno
a orientação dêsses retangulos de acôrdo com as condições topográficas e outros aspectos dos terrenos.
2. ª) O prazo para as pesquisas será de dois a cinco anos, prorrogável por mais dois anos, conforme a área e outras circunstâncias e a juízo do Govêrno.
3.ª) Será cobrada uma taxa fixa anual de $500 por data; se
fôr em terras do domínio de particulares, a taxa poderá subir até
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4$000 por data e será cobrada como contribuição ao resgate dos
ônus assumidos ou que hajam de ser assumidos pelo Govêrno.
Parágrafo único. As taxas serão pagas adiantadamente no decurso do primeiro trimestre de cada ano, nas repartições arrecadadoras federais, mediante guia do Departamento competente do
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
4.ª) As pesquisas serão efetuadas de acôrdo com um plano
de trabalho que deverá ser apresentado pelo concessionário e aprovado pelo Govêrno, cumprindo seja feita a apresentação dêsse plano
dentro dos primeiros três meses contados da outorga do título. Se
três meses após a apresentação dêsse plano, o Govêrno não tiver
exigido outras informações ou a modificação do mesmo, nem o tiver desaprovado, entender-se-á que o mesmo foi aprovado.
§ 1.º O concessionário obrigar-se-á a trazer o Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio, devidamente informado do desenvolvimento e resultado das pesquisas, bem como a fornecer-lhe
anualmente cópia dos trabalhos e estudos geológicos, perfis das
sondagens e plantas topográficas que houver executado.
§ 2.º Obrigar-se-á também a apresentar-lhe, no fim dos respectivos trabalhos, um mapa das datas pesquisadas, com sujeição e
especificações determinadas pelo mesmo Ministério.
5.ª) O petróleo e materiais extraídos nas pesquisas só poderão
ser utilizados para análise e ensaios e em quantidade que será fixada no ato da concessão.
6.ª) As concessões são intransferíveis sem permissão expressa do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, salvo nos
casos de herdeiros necessários e cônjuge sobrevivente.
7.ª) Nas concessões de pesquisas serão sempre respeitados os
direitos de terceiros, de sorte que concessionários responderão em
todo o tempo pelos prejuízos causados a proprietários ou pesquisadores confiantes.
8.ª) O Govêrno designará um técnico do Serviço Geológico e
Mineralógico do Brasil, para acompanhar as pesquisas e verificar
o andamento do plano que haja sido aprovado.
Art. 11. Durante o prazo estipulado para as pesquisas, os respectivos concessionários, guardadas as disposições do Art. 2. 0 terão
direito exclusivo para que lhes sejam outorgadas concessões de exploração da área pesquisada até ao limite máximo de 1. 000 datas
ou unidades de quatro hectares.
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Parágrafo único. O concessionário da pesquisa não terá direito a pagamento de prêmio ou indenização pelo descobrimento e
valorização da mina, cabendo-lhe sàmente o direito à exploração.
Art. 12. As concessões da pesquisa caducarão:
l.º) Pelo vencimento do prazo a que se refere o n. 0 2 do Art.
10 e o § 1. 0 do Art. 8. 0 ;
2.0) Pelo não pagamento da taxa devida durante um ano;
3.0 ) Pelo não cumprimento das obrigações assinaladas no n. 0 4
e seus §§, do Art. 10;
4. º) Por infração do que é determinado nos ns. 5 e 6 do Art.
10 e no Art. 20;
5.º) Por paralisação completa dos trabalhos de pesquisa durante doze meses, mediante comprovação do técnico de que trata o
n. 0 8 do Art. 10;
6.0 ) Por ter obtido o concessionário concessão da exploração
no limite máximo dentro da área pesquisada;
7.0 ) Por solicitação do concessionário fundada em não haver
obtido resultado favoráyel dos trabalhos realizados de conformidade com o n. 0 4 do Art. 10;
Art. 13. O Govêrnq declarará administrativamente a caducidade das concessões de pesquisa e fará seu o depósito de garantia;
exceto os casos dos n. 0 • 6 e 7 do artigo anterior, nos quais o
depósito será restituído ao concessionário, com o desconto do que
seja devido ao fisco por causa da concessão. Também será restituído
o depósito de garantia qiiando, no caso do n. 0 1 do artigo anterior,
advindo o têrmo de conc~ssão, haja cumprido o concessionário com
tôdas as obrigações que lhe impõe a lei.
CAPfTULO III
DA EXPLORAÇÃO

Art. 14. Ninguém poderá explorar minas de petróleo sem a
expressa autorização do Govêrno Federal.
Art. 15. No caso de as pesquisas executadas pelo Govêrno ou
mediante concessão do Govêrno verificarem a existência de jazidas
remuneradas, o Govêrno promoverá o aproveitamento das mesmas
obedecendo às seguintes regras:
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1.0 ,

mandará publicar nas respectivas comarcas e no Diário
Oficial durante sessenta dias editais em que sejam claramente de-

finidas a situação, dimensões e confrontações da área petrolífera,
com citação aos proprietários para que, dentro do mesmo prazo e
perante o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, façam
opção entre a desapropriação pura das jazidas mediante indenização do seu valor, ou sua desapropriação condicional, que consistirá
em deixarem as minas à União mediante uma participação de 5%
nos lucros por esta auferidos dos direitos de superfície e de produção, instituídos por esta lei sôbre a exploração e aproveitamento
das jazidas;
2.0 , não se verificando no prazo marcado aquela opção, o Govêrno promoverá as desapropriações, que serão feitas de acôrdo com
a legislação em vigor, sendo, porém, abatidas do valor da jazida, as
despesas feitas com o serviço das pesquisas;
3.0 , as explorações serão efetuadas pelo Govêrno ou por meio
de concessões feitas de acôrdo com esta lei.
§ 1.º As concessões de exploração serão solicitadas perante o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao sêlo fixo de 500$000 e serão concedidas
mediante decreto;.
§ 2.0 Se as pesquisas forem feitas mediante concessão do Govêmo o pesquisador de uma jazida remuneradora, guardada a dispo~ição do Art. 2.º, terá o direito à concessão da exploração que
lhe será concedida de acôrdo com as disposições desta lei.
§ 3.º O Govêrno não poderá fazer concessões de exploração a
terceiros em terras concedidas a outros, antes de declarada a caducidade da concessão.
Art. 16. As concessões de exploração sujeitar-se-ão às seguintes condições:
1.ª Não transferirão a propriedade das jazidas, darão apenas o
direito de fruir temporàriamente as suas utilidades e frutos.
Parágrafo único. :ltste direito não se estenderá às substâncias
minerais estranhas à concessão, existente dentro do seu perímetro,
as quais constituirão objeto de concessões distintas regidas pela
Lei de Minas;
2.0, a área de cada concessão será no máximo de 1. 000 datas
ou unidades de quatro hectares;
3.0 , a duração da concessão será no máximo de 25 anos.

-

90 -

Parágrafo único. O concessionário, em igualdade de condições, terá preferência para o arrendamento da concessão se extinta
a mesma pelo advento do têrmo, o Govêrno a quiser arrendar;
4.º, será cobrado um direito de superfície ou contribuição
anual sôbre a área que compreenda a concessão.
§ 1. 0 A taxa será de 5$000 por data enquanto não comece a
produção; começada, pagará uma taxa anual de 10$000 por data;
§ 2. 0 As taxas serão pagas por semestres vencidos dentro dos
primeiros três meses do semestre seguinte; regendo, quanto ao
mais, as mesmas disposições e sanções estabelecidas;
5.º, será cobrado ainda um direito de produção.
§ 1.0 A taxa de produção será de 10% do valor líquido dopetróleo que se extrair dos poços, se as jazidas distarem até 150 quilômetros do mar ou de vias de navegação contínuas até ao mar e
de 6 % também em todos os demais casos.
§ 2.º O direito de produção será entregue à escolha do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em dinheiro, em produto bruto ou em produtos d~ benefício, sendo tomados como valor dêstes o preço médio da ve,nda do Rio de Janeiro durante o semestre anterior àquele em que se haja de efetuar o pagamento.
§ 3. 0 A entrega em produtos a que se refere o parágrafo anterior, far-se-á precisamente no ponto em que o concessionário realize os seus embarques, se a ex:ploração fôr perto de rios navegáveis.
Em caso contrário, na estação da Estrada de Ferro mais próxima.
6.0 O concessionário serii obrigado a obter no prazo de três
anos contados da outorga do título o mínimo de produção que neste haja determinado. Se por culpa sua o não obtiver, pagará arespectiva taxa sôbre a produção estipulada e não sôbre a produção
efetiva, sem prejuízo da taxa Çl.e superfície. Havendo motivo justo,
pagará a taxa sôbre a produçíio efetiva.
7. 0 O concessionário ser4 obrigado também a fornecer de preferência e a pro rata, segundo a sua produção, o petróleo e derivados de que necessite o consumo nacional, não podendo exportar
senão o excedente.
8.0 O concessionário será obrigado ainda:
a) a empregar nos trabalhos de exploração o elemento nacional, quer se trate de pessoal técnico e administrativo, quer se
trate de pessoal operário, na proporção que em cada caso seja
determinado pelo Govêrno;

-

91-

b) a fundar e manter escolas e hospitais para os operários e
filhos dêstes nas vizinhanças do estabelecimento.
9. 0 O concessionário obrigar-se-á igualmente:
a) a entregar anualmente à fiscalização do Govêrno um relatório sôbre o estado dos trabalhos referentes aos estudos e exploração das jazidas e às obras e instalações respectivas; assim como
a estatística da mão-de-obra, estoques, vendas, produção bruta e
beneficiada, como sujeição e especificações determinadas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio;
b) a prestar todos os demais esclarecimentos e informações
que lhe forem exigidas pela fiscalização do Govêrno, inclusive os
que entendam com o custo da produção e o preço de venda dos
artigos destinados ao consumo nacional.
10. As concessões são intransferíveis, sem permissão expressa do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, salvo nos
casos de herdeiros necessários e cônjuge sobrevivente.
11. Nas concessões de exploração serão sempre respeitados
os direitos de terceiros, de sorte que os concessionários responderão
em todo o tempo pelos prejuízos causados à propriedade do solo
e às explorações confinantes.
12. O concessionário gozará de tôdas as servidões estabelecidas por lei em favor da indústria mineira, incluindo o direito
de desapropriar o terreno superficial de que necessite para o estabelecimento e desenvolvimento dos trabalhos de exploração observadas em cada caso as determinações legais.
§ l.º Os concessionários que construírem oleodutos para o
transporte dos seus petróleos, deverão conduzir os dos concessionários vizinhos que necessitem dêsse elemento.
Também os que tiverem usinas de refinação estarão no dever
de beneficiar os petróleos de outros produtores sempre que a capacidade delas seja superior à produção da sua própria zona. Em
ambos os casos será verificado se a natureza do petróleo a ser conduzido ou beneficiado não prejudica a marcha dos oleodutos ou as
instalações de beneficiamento. O Govêrno fixará as cotas que deverão ser abonadas por êsses serviços.
§ 2. 0 O Estado terá com os particulares, e debaixo das mesmas condições, os direitos e obrigações a que o parágrafo anterior
.se refere.
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§ 3. 0 Salvos os direitos de terceiros, e obtidas autorização e
aprovação do Govêrno, os concessionários poderão construir cais
marítimos e fluviais com as instalações necessárias para o embarque, desembarque depósito não só dos seus produtos, como do
material destinado a todos os seus serviços;
13) O concessionário gozará também de todos os favores concedido às emprêsas de mineração de acôrdo com a Lei de Minas;
14) Depois de 15 anos o Govêrno poderá encampar, quando
quiser, a concessão e o conjunto das obras de instalações do concessionário utilizadas na exploração, benefício, transporte e depósito de petróleo, calt'nlada a indenização por uma comissão arbitral, composta de três membros, dos quais um nomeado pelo Govêrno, o segundo pelo concessionário e o terceiro, que servirá no
caso de empate, por ambas as partes, devendo no cálculo tomar-se
em consideração não só o valor daqueles conjuntos, deduzidos os
preços dos materiais cedidos gratuitamente pelo Govêrno e o total
das quantias que a título de favores houver recebido o concessionário, mas também a renda líquida da exploração no último decênio.
15) Caducada a concessão, pelo advento do têrmo e declarada a sua caducidade, reverterão ao domínio da União o usufruto das minas e o conjunto d~s obras e instalações de concessionário, utilizadas na exploração: e aproveitamento das mesmas, fazendo-se a reversão independiente de tôda e qualquer indenização.
Art. 17. As concessões ele exploração caducarão:
1) Por vencimento do prazo da sua duração;
2) Por não obter o concessionário durante cinco anos consecutivos, que se contarão a rartir do terceiro ano em que tenha
sido outorgada a concessão, a produção mínima inscrita no seu
contrato;
3) Pelo não pagamento do direito de superfície durante um
ano.
4) Por não entregar o concessionário durante um ano o direito de produção.
5) Pelo não cumprimento das obrigações impostas nos ns. 7,
8, 9 e 12 (§§ l.º e 2.º) do Art. 16 e Arts. 19, n. 0 2, e Art. 20.
6) Por infração do que é à.eterminado no n. 0 10 do Art. 16 e
do Art. 15.
1
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7) Pela não nomeação do árbitro no caso previsto no n.º 14,
do Art. 16.
Art. 18. O Govêrno declarará administrativamente a caducidade das concessões de exploração:
§ l.º Salvo no caso do n. 0 1, do artigo anterior e no de infração do Art. 20, o concessionário terá direito à indenização das benfeitorias pelo seu valor.
§ 2. 0 Se houver dívida pendente a favor do fisco, o Govêrno
tomará conta das benfeitorias sôbre a base da avaliação a que
alude o parágrafo anterior e do produto que obtenha deduzirá o
que lhe seja devido, entregando o saldo ao concessionário e adjudicando a concessão renovada com os mesmos direitos e obrigações
ao arrematante, juntamente com as benfeitorias.
Art. 19. As companhias concessionárias de pesquisas ou exploração ficarão sujeitas:
1) Quanto à sua constituição e funcionamento, às leis brasileiras que regem as sociedades mercantis; e terão domicílio na
República;
2) Quanto à incorporação do seu capital social e a sua direção, os estrangeiros poderão ter 40% dêste capital; as ações serão nominativas e deverá haver maioria de brasileiros na diretoria;
3) Quanto à sua fiscalização, a prestar todos os esclarecimentos e informações que lhe forem exigidos pela fiscalização do
Govêrno no tocante ao seu capital social.
Art. 20. Os concessionários de pesquisas ou de exploração não
poderão celebrar com governol'l estrangeiros, nem com emprêsas
ou particulares que estejam associados com êles, contrato algum
que se refira aos trabalhadores de pesquisa, de extração e de benefício dos petróleos.
Parágrafo único. A contravenção ao disposto neste artigo causará a caducidade imediata da concessão e a perda de todos os direitos que dela derivam.
Art. 21. O proprietário poderá pôr à disposição do Govêrno
as suas terras a fim de serem feitas pesquisas, as quais serão
executadas se o proprietário obrigar-se a dar ao Govêrno 10 % da
produção líquida do petróleo extraído.
Art. 22. O gás hélio captado em qualquer exploração pertencerá ao Estado mediante a indenização do seu valor.
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Art. 23 . Os casos omissos cairão sob o domínio da Lei de
Minas e por ela serão regidos, bem como pelo direito comum na
forma que nela se determina.
Art. 24. No Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,
será encarregado dos assuntos a que se refer esta lei o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 28 de setembro de 1928. - João de
Faria, Presidente. - Simões Lopes, Relator. - Marcondes Filho,
Relator. - João Santos (com restrições). - Fidélis Reis. - Raul

Machado. - Luz Pinto. - Francisco Rocha. Horácio Magalhães. - João Mangabeira.

João Lisboa. -

Emendas ao projeto, em 3.ª discussão
N. 0 1

Substitua-se o Art. 2. pelo seguinte:
Reputam-se necessários à segurança e defesa nacionais, não
podendo, por isso, ser transferidas a estrangeiros, as jazidas de petróleo.
0,

Elimine-se o Art. 3.º.
Elimine-se do Art. 19, os n.º" 1 e 3.
Tende a primeira emer:i.da a que o preceito de acôrdo com o
texto e dispositivo do Art. 72, § 17, Letra b, da Constituição Federal.
Visa a segunda a evadir o inconveniente de mutilar-se a propriedade, no conceito e extensão, alterando-se regras pacíficas de
direito, criando-se possívelmente um condomínio anômalo e evitando-se um preceito de todo inútil, que depender de lei que reconheça a eficácia dos processos científicos a que alude o artigo.
Suprime a terceira dispositivos que já são de direito vigente.
Sala das Sessões) 4 de dezembro de 1928. - Francisco Morato.
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Acrescente-se onde convier:
Art. Nas regiões de população pouco densa ou desabitadas,
cuja estrutura de subsolo fôr desconhecida e onde indicio algum
houver revelado a existência de jazidas petrolíferas, fica o Govêrno
autorizado a fazer concessões, para pesquisas, em áreas excedentes aos limites estatuídos no Art. 10, desde que lhes possa determinar limites caracterizados por acidentes geográficos, observadas
as demais exigências constantes da presente lei e da demais legislação em vigor.
Parágrafo único. Verificada que seja a existência de jazidas
petrolíferas ou outras quaisquer, nas concessões para pesquisas de
que trata o artigo precedente, fica entendido que as concessões para exploração dessas jazidas, ao particular ou emprêsa pesquisadora, que as houver descoberto, obedece, restritamente, às limitações de área e outras fixadas nesta lei e outra legislação vigorante, salvo ao concessionário o direito de escolha do lote a explorar dentro da respectiva área de pesquisa.
Justificação

A emenda ora oferecida à consideração da Câmara, concretiza
medida tendente a tornar exeqüíveis as pesquisas mineralógicas
em geral e muito especialmente as petrolíferas em regiões geologicamente inexploradas, em que nenhum indício haja ainda revelado a existência de jazidas de petróleo ou outras, corrigindo a
deficiência, nesse particular, do projeto, cujas disposições, evidentemente, não permitem a organização de emprêsas que disponham dos grandes capitais necessários a pesquisas petrolíferas
em trechos do território nacional, como Mato Grosso, Acre, Amazonas e Pará.
Quem, de fato, empenhará capitais vultosos na execução de
pesquisas, de resultados mais do que aleatórios, em lotes de mil
datas petrolíferas ou sejam 4. 000 hectares, cuja localização tenha
de ser feita o esmo, sem nenhum prévio subsídio geológico, naquelas vastíssimas regiões?

Estas simples indagações evidenciam a necessidade de prever,
na lei, aos casos desta espécie, tão evidente é a natureza espe~
cialíssima dos mesmos.
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Bem compreendemos a conveniência de limitar, a proporções
relativamente exíguas, as pesquisas petrolíferas em zonas cuja estrutura geológica já tenha sido estudada e que, por isso mesmo,
ofereçam probabilidades de conterem jazidas dessa natureza.
Sábias e prudentes são, sem contestação possível, as determinações do pro]eto em tal rentido.
Limitar por igual, porém, nas mesmas proporções, tais pesquisas, em regiões jamasi submetjdas a exames geológicos, é tornar
impraticável, nelas, qualquer tentativa eficientemente conduzida,
dessa natureza.
São êstes os fundamentos da emenda que redigimos, inspirado pelo nosso conhecimento prático de boa parte das extensões
territoriais a que nos reportamos e do respectivo meio econômico.
Sala das Sessões da CâmarEi dos Deputados, em 7 de dezembro
de 1928. - Chermont de Miranda.
N. 0 3

Art. l.º (Substitutiva) Consideram-se jazidas petrolíferas os
depósitos de hidrocarburetos betuminosos, que se encontrarem em
espaços livres do solo e subsolo, ou impregnados em suas camadas
geológicas, sob a forma natural ou derivados voláteis, líquidos, pastosos e sólidos, conhecidos pelas denominações de nafta, petróleo,
parafina, betume e asfalto.
Art. 3.º Suprima-se por impraticável e por ser de justa aplicação ao caso o preceito do Art. 11. 0 do Regulamento da Lei de Minas, que dispõe: "No caso de condomínio do imóvel que tenha de
ser partilhado, dividido e demarcado, as minas nêle constantes, enquanto não forem registrados, serão havidas como indivisíveis materialmente. Os direitos de condomínio na propriedade dessa mina, somente serão realizadas na divisão proporcional da mineração, ou no rateio do resultado da sua venda".
A livre concorrência dos condôminos na exploração de uma
mina de propriedade comum, deve ser a sua base legal.
Art. 4. 0 Suprima-se por ser matéria em conexão direta com
as do Capítulo III.
Art. 5. 0 Suprima-se, por já estar prevista a desapropriação
pelo § 17, do Art. 72, da Constituição.
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Parágrafo único. Prejudicado.
Art. 7.º Suprima-se, por desnecessário.
Art. 9. 0 , § 1.º Suprima-se por contraditório com o Art. 6.0 •
§ 2.º Prejudicado.
§ 3.º Substitua-se pelo seguinte: No litoral e dentro de uma
faixa de 60 quilômetros acompanhando as fronteiras do país as
pesquisas só serão permitidas a estrangeiros, mediante autorização do Govêrno Federal.
Art. 10. Em vez de - As concessões de pesquisas - diga-se
- Os pesquisadores de petróleo.
Concessão 1.ª) Em vez de - concessão - diga-se - pesquisa
ou série de pesquisas.
Condição 3.ª) Pela demarcação das datas petrolíferas será
cobrada a taxa fixa anual de $500 por data, taxa que, a título de
indenização e, proporcionalmente aos encargos assumidos pelo Govêrno, se poderá elevar até 4$000, por data e por ano.
Condição 4.ª) Suprimam-se as palavras - que deverá ser
apresentada pelo concessionário, - substituindo-se as palavras
- da outorga do título, pelas - da comunicação ao Govêrno.
§ 1.º Em vez de - concessionário, - diga-se: pesquisador.
Condições 6.ª e 7.ª Suprima-se.
Art. 11. Em vez de - respectivas concessionárias, - diga-se
- os proprietários pesquisadores, ou os seus delegados.
Parágrafo único. Em vez de - o concessionário da pesquisa
- diga-se - o proprietário pesquisador, ou o seu delegado .
Art. 12. Substitua-se por - As permissões para pesquisas
caducarão:
Condição 6.ª Em vez de - concessionário - diga-se - pesquisador.
Condição 7.ª Idem, idem.
Art. 13. 0 Em vez de - concessões - diga-se permissões.
Art. 15. Em vez de - concessões - diga-se permissão.
Regra 1.ª Em vez de - 5%, - diga-se 10%.
§ 2. 0 Em vez de concessão - diga-se - permissão.
Art. 16. Condição 4.ª, § 1.º Substitua-se pelo seguinte: A
taxa será de $500 por data enquanto não começar a produção remuneradora; começada que seja esta, a taxa anual poderá ser elevada até 10$000 por data, em proporção à percentagem da produção.
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Condição 5.ª, § 1.0 Em vez de, - taxa de produção - diga-se
- o direito de produção - em vez de 10% e 6%, diga-se respectivamente: 5% e 2%%.
§ 2. 0 Acrescente-se - descontada a importância das comissões, dos transportes e armazenagens.
§ 3. 0
Em vez de - os seus embarques etc., diga-se - a exploração. Suprima-se o restante.
8.ª condição, Letra a. A empregar pre. . . digo, substitua-se
pela seguinte: a empregar preferencialmente o elemento nacional,
quer se trate de pessoal técnico e administrativo, quer se trate de
pessoal operário, em proporção não inferior a 3 x 1 estrangeiro .
Condição 12.ª, § l.º Acrescente-se -: sem prejuízo próprio.
Condição 15. Substitua-se pela seguinte: declarada a caducidade da concessão pelo advento do têrmo, esta será renovada por
igual prazo ao mesmo concessionário, se êste não preferir abrir
mão da exploração em favor da União, mediante indenização de
metade do seu valor, calcul~da nos têrmos da condição anterior, ou
mediante a percentagem anual de 5% sôbre os lucros líquidos da
exploração, à vontade do e:;-c-concessionãrio.
Parágrafo único. Findq o prazo do renovamento da concessão,
em total não inferior a 50 anos, reverterão ao domínio da União
o usufruto das minas e o conjunto das obras e instalações do concessionário utilizadas na exploração e aproveitamento das mesmas,
operando-se a reversão independente de tôda e qualquer indenização, reservando-se ao ex-concessionário 2 % % do produto líquido
da exploração enquanto ela durar.
Condição 16. No caso de desapropriação por utilidade pública, será o Govêrno obrigado a fazer a exploração da mina pelo
menos por um poço, em cada grupo de quatro datas de terreno.
§ l.º Pelo não cumprimento' da condição anterior, pagará a
União ao proprietário, a título de indenização, a quantia anual
de 10: 000$000, por grupo de 4 datas não exploradas, quantia
a deduzir diretamente do produto da exploração.
Art. 17, n.º 2. Acrescente-se: - se por culpa sua não a obtiver .
.Art. Onde convier: E:pi caso de encampação dentro do prazo
da primeira concessão o concessionário terá direito à indenização
tegral do valor das benfeitorias que houver feito, inclusive o da
maquinaria de pesquisa, exploração e beneficiamento. Dentro do
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prazo da segunda terá direito à metade, salvo quanto ao da maquinaria nova, que será indenizado na totalidade.
Art. 18 § l.º Acrescente-se: assim como de toda maquinaria
de exploração e beneficiamento.
Art. 19. Suprimam-se as palavras - pesquisa ou Número 2.
Substitua-se pelo seguinte: Quanto ao capital social, o estrangeiro
poderá atingir a 75%, desde que as ações sejam nominativas e a
diretoria seja composta, em maioria, de brasileiros.
Art. 20. Substitua-se pelo seguinte: Não é permitido celebrar
contratos de pesquisas e exploração de petróleo com governos estrangeiros, nem com seus agentes e, quando com particulares e
emprêsas estrangeiras, somente mediante autorização e aprovação
do Govêrno Federal.
Art. 21. Substitua-se pelo seguinte: Quando as pesquisas forem realizadas pela União e à sua custa, e a exploração pelo proprietário, ou seus agentes, aquela perceberá, a título de indenização,
5% e 2%%, respectivamente de produto liquido da exploração nos
têrmos do Art. 16, §§ l.º e 2.º (propostas), além dos respectivos
direitos.
Sala das sessões, 4 de dezembro de 1928. - Morais Barros.
Onde convier: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um
crédito de três mil contos para aquisição de materiais destinados a
pesquisas e exploração de jazidas de petróleo.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1928. - Morais Barros.
PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Na sessão legislativa de 1930, os Srs. Francisco Morato e
Morais Barros, de São Paulo, e Chermont de Miranda, do Pará,
ofereceram novas emendas ao projeto. Sôbre elas assim se manifestou a Comissão de Constituição e Justiça:
PARECER

A Comissão de Justiça, tendo examinado com o máximo interêsse as emendas apresentadas ao Projeto n. 0 260, de 1929, que regula a propriedade, pesquisas e exploração das jazidas de petróleo,
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passa a emitir, sôbre as que incidem no âmbito de sua atividade
funcional, o respectivo parecer.
Foram autores de tais emendas os ex-Deputados por São Paulo,
Srs. Francisco Morato e Morais Barros, e o Sr. Deputado pelo Pará,
Chermont de Miranda.
Acêrca de cada uma delas, e na ordem em que incluem nos
papéis enviados ao relator, dará a Comissão seu parecer, metodizando assim sua tarefa.
EMENDAS MORATO

A de n. 0 1 propõe redação substitutiva ao Art. 2. 0 do projeto
"tendente a pô-la de acôrdo com o Art. 72, §.17, Letra b, da Constituição Federal'', segundo a justificativa de seu autor.
O texto constitucional supra especifica: - "as minas e jazidas
minerais necessárias à segurança e defesa nacionais, e as terras
onde existirem não podem ser transferidas a estrangeiros".
O projeto, ora emendado, foi redigido pelas Comissões conjuntas de Agricultura e Justi~a, convindo notar que o Art. 2.º é de
sua autoria, pois não constava do anteprojeto, que serviu de base ao
estudo das aludidas Comissões. (Vid. Fls. 7 do avulso). Na crítica
que o Diretor do Serviço Geológico fêz ao projeto das Comissões
conjuntas, propôs êle a elimi:pação dêsse mesmo artigo, conforme
se vê à Fls. 3, in fine, por juigar êsse alto funcionário suficientes
as garantias exigidas no Art. 16 do anteprojeto, na parte referente
à exploração das jazidas petrolíferas.
Excusa-se a Comissão de Justiça de voltar a repetir agora as
razões de alta relevância nacional, que determinaram a inclusão
do Art. 2.º.
Julga, porém, que a sugestão do Sr. Francisco Morato deve
ser aceita, para dar-se ao citado artigo redação, que, por seus próprios têrmos, exclui quaisquer dúvidas, quer quanto aos seus fundamentos, quer relativamente aos seus efeitos jurídicos.
E' a seguinte a redação que se nos afigura mais regular:
"As jazidas de petróleo e as terras onde elas existirem
são necessárias à segurança e defesa nacionais; não podem
pertencer a estrangeiros e sua exploração dependerá sempre
de autorização expressa do Govêrno Federal, conforme está
especificado no Cap. III".
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Pensa a Comissão atender assim ao imperativo constituciO-'
nal e às justas ponderações das Comissões conjuntas, em sua respostas à crítica que do projeto fêz o aludido Diretor do Serviço Geológico. Por outro lado, declaradas as jazidas de petróleo e as terras
onde elas existirem necessárias à segurança e defesa nacionais, fica o Govêrno Federal armado do poder de desapropriá-las, sempre
que os interêsses da nação o exijam.

A Emenda n. 0 2 do Sr. Francisco Mora to manda eliminar o
Art. 3. 0 do projeto, "porque êle mutila a propriedade, no seu conceito e extensão, alterando regras pacíficas de direito, criando possivelmente um condomínio anômalo, com um preceito de todo inútil, por depender de lei que reconheça a eficácia de processos científicos aludidos no referido artigo".
Já o Sr. Eusébio de Oliveira, em sua crítica ao projeto, Fls. 44
e 45 do avulso, havia proposto a supressão do Art. 3.º por julgá-lo
desnecessário, em face das razões ai supostas, vingando obter da
Comissão a substituição do têrmo veio, empregado no projeto, pelo
têrço lençol, que nêle atualmente figura.
Na aludida crítica propugna o Sr. Diretor do Serviço Geológico
a doutrina que, acêrca do instituto do condomínio, se contém no
Art. 11 do Regulamento de Minas, ora vigorante, no que é acompanhado pelo Sr. Morais Barros, em uma de suas emendas, de que
trataremos a êsse tempo. Respondendo à crítica daquele funcionário federal, o redator da Agricultura, depois de aceitar o têrmo
lençol por êle proposto, julga, no entanto, dever manter o citado
Art. 3. 0 , baseado em que "tais são os progressos da ciência que
não será impossível, dentro de alguns anos, delimitar-se com certa precisão as jazidas subterrâneas de petróleo livre; e, só assim,
ficarão assegurados aos proprietários, em tôda a sua plenitude, os
direitos constitucionais, já legalmente examinados em anteriores
pareceres". De fato, às Fls. 32 usque 33, os relatores das Comissões
conjuntas tratam largamente do assunto, acentuando sua complexidade e as dificuldades imensas que êsse problema tecnicamente encerra. Depois de acentuar, loco cit., que as minas de petróleo não podem acompanhar e corresponder apenas uma diminuta massa de petróleo líquido, ao passo que uma pequena pro-
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priedade pode ser, em tôda sua extensão, atravessada por um potente veio de óleo combustível, entram os relatores na análise jurídico-constitucional do problema, para acentuar que só há uma
teoria hábil aplicável: - a que atribui ao domínio do Estado a
propriedade das jazidas petrolíferas.
Julgam os relatores do projeto que só o Estado é fôrça capaz
de enfrentar os poderosos trusts, que se formam em tôrno à exploração das jazidas de petróleo, e, nesse pressuposto chegam a
propugnar por uma revisão constitucional, que incorpore tais jazidas ao seu patrimônio (vide Fls. 33 do avulso).
Faríamos, assim, uma involução e operaríamos um retrocesso
ao regime das Ordenações do Reino. De fato, pela Ord. do Liv. II,
Tít. 26 § 16 as minas eram de direito real, id er;t, pertenciam ao Rei.
Êsse regime foi claramente abolido pela Constituição do Império, Art. 179, § 22, e a seguir expressamente mantido pelo decreto
de 27 de janeiro de 1829, no qual, taxativamente, se estatuía "que
todo o cidadão brasileiro, para empreender a mineração, não precisava licença do Govêrno".
Não obstante dispositivos tão transparentes, tal era o apêgo
ferrenho às tradições e doutrinas das antigas Ordenações, que o
Conselho de Estado e a resolução imperial, respectivamente de
19 de agôsto e 13 de outubro de 1866, revogavam o texto constitucional e o decreto citado, dando origem à Lei n. 0 1. 507, de
26-9-1867, monstruosa aberração jurídica, que contrariava abertamente o princípio estatuidQ na declaração de direitos da Constituição do Império .
Não julga o relator que se deve voltar, atualmente, àquele
regime.
Pelo menos parece-lhe que, nem os interêsses nacionais, nem
outros quaisquer, de origem e natureza várias, aconselhariam sua
adoção atual.
Certamente que tôdas as vêzes em que estiverem em causa o
bem público, a segurança nactonal, todos os altos e imprescritíveis
interêsses da sociedade e da República, devemos promover reformas na sua Constituição, rem,ovendo todos os entraves e embaraços que ela lhes possa opor.
Já houve tempo em que as Constituições, conformadas às teorias então vigorantes, ou porque oriundas de contratos imutáveis,
ou porque de origem divina, eram tidas como códigos rígidos e
1
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imodificáveis. 1!:sse anacronismo, fundido em princ1p1os e doutrinas absolutos, não pode mais vingar na atualidade. As Constituições, como expressão mais alta da vontade de um povo, hão de
marchar com êste na sua ânsia de aperfeiçoamento, rumo aos
seus destinos.
Precisam ter plasticidade necessária, para adotar e assimilar
tôdas as conquistas que a evolução da sociedade humana impõe
no atropêlo de sua marcha ascensional.
Nesse ciclo evolucional, já passamos da hipertrofia do individualismo, quando na revolução francêsa, a um bem equilibrado
socialismo de Estado. Verdade é que êste mesmo já se ensaia e
pratica alhures, exagerado por sua vez, hipertrofiado na pletora exclusiva e absorvente de tôda a atividade humana e social.
E' possível que os votos e desejos dos relatores das Comissões
Conjuntas cheguem a realizar-se, exigidos pelos mais altos interêsses da Pátria. Quando assim fôr, estaremos certamente alinhadOlil
entre os seus mais extremos propugnadores.
Parece-nos, no entanto, que a Constituição de 91, depois de
reformada, atendeu aos imperativos do interêsse nacional. A revisão constitucional inscreveu e acrescentou à Carta de 1891 o texto
da Letra b, do Art. 72, § 17, já transcrito no início dêste parecer.
Mas já a Constituição de 24 de fevereiro punha limitações ao direito de propriedade das minas, "a bem da exploração das mesmas".
Não se nos afigura procedente a crítica do douto autor da emenda
neste ponto.
Não trata, evidentemente, o Art. 3.0 do projeto de mutilar a
propriedade no seu conceito e extensão, alterando, como se lhe afigurou, regras pacíficas de direito, com a criação, a maior, de um
condomínio anômalo. Isto não estava sequer nas cogitações de
seus autores, que, ao revés, julgavam, ao inscrevê-lo, dirimir futuras controvérsias e questões entre condôminos, desde que viessem
a aparecer processos científicos viáveis de delimitação dos depósitos petrolíferos.
É o que está claramente exposto pelos relatores do projeto a
Fls. 4 e 32 usque 33 do avulso.
No entanto, convém acentuar que, quando fôsse essa a intenção do legislador, ela se enquadraria literalmente dentro do dispositivo constitucional.
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Para evidenciar o ato, basta compulsar o mais autorizado intérprete da Constituição Federal, João Barbalho, nos seus comentários.
Eis sua magistral lição: - "Finalmente, dada a natural desigualdade na disposição das jazidas e distribuição dos veeiros e a
circunstância de se prolongarem pelo interior de terrenos não pertencentes ao mesmo dono, há necessidade de regular os interêsses,
as relações jurídicas entre os proprietários limítrofes, a determinaçã.o de seus quinhões do produto extraído ou apurado etc. Há,
como se vê, conveniência pública, interêsse econômico e social, que
reclamam uma legislação especial para o regime das minas. Daí a
ressalva que a Constituição faz de limitação que forem estabelecidas por lei, a bem da exploração dêsse ramo de indústria".
A êsse comentário de J. Barbalho é escusado acrescentar uma
só palavra. Respondendo à crítica improcedente com que o douto
autor da emenda procurou fulminar o artigo, acusando-o de alterar
regras pacíficas de direito, deve a Comissão de Justiça analisá-lo
sob outro aspecto: - o de ~ma inutilidade.
E princípio axiomático e universal que as leis não devem conter, sequer, expressões inút~is. Não se compreenderia, portanto,
que ela contivesse um artigo inteiro, sem expressão, sem aplicação, sem finalidade.
Paradoxalmente, o Art. p. 0 do projeto só deveria nêle figurar,
se incidisse na crítica fulmin;:i.tória do Sr. Francisco Morato, id est,
se alterasse regras pacíficas de direito patrimonial, mutilando a
propriedade no seu conceito e extensão, ou criando um condomínio anômalo, a bem da exploração das jazidas petrolíferas. Se esta
fôsse a intenção do legislador e essa sua finalidade, o artigo seria
de todo ponto necessário. O que êle é, de fato, é desnecessário.
Antes do mais, é evidente sua redação defeituosa, com o empregar, sem a devida ressalva, as expressões imperativas - "serão
limitadas as quantidades exploráveis" etc.
Ora, em qualquer condomínio as quantidades exploráveis por
condomínio só poderão ser limitadas, se qualquer dêles o re-

querer, pelos meios regulares, sempre judiciais ou

arbitrais,

se

assim o preferirem. Deveria, pois, figurar na redação do artigo a ressalva indispensável: - serão, a requerimento de qualquer condomínio, limitadas as quantidades exploráveis etc.
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Acresce que, nos têrmos vagos e implícitos da defeituosa redação, parece que o processo não deve ser judicial, mas sim executado por autoridade administrativa da União.
E isso seria positivamente uma subversão de tôdas as normas
jurídicas.
Afora a redação lacunosa e defeituosa, pergunta-se: - será
necessário impor, ou simplesmente recomendar a co-proprietários, ou condôminos, que, em aparecendo processos científicos viáveis de delimitação de seus depósitos petrolíferos, recorram a êles,
para que possam limitar as quantidades que a cada um toca na
co-propriedade, ou no condomínio? E' evidente que não, pela absoluta e integral desnecessidade de tal preceito.
Os processos científicos se impõem por sua eficácia e eficiência. No dia em que existirem, para delimitação de depósitos petrolíferos, ninguém haverá que não recorra a êles, simplesmente
porque não há ninguém que não recorra a todos os maravilhosos
aparelhos e engenhos que a inteligência humana vai pondo ao
serviço das ciências, das indústrias, das artes, de tôda a prodigiosa
atividade do homem, em seus desdobramentos ilimitáveis.
O artigo é, pois, flagrantemente desnecessário. Julga a Comissão de Justiça que deve ser eliminado.
A 3.ª emenda do Sr. Francisco Morato manda eliminar do
Art. 19 os n.ºª 1 e 3, "por serem de direito vigente". Embora os
dispositivos eliminados incidam na crítica fundada do autor da
emenda, não vê a Comissão de Justiça inconveniente em que sejam repetidos em uma lei especial, como a de que cogita o projeto.
Isso facilitará sua consulta e manejo, qualidades apreciáveis em
tôda lei, evitando remissões a citações de outros dispositivos legais, ou regulamentares.
Assim, pensa a Comissão que podem ser mantidos os N.ºª 1
e 3 do Art. 19.

Segue-se no avulso a emenda subscrita pelo Sr. Deputado
Chermont de Miranda. De caráter puramente técnico, nada tem
a dizer sôbre a mesma a Comissão de Justiça.
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Autoriza, nas regiões de população pouco densa ou desabitadas, concessões de áreas excedentes aos limites especificados no
Art. 10 do projeto.
Sôbre a conveniência de sua adoção e incorporação dirá a Comissão respectiva.

Emendas do Sr. Morais Barros.
A 1.ª é de caráter técnico. Define o que sejam jazidas petrolíferas.
Não cabe à Comissão de Justiça dizer sôbre a definição substitutiva que esta propõe à que se contém no. Art. 1.º do projeto.
A Comissão técnica a apreciará e julgará de sua procedência.
A Emenda n. 0 2 está riscada, parecendo à Comissão que seu
autor, ao depois de redigi-la, desprezou-a.
Contudo, convém esclarecer que tal emenda está respondida
e seu assunto atendido no pai;ecer emitido acêrca da Emenda n. 0 1
do Sr. Francisco Morato.
A Emenda n. 0 3 manda suprimir, "por impraticável, o Art. 3. 0
do projeto e por ser de justa aplicação o preceito do Art. 11 do
regulamento da Lei de Minas", que seu autor transcreve. Sôbre o
assunto dessa emenda já a Comissão se pronunciou longamente, ao
emitir parecer sôbre a emenda n.º 2 do Sr. Francisco Morato. Aceitou ela a supressão do Art. 3.0 do projeto, não por impraticável, mas
por desnecessário.
É claro que, enquanto não fôr revogado, o direito vigorante
no que concerne aos condorµínios será regido pelo regulamento
citado pelo autor da emenda, consoante, aliás, à doutrina estatuída no Código Civil, Cap. IVi Arts. 623 e seguintes.
Resolve, porém, ainda u;ma vez a Comissão, que êsse direito
pode ser alterado, "a bem da exploração das minas", ex vi do dispositivo constitucional, Art. 72, § 17, Letra a.
A Emenda n.º 4 manda suprimir o Art. 4. 0 do projeto, "por ser
matéria em conexão direta com as do Cap. III". Houve evidente
engano do autor da emenda. O Art. 4.0 trata de opções, ou contratos de arrendamento, para explorações de jazidas de petróleo, obtidas dos proprietários dos terrenos. Obriga os optantes, ou contratantes a apresentarem suas opções, ou contratos ao Govêrno, den-
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tro do prazo máximo de seis meses, a contar da data da publicação desta lei no Diário Oficial. O Art. 15, Cap. III, refere-se a pesquisas executadas pelo Govêrno, ou mediante concessão do Govêrno.
Não há, pois, conexão alguma entre tais dispositivos, que aconselhe a eliminação do primeiro dêles. Aliás, afigura-se ao relator
que o têrmo conexão não foi devidamente empregado.
Parece-lhe que o autor da emenda enxergou antagonismo entre os dispositivos citados, pois só o antagonismo aconselharia a
eliminação de um dêles. Se houvesse colisão entre os assuntos compreendidos nos textos aludidos, um dêles teria de ser rejeitado. Ao
revês êles se completam no pensamento comum de dar ao Govêrno
o mais amplo contrôle sôbre as jazidas petrolíferas. Basta aproximar
9 texto do Art. 4. 0 do imperativo do Art. 14 do projeto, para evidenciar sua absoluta necessidade. A Comissão nega, portanto, aprovação à Emenda n.0 4.
A Emenda n.O 5 manda eliminar o Art. 5. 0 do projeto, "por já
estar prevista a desapropriação pelo § 17 do Art . 72 da
Constituição" .
Com a redação proposta por esta Comissão ao Art. 2. 0 do projeto, julga ela haver atendido ao imperativo constitucional, sendo desnecessária a inclusão do Art. 5. 0 •
Há que considerar, porém, a inovação doutrinária contida no
Parágrafo único do artigo supra. Estabelece êle que "na avaliação
dessas jazidas o proprietário só terá direito às reservas acumuladas
no subsolo correspondente à área superficial de sua propriedade,
sempre que seja possível a delimitação dessas reservas".
Releva notar desde logo a inutilidade do dispositivo, condicionado a processos científicos de delimitação de reservas de petróleo,
inexistentes, desconhecidas e bem pouco possíveis.
Semelhante condição impreenchível anula desde logo a parte
dispositiva do artigo, que lhe está subordinada e dependente.
A indenização há de ser feita pelo justo valor da propriedade, consoante o processo vigorante da legislação ordinária. Qualquer limitação nesse sentido atenta contra todo o direito formal e
até contra a lei moral.
Se o Congresso pretendesse limitar a indenização do valor das
terras circunjacentes à jazida, cometeria, sem objeção possível, um
esbulho criminoso, pois excluiria a própria jazida do cálculo da
avaliação.
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Incluindo nesse cálculo sómente as reservas hipotecárias da
jazida, com exclusão das terras circunjacentes, benfeitorias existentes no imóvel etc., comete por igual outro esbulho criminosc.
Votaríamos, assim, uma lei a que o Poder Judiciário recusaria cumprimento, sem controvérsia possível, pois nenhum proprietário deixaria de a êle recorrer no uso de seu direito irrecusável e na defesa
de sua propriedade e de seus interêsses .
A inovação pretendida no artigo é manifestamente inconstitucional, ao demais, pois que, mantendo em tôda plenitude o direito de propriedade, assegura a Constituição que se indenize o desapropriado, sem restringir a indenização a uma parte apenas do
valor real da propriedade.
Mas, se não bastassem as razões jurídiéas que nos levam a refugar a doutrina subversiva do Parágrafo único do Art. 5.º, certamente calariam também no nosso espírito as considerações já expendidas relativamente ao Art. 3.º do projeto.
Não há, pelo menos no, estado atual da ciência, nenhum processo para delimitar as reservas acumuladas no subsolo de uma
jazida petrolífera, dentro de uma área superficial conhecida.
E se não existem tais processos, é claro que, pelo menos, o dispositivo legal ficará sem expressões e sem aplicação possível. Inútil, pois. E, quando venha:rµ a existir tais processos, inútil ainda
recomendá-los, pois se imporão por sua eficácia e eficiência, para

avaliação apenas de uma çota da indenização devida pela desapropriação, id est, a referente às reservas prováveis da jazida. A

Comissão perdoará ainda ao relator a irreverência do seguinte comentário. Diz o artigo que, sempre que seja possível a delimitação

das reservas de petróleo da jazida desapropriada, o cálculo da avaliação incidirá sómente sôbre tais reservas, porque só estas tem
direito o proprietário.
A primeira pergunta que acode logo ao espírito é a seguinte:
- Sempre que não seja possível delimitar as reservas existentes
em determinada superfície, qual o direito do proprietário? Será

indefinido? Obedecerá ao imperativo das doutrinas pacíficas compreendidas na legislação vigorante?
Esmiuçado gramaticalmente o texto do artigo, êsse direito é
indefinido, pois não há como extrair do exame gramatical qualquer
conclusão lógica, positiva e insofismável.
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E, como isso seria rematado absurdo e a lei não pode ser absurda, há que concluir que, sempre que não seja possível delimitar

as reservas existentes no subsolo, a indenização se processará na
conformidade da legislação vigorante.

Teremos assim duas legislações, paralelas, bifrontes, antagônicas, vigorantes a um só tempo: - uma aplicável aos proprietários, cujas reservas de petróleo possam ser delimitadas e cujo direito é restrito a elas; outra aplicável àqueles cujas reservas petrolíferas se não possam delimitar, e cujos direitos serão regidos
pela legislação atual!
Não é preciso dizer mais. Por todos os motivos expostos, a Comissão é de parecer que sejam eliminados o Art. 5.0 e seu Parágrafo único.
A emenda seguinte manda suprimir, por desnecessário, o Art.
7.0 do projeto. Não dá seu autor os motivos em que se baseou, nem
as razões com que fulminou o dito artigo.
Examinando o assunto com o devido cuidado, vê-se que nenhuma razão assiste ao autor da emenda, pois o Art. 7.0 do projeto estabelece garantias para os pesquisadores de jazidas, que requererem
os favores da lei.
A Comissão é contrária à aprovação da emenda.

Segue-se emenda, mandando suprimir o § l.º do Art. 9.º, por
contraditório com o Art. 6.º. Parece que o autor da emenda analisou o projeto muito ligeiramente. Trata-se de matérias inteiramente diversas nos Arts. 6. 0 e 9.0 do projeto. No primeiro dêsses artigos
se estabelece que "o proprietário do solo tem o direito de fazer pesquisas, para a descoberta de jazidas de petróleo, independentemente de autorização do Govêrno, salvo dentro de uma faixa de 60
quilômetros ao longo das fronteiras do País". Veja-se bem: - o
proprietário do solo.
O Art. 9.º estatui: - "As pesquisas nas terras em que o Govêrno haja adquirido o direito de executá-las serão efetuadas diretamente por êle, ou, por meio de concessões" etc. Dispõe a seguir o§ 1.º que tais concessões, isto é, as que forem outorgadas pelo
Govêrno nas terras em que êle (Govêrno) haja adquirido o direito
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de executá-las, serão solicitadas ao Ministério da Agricultura etc.
Onde enxergou o autor da emenda a contradição? Não atinamos.
O exame demasiado ligeiro e perfunctório do projeto levou-o a
claudicar. A Comissão é contrária à aprovação da emenda.

Considerou, em seguida, o Sr. Morais Barros prejudicado o §
2. 0 do mesmo Art. 9. 0 , baseado forçosamente na suposta contradição. A Comissão julga prejudicada a emenda com a resposta dada
à anterior.

Propõe a seguir o Sr. Morais Barros a substituição do § 3.º
do Art. 9. 0 • 1!:ste dispositivo proíbe a concessão de pesquisas, a estrangeiros, na costa e nas fronteiras, dentro de uma faixa de 60
quilômetros.
Julga o Sr. Morais Barros que o Govêrno pode autorizar tais
pesquisas.
Conquanto a emenda tenha caráter nitidamente técnico, a
Comissão de Justiça nunca lhe daria seu assentimento, abrindo ao
estrangeiro, sob pretexto de pesquisar petróleo, as fronteiras da
Pátria, para que êle as palmilhasse, esmerilhasse, perquirisse e
desvendasse em tôda a sua extensão e em todos os seus recônditos
segredos.

A emenda proposta ao Art. 10 do projeto escapa à apreciação
da Comissão de Justiça. S-q.scita ela uma série de questões técnicas,
substituindo expressões e condições cotas e encargos, que a Comissão respectiva examinará.
Estão nas mesmas condições as emendas propostas aos Arts.
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, lf), 20, e 21 do projeto.
Tende tôdas elas à modificação das condições técnicas estatuídas no projeto, relativamente a pesquisas, concessões, exploração
das jazidas, taxas, percentagens de capital etc. São questões que
por sua própria natureza devem ser examinadas pela Comissão de
Agricultura.
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direito, criando-se possivelmente um condomínio anômalo e evitando-se um preceito de todo inútil, que depender de lei que reconheça a eficácia dos processos científicos a que alude o artigo.
Suprime a terceira dispositivos que já são de direito vigente.
Sala das sessões, 4 de dezembro de 1928. - Francisco Morato.
Acrescente-se onde convier:
Art.... Nas regiões de população pouco densa ou desabitadas, cuja estrutura de subsolo fôr desconhecida e onde o indicio
algum houver revelado a existência de jazidas petrolíferas, fica o
Govêrno autorizado a fazer concessões, para pesquisas, em áreas
excedentes aos limites estatuídos no Art. 10, desde que lhes possa
determinar limites caracterizados por acidentes geográficos, observadas as demais exigências constantes da presente lei e da
demais legislação em vigor.
Parágrafo único. Verifi~ada que seja a existência de jazidas
petrolíferas ou outras quaisquer, nas concessões para pesquisas de
que trata o artigo precedente, fica entendido que as concessões para exploração dessas jazidas, ao particular ou emprêsa pesquisadora, que as houver descoberto, obedece, restritamente, às limitações de área e outras fixadas nesta lei e outra legislação vigorante,
salvo ao concessionário o direito de escolha do lote a explorar dentro da respectiva área de pesquisa.
Justificação

A emenda ora oferecida à consideração da Câmara concretiza
medida tendente a tomar exeqüíveis as pesquisas mineralógicas
em geral e muito especialmente as petrolíferas em regiões geologicamente inexploradas, em que nenhum indício haja ainda revelado a exigência de jazidas de petróleo ou outras, corrigindo a deficiência, nesse particular, qo projeto, cujas disposições, evidentemente, não permitem a organização de emprêsas que disponham
dos grandes capitais necessários a pesquisas petrolíferas em trechos
do território nacional, como Mato Grosso, Acre, Amazonas e Pará.
Quem, de fato, empennará capitais vultosos na; execução de
pesquisas, de resultados mais do que aleatórios, em lotes de mil da-
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tas petrolíferas, ou seja, 4.000 hectares, cuja localização tenha de
ser feita a esmo, sem nenhum prévio subsídio geológico, naquelas
vastíssimas regiões?

Esta simples indagação evidencia a necessidade de prover, na
lei, aos casos desta espécie, tão evidente é a natureza especialíssima dos mesmos.
Bem compreendemos a conveniência de limitar, a proporções
relativamente exíguas, as pesquisas petrolíferas em zonas cuja estrutura geológica já tenha sido estudada e que, por isso mesmo,
ofereçam probabilidades de conterem jazidas dessa natureza.
Sábias e prudentes são, sem contestação possível, as determinações do projeto em tal sentido.
Limitar por igual, porém, nas mesmas proporções, tais pesquisas, em regiões jamais submetidas a exames geológicos, é tornar
impraticável, nelas, qualquer tentativa eficientemente conduzida,
dessa natureza.
São êstes os fundamentos da emenda que redigimos, inspirado
pelo nosso conhecimento prático de boa parte das extensões territoriais a que nos reportamos e do respectivo meio econômico.
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 7 de dezembro
de 1928. - Chermont de Miranda.
N. 0 3

Art. 1.º (Substitutiva). Consideram-se jazidas petrolíferas os
depósitos de hidrocarburetos betuminosos, que se encontram em
espaços livres do solo e subsolo, ou impregnados em suas camadas
geológicas, sob a forma natural ou derivados voláteis, líquidos, pastosos e sólidos, conhecidos pelas denominações de nafta, petróleo,
parafina, betume e asfalto.
Art. 3.º Suprima-se por impraticável e por ser de justa aplicação ao caso o preceito do Art. 11 do Regulamento da Lei de Minas, que dispõe: "No caso de codomínio do imóvel que tenha de
ser partilhado, dividido e demarcado, as minas nêle constantes, enquanto não forem registradas, serão havidas como indivisíveis materialmente. Os direitos de condomínio na propriedade dessa mina,
somente serão realizados na divisão proporcional da mineração, ou
no rateio de resulta da sua venda".
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A livre concorrência dos condôminos na exploração de uma
mina de propriedade comum, deve ser a sua base legal .
Art. 4. 0 Suprima-se por ser matéria em conexão direta com
as do Capítulo III.
Art. 5. 0 Suprima-se, por já estar prevista a desapropriação
pelo § 17, do Art. 72, da Constituição.
Parágrafo único. Prejudicado.
Art. 7.º Suprima-se, por desnecessário.
Art. 9. 0 , § 1.0 Suprima-se por contraditório o Art. 6.0 •
§ 2.º Prejudicado.
§ 3.0 Substitua-se pelo seguinte: No litoral e dentro de uma
faixa de 60 quilômetros acompanhando as fronteiras do País, as
pesquisas só serão permitidas a estrangeiros, mediante autorização
do Govêrno Federal.
Art. 10. Em vez de -As concessões de pesquisa - diga-se Os pesquisadores de petróleo.
Condição l.ª Em vez de - concessões - diga-se - pesquisa ou
série de pesquisas.
Condição 3.ª Pela demarcação das datas petrolíferas será
cobrada a taxa anual de $5QO por data, taxa que, a título de indenização e, proporcionalmente aos encargos assumidos pelo Govêrno, se poderá elevar até 4$000, por data e por ano.
Condição 4.ª Suprima~-se as palavras - que deverá ser apresentada pelo concessionário - substituindo-se as palavras - da outorga do título, -pelas - da comunicação ao Govêrno.
§ 1.0 Em vez de - conçessionário, - diga-se: pesquisador.
Condições 6.ª e 7.ª. Suprima-se.
Art. 11. Em vez de - respectivas concessionárias, - diga-se
- os proprietários pesquisatj.ores, ou os seus delegados.
Parágrafo único. Em vez de - o concessionário da pesquisa
- diga-se o proprietário pesquisador, ou o seu delegado.
Art. 12. Substitua-se por - As permissões para pesquisas caducarão.
Condição 6. ª Em vez de - concessionária - diga-se - pesquisador.
Condição 7.ª Idem, iderp..
Art. 13. Em vez de - concessões - diga-se permissões.
Art. 15. Em vez de - concessões - diga-se permissão.
Regra l.ª Em vez de - 5% - diga-se 10%.
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Em vez de concessão - diga-se - permissão.
Art. 16. Condição 4.ª § 1.º Substitua-se pelo seguinte: A
taxa será de $500 por data enquanto não começar a produção remuneradora; começada que seja esta, a taxa anual poderá ser
elevada até 10$000 por data, em proporção à percentagem da produção.
Condição 5.ª, § 1.0 Em vez de, - a taxa de produção - diga-se
- o direito de produção - em vez de 10% e 6%, diga-se respectivamente: 5% e 2Y2 %.
§ 2. 0 Acrescente-se - descontada a importância das comissões, dos transportes e armazenagens.
§ 3. 0 Em vez de - os seus embarques etc., diga-se - a exploração. Suprima-se o restante.
8.ª condição, Letra a. A empregar pre. digo, substitua-se
pela seguinte: a empregar, prefencialmente, o elemento nacional,
quer se trate de pessoal técnico e administrativo quer se trate de
pessoal operário, em proporção não inferior a 3 x 1 estrangeiro.
Condição 12, § l.º Acrescente-se - sem prejuízo próprio.
Condição 15. Substitua-se pela seguinte: declarada a caducidade da concessão pelo advento do têrrno, esta será renovada
por igual prazo ao mesmo concessionário, se êste não preferir abrir
mão da explosão em favor da União, mediante indenização de metade do seu valor, calculada nos têrmos da condição anterior, ou
mediante a percentagem anual de 5% sôbre os lucros líquidos da
exploração, à vontade do ex-concessionário.
Parágrafo único. Findo o prazo do renovamento da concessão, em total não inferior a 50 anos, reverterão ao domínio da União
o usufruto das minas e o conjunto das obras e instalações do concessionário utilizadas na exploração e aproveitamento das mesmas,
operando-se a reversão independente de tôda e qualquer indenização, reservando-se ao ex-concessionário 2 Y2 % do produto líquido da exploração enquanto êle durar.
Condição 16. No caso de desapropriação por utilidade pública,
será o Govêrno obrigado a fazer a exploração da mina pelo menos
por um poço, em cada grupo de quatro datas de terreno.
§ 1.0 Pelo não cumprimento da condição anterior, pagará a
União ao proprietário, a título de indenização, a quantia anual de
10:000, por grupo de 4 datas não exploradas, quantia a deduzir
diretamente do produto da exploração.
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Art. 17. n.º 2. Acrescente-se: - se por culpa sua não a ob~
tiver.
Artigo. Onde convier: Em caso de encampação dentro do
prazo da primeira concessão o concessionário terá direito à indenização integral do valor das benfeitorias que houver feito, inclusive o da maquinaria de pesquisa, exploração e beneficiamento.
Dentro do prazo da segunda terá direito à metade, salvo ao da
maquinaria nova, que será indenizada na totalidade.
Art. 18, § 1.º Acrescente-se: assim como de tôda maquinaria
de exportação e beneficiamento.
Art. 19. Suprimam-se as palavras - pesquisa ou N. 0 2.
Substitua-se pelo seguinte: Quanto ao capital social, o estrangeiro
poderá atingir a 75%, desde que as ações ·sejam nominativas e a
diretoria seja composta, em maioria, de brasileiros.
Art. 20. Substitua-se pelo seguinte: Não é permitido celebrar
contratos de pesquisas e exploração de petróleo com governos estrangeiros, nem com seus agentes e, quando com particulares e
emprêsas estrangeiras, som~nte mediante autorização e aprovação
do Govêrno Federal.
Art. 21. Substitua-se pelo seguinte: Quando as pesquisas forem realizadas pela União e à sua custa, e a exploração pelo proprietário, ou seus agentes, aquela perceberá, a título de indenização,
5% e 2%%, respectivamente do produto líquido da exploração nos
têrmos do Art. 16, §§ 1.0 ~ 2. 0 (propostas), além dos respectivos
direitos.
Sala das sessões, 4 de dezembro de 1928. - Morais Barros.
Onde convier: Fica o l,?oder Executivo autorizado a abrir um
crédito de três mil contos para aquisição de materiais destinados a pesquisas e exploração de jazidas de petróleo.
Sala das sessões, 4 de d~zembro de 1928. - Morais Barros.

PROJETO DE LEI SOBRE AS JAZIDAS DE PETRÓLEO
APRECIADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA

CAPtTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ART. 1.º Consideram-se jazidas de petróleo as acumulações
no solo ou no subsolo, constituídas pelas seguintes substâncias:
a) petróleo, betume, asfalto, parafina e todos os derivados
naturais do petróleo;
b) gás combustivel natural e gás hélio;
e) rochas das quais se possam extrair quantidades comerciais das substâncias acima enumeradas.
Art. 2.º As jazidas de petróleo não podem pertencer a estrangeiros nem ser por êles exploradas.
Art. 3. 0 Desde que apareçam processos científicos viáveis de
delimitação dos depósitos petrolíferos, nos casos de condomínio nas
jazidas, serão limitadas as quantidades de petróleo exploráveis por
cada um dos proprietários dos terrenos atravessados pelo mesmo
veio.
Art. 4.º Todos aquêles que tiverem obtido opção ou contratos de arrendamento para exploração de jazidas de petróleo com
os respectivos proprietários, serão obrigados a apresentá-los ao Govêrno no prazo máximo de seis meses, a contar da publicação desta
lei no Diário Oficial.
Art. 5. 0 O Govêrno Federal poderá promover a desapropriação de qualquer jazida petrolífera sempre que se tornar necessário,
em defesa dos interêsses nacionais.
Parágrafo único. Na avaliação dessas jazidas o proprietário
só terá reservas acumuladas no subsolo correspondente à área superficial de sua propriedade, sempre que seja possível a delimitação
dessas reservas.
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CAPÍTULO II
DAS PESQUISAS

Art. 6. 0 O direito do proprietário do solo de proceder, por si
ou por intermédio de terceiros, a pesquisas para descobertas de petróleo em terras de sua propriedade, será exercido independente
de autorização do Govêrno, salvo tratando-se de pesquisas dentro
da faixa de 60 quilômetros ao longo da fronteira do País.
Parágrafo único. Cumpre, entretanto, ao proprietário, na primeira hipótese, comunicar ao Govêrno com a antecedência de sessenta dias que vai realizar tais trabalhos e o local dos mesmos.
Art. 7. 0 O contratante de pesquisas a que se refere o artigo
anterior, devidamente autorizado pelo proprietário, pode requerer
os favores desta lei, sujeitando-se, desde então, a todos os seus dispositivos, como concessionário de pesquisas.
Art. 8. 0 O Govêrno Federal poderá mandar fazer pesquisas de
petróleo em qualquer ponto do território nacional, de acôrdo com
as disposições desta lei. As pesquisas executadas pelo Govêrno Federal obedecerão às seguint~s condições:
1.ª O Govêrno, pela repartição competente, mandará delimitar as áreas em que os indícios superficiais, a constituição geológica e a estrutura das camadas indiquem a possibilidade da existência de petróleo;
2.ª Delimitadas as áreas, o Govêrno mandará publicar no
órgão oficial de publicidade do município, onde se acharem as áreas
delimitadas, e no Diário Ofiçial, durante 90 dias, editais com citação aos proprietários para que, dentro do mesmo prazo e perante
o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, manifestem o
desejo de exercer por si as p~squisas.
§ l.º Aos proprietários que preferirem fazer as pesquisas por
si ou por meio de contratos com terceiros, será marcado o prazo
improrrogável de seis meses para o início da primeira sondagem e
de cinco anos para a conclusão de tôdas as pesquisas.
§ 2. 0 Não se verificando o disposto no parágrafo anterior, o
Govêrno estará habilitado a fazer uso das terras para pesquisas de
petróleo.
Art. 9. 0 As pesquisas :µas terras em que o Govêrno haja adquirido o direito de executá-las serão efetuadas diretamente por
êle ou por meio de concessões feitas de acôrdo com esta lei.
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§ 1.0

As concessões de pesquisas serão solicitadas perante o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao sêlo fixo de 250$000.
§ 2.º O peticionário deverá apresentar um certificado do Tesouro Nacional, que dê a prova de ter sido depositada como garantia
a quantia de 1: 000$000 por lote de 100 datas ou fração que não
chegue a êsse número. Êste depósito será feito sempre em dinheiro
e não poderá ser devolvido senão uma vez liquidadas tôdas as responsabilidades que decorram da concessão.
§ 3. 0 São proibidas concessões de pesquisa a estrangeiros,
na costa e nas fronteiras dentro de uma faixa de sessenta
quilômetros.
Art. 10. As concessões de pesquisas sujeitar-se-ão às seguintes condições:
l.ª A área de cada concessão conterá, no máximo, 1.000
datas petrolíferas ou unidades de quatro hectares.
Parágrafo único. Na demarcação das áreas concedidas, as datas que constituírem uma concessão formarão um todo sem descontinuidade e de forma retangular. Ficará ao critério do Govêrno
a orientação dêsses retângulos de acôrdo com as condições topográficas e outros aspectos dos terrenos.
2.ª) O prazo para as pesquisas será de dois a cinco anos prorrogável por mais dois anos, conforme a área e outras circunstâncias e a juízo do Govêrno.
3.ª) Será cobrada uma taxa fixa anual de $500 por data; se
fôr em terras do domínio de particulares, a taxa poderá subir até
5$000 por data e será cobrada como contribuição ao resgate dos
ônus assumidos ou que hajam de ser assumidos pelo Govêrno.
Parágrafo único. As taxas serão pagas adiantadamente no
decurso do primeiro trimestre de cada ano, nas repartições arrecadadoras federais, mediante guia do Departamento competente
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
4.ª) As pesquisas serão efetuadas de acôrdo com um plano
de trabalho que deverá ser apresentado pelo concessionário e aprovado pelo Govêrno, cumprindo seja feita a apresentação dêsse plano
dentro dos primeiros três meses contados da outorga do título. Se
três meses após a apresentação dêsse plano, o Govêrno não tiver
exigido outras informações ou a modificação do mesmo, nem o tiver
desaprovado, entender-se-á que o mesmo foi aprovado.
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§ l.º O concessionário obrigar-se-á a trazer o Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio devidamente informado de desenvolvimento e resultado das pesquisas, bem como a fornecer-lhe
anualmente cópia dos trabalhos e estudos geológicos, perfis das
sondagens e plantas topográficas que houver executado.
§ 2. 0 Obrigar-se-á também a apresentar-lhe, no fim dos respectivos trabalhos, um mapa das datas pesquisadas, com sujeição
e especificações determinadas pelo mesmo Ministério.
5. ª O petróleo e materiais extraídos nas pesquisas só poderão ser utilizados para análise e ensaios e em quantidade que será
fixada no a to da concessão.
6.ª) As concessões são intransferíveis sem permissão expressa
no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, salvo nos casos de herdeiros necessários, cônjuge sobrevivente e sucessão comercial.
7.ª) Nas concessões de pesquisas serão sempre respeitados
os direitos de terceiros, de sorte que concessionários responderão
em todo o tempo pelos prejµízos causados a proprietários ou pesquisadores confiantes.
8.ª) O Govêrno desig:q.ará um técnico do Serviço Geológico
e Mineralógico do Brasil, pa~·a acompanhar as pesquisas e verificar
o andamento do plano que ltaja sido aprovado.
Art. 11. Durante o prazo estipulado para as pesquisas, os
respectivos concessionários terão direito exclusivo para que lhes
sejam outorgadas concessõ~s de exploração da área pesquisada
até ao limite máximo de 1. 000 datas ou unidades de quatro hectares.
Parágrafo único. O cqncessionário da pesquisa não terá direito ao pagamento de prên;lio ou indenização pelo descobrimento
e valorização da mina, cabendo-lhe somente o direito à exploração.
Art. 12. As concessões da pesquisa caducarão:
l.º) Pelo vencimento do prazo a que se refere o n.º 2 do
Art. 10 e o § l.º do Art. 8.0 .
2.0 ) Pelo não pagamento da taxa devida durante um ano.
3. 0 ) Pelo não cumprimento das obrigações assinaladas no
n. 0 4 e seus parágrafos do Art. 40;
4. 0 ) Por infração do que é determinado nos n."ª 5 e 6 do
Art. 10 e no Art. 20;
1
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5.º) Por paralisação completa dos trabalhos de pesquisa durante doze meses, mediante comprovação do técnico de que trata
o n. 0 8 do Art. 10;
6.º) Por ter obtido o concessionário concessão da exploração
no limite máximo dentro da área pesquisada;
7.0 ) Por solicitação do concessionário fundada em não haver obtido resultado favorável dos trabalhos realizados de conformidade com o n.º 4, do Art. 10;
Art. 13. O Govêrno declarará administrativamente a caducidade das concessões de pesquisa e fará seu o depósito de garantia; exceto nos casos dos n. 0 • 6 e 7 do artigo anterior, nos
quais o depósito será restituído ao concessionário, com o desconto
do que seja devido ao fisco por causa da concessão. Também será
restituído o depósito de garantia quando, no caso de n. 0 1 do artigo
anterior, advindo o têrmo de concessão, haja cumprido o concessionário com tôdas as obrigações que lhe impõe a lei.
CAPfTULO III
DA EXPLORAÇÃO

Art. 14. Ninguém poderá explorar minas de petróleo sem a
expressa autorização do Govêrno Federal.
Art. 15. No caso de as pesquisas executadas pelo Govêrno ou
mediante concessão do Govêrno verificarem a existência de jazidas
remuneradoras, o Govêrno promoverá o aproveitamento das mesmas, obedecendo às seguintes regras:
1.o, mandará publicar nas respectivas comarcas e no Diário
Oficial durante sessenta dias editais em que sejam claramente definidas a situação, dimensões e confrontações da área petrolífera,
com citação aos proprietários para que, dentro do mesmo prazo e
perante o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, façam
opção entre a desapropriação pura das jazidas mediante indenização do seu valor, ou a desapropriação condicional, que consistirá
em deixarem as minas à União mediante uma participação de
50% nos lucros por esta auferidos dos direitos de superfície e de
produção, instituídos por esta lei sôbre a exploração e aproveitamento das jazidas;
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2.º, não se verificando no prazo marcado aquela opção, o Govêrno promoverá as desapropriações, que serão feitas de acôrdo
com a legislação em vigor, sendo, porém, abatidas do valor da jazida, as despesas feitas com o serviço das pesquisas;
3. 0 , as explorações serão efetuadas pelo Govêrno ou por meio
de concessões feitas de acôrdo com esta lei.
§ 1. 0 As concessões de exploração serão solicitadas perante o
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao sêlo fixo de 500$000 e serão concedidas
mediante decreto.
§ 2.º Se as pesquisas forem feitas mediante concessão do
Govêrno, o pesquisador de uma jazida remuneradora, guardada a
disposição do Art. 2. 0 , terá o direito de requerer a concessão da exploração que lhe será concedida de acôrdo com as disposições desta
lei.
§ 3.º O Govêrno não poderá fazer concessões de exploração
a terceiros em terras concedidas a outros, antes de declarada a
caducidade da concessão.
Art. 16. As concessões de exploração sujeitar-se-ão às seguintes condições:
1.0 , não transferirão a propriedade das jaidas, darão apenas o direito de fruir temporàriamente as suas utilidades e frutos.
Parágrafo único. :mste direito não se estenderá às substâncias minerais estranhas à concessão, existentes dentro do seu perímetro, as quais constituirão objeto de concessões distintas regidas pela Lei de Minas;
2.0 , a área de cada concessão será no máximo de 1. 000 datas
ou unidades de quatro hectiares;
3.0 , a duração da concessão será no máximo de 25 anos.
Parágrafo único. O concessionário, em igualdade de condições,
terá preferência para o arrendamento da concessão se, extinta a
mesma pelo advento de têrmo, o Govêrno a quiser arrendar;
4.º, será cobrado um direito de superfície ou contribuição
anual sôbre a área que COI!lpreenda a concessão.
§ 1.º A taxa será de 5$000 por data enquanto não comece a
produção; começada, pagará uma taxa anual de 10$000 por data;
§ 2. 0 As taxas serão pagas por semestres vencidos dentro dos
primeiros três meses do semestre seguinte; regendo, quanto ao
mais, as mesmas disposições e sanções estabelecidas;
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5. 0 , será cobrado ainda um direito de produção.
§ 1. 0 A taxa de produção será de 10% do valor líquido do
petróleo que se extrair dos poços, se as jazidas distarem até 150
quilômetros do mar ou de vias de navegação contínuas até ao mar
e de 6 % também em todos os demais casos.
§ 2. 0 O direito de produção será entregue à escolha do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em dinheiro, em produto bruto ou em produtos de benefício, sendo tomados como valor
dêstes o preço médio da venda do Rio de Janeiro durante o semestre
anterior àquele em que se haja de efetuar o pagamento.
§ 3. 0 A entrega em produtos a que se refere o parágrafo anterior far-se-á precisamente no ponto em que o concessionário realize os seus embarques, se a exploração fôr perto de rios navegáveis. Em caso contrário, na estação da Estrada de Ferro mais próxima.
6. 0 O concessionário será obrigado a obter no prazo de três
anos contados da outorga do título o mínimo de produção que neste
haja determinado. Se por culpa sua o não obtiver, pagará a respectiva taxa sôbre a produção estipulada e não sôbre a produção efetiva, sem prejuízo da taxa de superfície. Havendo motivo justo, pagará a taxa sôbre a produção efetiva.
7. 0 O concessionário será obrigado também a fornecer de preferência e a pro rata, segundo a sua produção, o petróleo e derivados de que necessite o consumo nacional, não podendo exportar
senão o excedente.
8. 0 O concessionário será obrigado ainda:
a) a empregar nos trabalhos de exploração o elemento nacional, quer se trate de pessoal técnico e administrativo, quer se
trate de pessoal operário, na proporção que em caso seja determinado pelo Govêrno;
b) a fundar e manter escolas e hospitais para os operários e
filhos dêstes nas vizinhanças do estabelecimento.
9.0 O concessionário obrigar-se-á igualmente:
a) a entregar anualmente à fiscalização do Govêrno um relatório sôbre o estado dos trabalhos referentes aos estudos e explorações das jazidas e às obras e instalações respectivas; assim como
a estatística da mão-de-obra, estoques, vendas, produção bruta e
beneficiada, como sujeição e especificações determinadas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio;
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b) a prestar todos os demais esclarecimentos e informações
que lhe forem exigidos pela fiscalização do Govêrno, inclusive os
que entendam com o custo da produção e o preço de venda dos
artigos destinados a consumo nacional.
10. As concessões são intransferíveis, sem permissão expressa
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, salvo nos casos de herdeiros necessários, cônjuge sobrevivente e sucessão comercial necessária.
11. Nas concessões de exploração serão sempre respeitados.
os direitos de terceiros, de sorte que os concessionários responderão em todo o tempo pelos prejuízos causados à propriedade do solo·
e às explorações confiantes.
12. O concessionário gozará de tôdas ás servidões estabelecidas por lei em favor da indústria mineira, incluindo o direito de
desapropriar o terreno superficial de que necessite para o estabelecimento e desenvolvimento dos trabalhos de exploração, observadas em cada caso as determinações legais.
§ 1.º Os concessionárips que construírem oleodutos para o·
transporte dos seus petróleqs, deverão conduzir os dos concessionários vizinhos que necessitem dêsse elemento.
Também os que tivereni. usinas de refinação estarão no dever
de beneficiar os petróleos de outros produtores sempre que a cacacidade delas seja superior à produção da sua própria zona. Em
ambos os casos será verifica~o se a natureza do petróleo a ser conduzido ou beneficiado não prejudica a marcha dos oleodutos ou
as instalações de beneficiamento. O Govêrno fixará as cotas que
deverão ser abonadas por êsses serviços .
§ 2.0 O Estado terá cqm os particulares, e debaixo das mesmas condições, os direitos e obrigações a que o parágrafo anterior
se refere.
§ 3. 0 Salvos os direitos de terceiros, e obtidas autorização e
aprovação do Govêrno, os concessionários poderão construir cais.
marítimos e fluviais com ai:1 instalações necessárias para o embarque, desembarque e depósito não só dos seus produtos, como do material destinado a todos os seus serviços .
13. O concessionário gozará também de todos os favores con-cedidos às emprêsas de mineração de acôrdo com a Lei de Minas.
14. Depois de 15 anos o Govêrno poderá encampar, quando·
quiser, a concessão e o conjunto das obras de instalações do con1
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cessionário utilizadas na exploração, benefício, transporte e depósito de petróleo, calculada a indenização por uma comissão arbitral, composta de três membros, dos quais um nomeado pelo Govêrno, o segundo pelo concessionário e o terceiro, que servirá no
caso de empate, por ambas as partes, devendo no cálculo tomar-se
em consideração não só o valor daqueles conjuntos, deduzidos os
preços dos materiais cedidos gratuitamente pelo Govêrno e o total das quantias que a título de favores houver recebido o concessionário, mas também a renda líquida da exploração no último
decênio.
15. Caducada a concessão, pelo advento do têrmo e declarada a sua caducidade, reverterão ao domínio da União o usufruto
das minas e o conjunto das obras e instalações do concessionário,
utilizadas na exploração e aproveitamento das mesmas, fazendose a reversão independente de tôda e qualquer indenização.
Art. 17. As concessões de exploração caducarão:
1) Por vencimento do prazo da sua duração;
2) Por não obter o concessionário durante cinco anos consecutivos, que se contarão a partir do terceiro ano em que tenha
sido outorgada a concessão, a produção mínima inscrita no seu
contrato;
3) Pelo não pagamento do direito de superfície durante um
ano;
4) Por não entregar o concessionário durante um ano o direito de produção;
5) Pelo não cumprimento das obrigações impostas nos nº"
7, 8, 9 e 12 (§§ 1.0 e 2.º), do Art. 16;
6) Por infração do que é determinado no n.º 10 do Art. 16
e do Art. 15.
7) Pela não nomeação do árbitro no caso previsto no n.º 14
de Art. 16.
Art. 18. O Govêrno declarará administrativamente a caducidade das concessões de exploração.
§ 1.º Salvo no caso do n. 0 1, do artigo anterior, e no de infração do Art. 20, o concessionário terá direito à indenização das
benfeitorias pelo seu valor.
§ 2. 0 Se houver dívida pendente a favor do fisco, o Govêrno
tomará conta das benfeitorias sôbre a base da avaliação a que
alude o parágrafo anterior e do produto que obtenha deduzirá o que
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lhe seja devido, entregando o saldo ao concessionário e adjudicando a concessão renovada com os mesmos direitos e obrigações ao
a:r;rematante, juntamente com as benfeitorias.
Art. 19. As companhias concessionárias de pesquisas ou exploração ficarão sujeitas:
1) Quanto à sua constituição e funcionamento, às leis brasileiras que regem as sociedades mercantis; e terão domicílio legal
na República;
2) Quanto à incorporação do seu capital social e à sua direção, os estrangeiros poderão ter 40 % dêste capital; as ações serão nominativas e deverá haver maioria de brasileiros na diretoria;
3) Quanto à sua fiscalização, a prestar todos os esclarecimentos e informações que lhe forem exigidos pela fiscalização do
Govêrno no tocante ao seu capital social.
Art. 20. Os concessionários de pesquisas ou de exploração não
poderão celebrar com governos estrangeiros, nem com emprêsas ou
particulares que estejam as~ociados com êles, contrato algum que
se refira aos trabalhos de pesquisa, de extração e de benefício dos
petróleos.
Parágrafo único. A contravenção ao disposto neste artigo causará a caducidade imediata da concessão e a perda de todos os
direitos que dela derivam.
Art . 21. O proprietário poderá pôr à disposição do Govêrno
as suas terras, a fim de serem feitas pesquisas, as quais serão executadas se o proprietário S:e obrigar a dar ao Govêrno 10% da
produção líquida do petróleo extraído.
Art. 22. O gás hélio çaptado em qualquer exploração pertencerá ao Estado mediante a indenização do seu valor.
Art. 23. Os casos omissos cairão sob o domínio da Lei de Minas e por ela serão regidos, bem como pelo direito comum na forma que nela se determina.
Art. 24. No Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,
será encarregado dos assuntos a que se refere esta lei o ServiÇo
Geológico e Mineralógico do Brasil.
Art. 25. Revogam-se GJ.S disposições em contrário.
O projeto é novamente remetido à Comissão de Agricultura, a
fim de ser reexaminado. Q novo relator, Sr. Graco Cardoso, fina-
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liza seu parecer apresentando um substitutivo que torna o N. 0
138. A revolução de 30 sustou a tramitação do projeto, já em sua
fase final.
PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA
ANTECEDENTES

~

PROJETO DE LEI

As lições decorrentes da conflagração mundial puseram em
presença, um do outro, êstes dois importantíssimos fatôres de vitória: o soldado e o produtor, deixando claro que, onde êstes dois
supremos agentes de cooperação e solidariedade social, econômica
e financeira, politicamente ajustados, não corresponderem a um
sincronismo perfeito, de nada valerá urna nação dizer-se árbitra
ou senhora dos seus destinos.
Daí o novo estado de consciência que, para os povos civilizados, distribuídos no todo geográfico, resultou, após o epílogo do gigantesco conflito, gerando, no sentir de cada um dêles, em particular, finalidades mais altas e ideologismos ainda mais transcendentes que o espírito de sacrifício necessário, não só à defesa sagrada do patrimônio comum, corno à dignificação da personalidade
soberana da pátria.
1l:sse espírito novo, sobrevindo da crise anterior à grande guerra,
dominando hoje todos os fenômenos dos negócios humanos, impõe aos corpos sociais modernos conceitos de ressurgimento, baseados em técnicas, igualmente modernas, de produção e consumo. Ao
lado da intensificação dos estímulos cívicos, da saúde e da educação
física da raça, faz-se mister buscar a integral de sua independência, ordenando e fecundando os elementos materiais de riqueza,
até a extrema potencialidade do seu desenvolvimento.
Como firmar, pois, o Brasil as fronteiras da sua própria autonomia internacional? Capacitando-se da fundamental importância dos seus problemas econômicos, do irnpostergável dever de recuperar o tempo perdido, acudindo com presteza à inelutável urgência de resolvê-los sisternàticamente e progressivamente. 1l:ste
o empenho irresistível.
Percorrendo-se os Anais do Congresso Nacional, não se pode,
em boa consciência, afirmar que, nessa diretriz, não se tenham
volvido as luzes do legislador republicano. Várias são as manifesta-
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ções individuais que se nos deparam atestadoras dessa inspiração,
muito embora ficassem a meio caminho da objetivação que colimavam.
Nada contribui tanto, nesta fase de industrialização do trabalho, para vivificar as fontes de economia social dos povos como
a intensidade das indústrias motrizes e o rápido aproveitamento
das riquezas do subsolo, inertes e soterradas. Nem por continuarem insolutos os problemas do ferro e do carvão, relevantes e solidários na constituição da maior de tôdas as indústrias, a metalúrgica, deixaram êles de ser suscitados e ainda na próxima passada legislatura, eram debatidos no seio desta Comissão. As atas dos
nossos trabalhos registram diferentes reuniões, desde julho de 1927,
~onsagradas, entre outros temas, ao estudo do petróleo e do carvão nacional.
Nos limites que nos são traçados, estas considerações se circunscrevem apenas à primeira das aludidas questões.
Em julho de 1927, foi agitada no âmbito das funções coletivas
que exercemos a necessidacje de regular a legislação do petróleo,
a incomparável indústria, concorrente vitoriosa da hulha. Em
verdade, a tarefa apresentava-se difícil. Felizmente, porém, pôde
esta Comissão contar, desde logo, com a autorizada competência
do Sr. Simões Lopes, que, a êsse requisito, juntava o de ter, do
melhor modo, iniciado, n~ gestão da pasta da Agricultura, as
prospecções, com êsse desígnio, em andamento no Serviço Geológico dêsse Departamento da administração federal.
É de justiça reconhecei; o fervoroso interêsse revelado por êsse
ilustre profissional na execução do árduo cometimento. São, com
efeito, dêsse Deputado, as primeiras elucubrações que abordaram
a matéria no plenário da nossa especialidade. E assim é que, a
30 de julho dêsse mesmo ~no, expunha já o Sr. Simões Lopes as
idéias que de maior alcance prático se lhe afiguravam, idéias sumariadas na série de sugestões atadas no parecer: "O petróleo no
mundo e a situação desta indústria no Brasil. Necessidade de lei
especial. Sugestões".
Nesse trabalho, o representante sul-riograndense noticia à Comissão a existência do anteprojeto então delineado pelo Diretor
do Serviço Geológico de Ministério da Agricultura, engenheiro Eusébio de Oliveira, a cujo mérito real rendemos aqui sincera homenagem. Atestando o súbito preço de tão valiosa colaboração, disse,
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a propósito, o Sr. Simões Lopes: "Entendo que melhor do que esta
Comissão poderá o ilustrado técnico, competente e patriota, produzir um trabalho à altura das necessidades nacionais".
Viu-se, depois, que estas palavras não continham uma referência especiosa.
Lembrada a conveniência de uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura, êstes órgãos
da atividade parlamentar designaram para examinar o anteprojeto Eusébio de Oliveira e sôbre êle calcar o projeto definitivo, a
cintilante cultura jurídica do Sr. Marcondes Filho e a idoneidade
já reconhecida daquele primeiro relator.
Tomando por esquema o anteprojeto Eusébio de Oliveira, os
relatores das Comissões Reunidas conseguiram, a todo poder que
lhes foi permitido, dar, em tempo relativamente breve, conhecimento às Comissões Reunidas da obra empreendida com caráter
definitivo. Essa proposição, abrangendo aspectos completos e delicados da matéria, entre êstes o da nacionalização das jazidas de
futuro exploráveis, encaminhadas ao exame da Câmara, no comêço de sessão de 1928, recebeu emendas em terceira discussão e
com estas voltou, novamente, às especialidades conjugadas, a fim
de deliberarem sôbre as mesmas. E nesse estado, repousou até
a presente legislatura, donde terem sido inteiramente perdidos os esforços à transfonnação em lei, não só no período relativo
a 1928, como no concernente a 1929 último.
Desejosa esta Comissão de prosseguir na solução do assunto,
cuja magnitude e atualidade os mais capazes tanto encareciam,
alvitrou logo em sua reunião inicial dêste ano dar aquêle esfôrço
por concluído e chamar a si a organização de um segundo projeto que, tomando por paradigma o trabalho já realizado, contudo,
em certos pontos, pudesse servir de transação a um andamento
mais rápido, colocando-o, politicamente, à luz de um radicalismo
menos extremado e injusto.
Devo à espontaneidade da benevolência nesse ensejo manifestada, pelo nosso ilustre colega Deputado Américo Peixoto, a escolha unânime que, em meu nome, recaiu para, de novo, interpretar
o seu pensamento, em matéria cuja complexidade e delicadeza estava a exigir não só boa vontade diligente, porém, uma operosidade com mais largo traquejo dêstes estudos.
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Deveis estar lembrados que a convicção de uma insuficiência
que ninguém era mais próprio a conhecer e avaliar, trouxe-me, após
alguns dias, dispendidos em investigar os pontos de referência da
tramitação regimental do trabalho das Comissões Reunidas, à vossa
presença, para informar achar-se êle com emendas em terceiro
turno, e, dada esta circunstância, parece-me mais aconselhável
aguardar que viesse novamente a esta Comissão, no sentido de
sofrer as reformas que fôssem julgadas necessárias.
Assim não o entendestes, firmando-vos em o vosso desígnio
anterior, por maneira que, sem fôrças para desobedecer-vos, embora
desiludido de chegar a pôrto franco, eis-me a navegar por mares
desconhecidos e inçados de escolhos.
I
NECESSIDADE DE UMA LEI ESPECIAL

Quando aqui se cuidou de investigar o problema e coordená' feitura de uma lei especial, posta de
-lo, fui dos que opinaram pela
parte a idéia de revisão da fttual Lei de Minas, no intuito de adaptá-la à exploração do petról~o.
Recordo-me, então, ter argumento com o exemplo das nações
que possuem o empório dêsse combustível líquido que, ao lado de
uma legislação geral mineira, fizeram leis exclusivamente aplicadas
à exploração do petróleo, sendo exploração mais recente que a
do carvão, do ferro e dos oµtros minerais, não podia ser regulada,
senão de acôrdo com o mecanismo que a caracteriza, e as necessidades criadas pela sua evolução e pelo formidável papel chamado
a desempenhar na luta econômica do mundo.
Vem a pêlo citarmos a Iglaterra que, tendo o cetro do monopólio do carvão, intentou assenhorear-se também do predomínio exclusivo do combustível líquido no intento de consolidar, vis-à-vis, dos Estados Unidos, a permanência do seu poder militar e
econômico. Antes de 1918, quis êsse novo império romano regular
as suas explorações petrolíferas, consoante as regras estabelecidas
para a sua mineração em geral, mas, depois dessa data, houve que
dedicar textos peculiares ao contrôle dessa produção.
No consenso dos enteri.didos, a extração petrolífera oferece diversidades técnicas que se contradizem mesmo de uma para outra
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zona explorável. Há quem pense até que, em virtude das variantes
dessas particularidades, cada região produtora deve ter a sua lei
especial.
Dessa opinião é o antigo membro do Comitê dos petróleos franceses, M. Coureau, suma autoridade em engenharia de minas no
seu país. No seu livro Technique des Pétroles, assim se expressa
ex professa:

"A notre avis, une loi sur les exploitations pétroliferes devrait
se borner à formuler des príncipes tout à fait genereux, laissant
aux pouvoirs administratifs le soin d'élaborer suivant les directives
legales, des cahiers des charges tipes, specialement adaptés aux diverses conditions locales".
Partindo do princípio que as alterações até agora feitas por
alguns países de petróleo, na sua legislação mineira, para adaptá-la
à exploração industrial dos petróleos, ficaram longe de corresponder às suas necessidades e condições, como notadamente sucedeu
com as jazidas de Grosny e Maikop, na Rússia, muito tempo paralisadas em virtude de lhes ser exigida uma assimilação demasiado
estreita de preferência às minas excepcionalmente ricas de Bacu,
o referido mineralogista estabelece as duas conclusões seguintes:
1.ª "Toute legislation applicable aux exploitations minieres
proprement dites ne convient pas nécessairement aux exploitations
de pétrole" :
2.ª "Une legislation parfaitement adapté aux conditions
d'une region pétrolifere donnée, n'est par nésessairement applicable à une autre region pétrolifere".
Entende por último M. Coureau que cada método de produção
requer uma modalidade legislativa própria.
II
DA INFLUÊNCIA DO PETRÓLEO NA VIDA ECONÔMICA E INDUSTRIAL
DO MUNDO

Em uma monografia rica de notícias e ensinamentos sôbre a
legislação do petróleo, exaltando o aviso de outros países petrolíferos e traçando o caminho a seguirmos, o Dr. Solidônio Leite
concita o Brasil à nacionalização dêsse elemento essencial à segurança militar e econômica dos povos.
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Postas de lado as tendências xenófobas dos artigos publicados
no Jornal do Comércio em fevereiro do ano transato e enfeixadas
nesse interessante opúsculo pelo erudito escritor e acatado jurista,
devemos !obrigar nesse apêlo uma cálida expressão de patriotísmo
construtor.
E nesse apêlo existe todo um grandioso cálculo de futuro a
erguer e consolidar. Mas, para isso, será preciso querer, perseverar, agir. Diante de um idealismo orgânico, cessam todos os obstáculos materiais. Todavia, antes de mais nada, cumpre que o trabalho seja o laboratório de uma elite.
Por que não transladarmos para aqui a evangelização de um
apóstolo comparando o ambiente e as condições da vida nacional a
uma enorme máquina que só cabe ser conduzida pelos mais aptos e
pelos mais fortes como o capitão governa a bordo o seu navio?
"Une nation compete dans le monde, non pas seulement par
les qualités latentes, l'energie et la culture de son peuple, mais
l'esprit qui anime ses chefs?"
Há cêrca de vinte an~s, países produtores de petróleo, como
a Inglaterra e a França, já mantinham vultosas somas invertidas nas emprêsas longínquas dêsse combustível que, de indústria
pacífica, passava pouco depois, a uma indústria comprometedora
da paz. A Inglaterra lhes não atribuía senão importância comercial. Mas, bastou que surgisse o invento técnico da aplicação do
mazout nas caldeiras dos grandes navios, para que o interêsse britânico despertasse e se apercebesse do perigo em que o colocava o
predomínio norte-america:p.o e buscasse multiplicar os seus depósitos de petróleo, a par dos de carvão.
O mazout russo é o tipo dos combustíveis líquidos derivados
do petróleo; forma-se do resíduo deixado pela nafta ou petróleo
cru quando submetido a uma primeira destilação: O poder de chauffage do mazout é, em média, de 10. 500 calorias. Leigo, explico-me
para leigos.
É daí que começa a revelar-se o extraordinário papel do petróleo, na vida econômic!l e social dos povos.
Mais recentemente, a descoberta do motor de explosão, determinando a expansão da indústria automobilística, marcava à "era
da gasolina", em substituição à "era do querosene".
Então, o consumo do combustível líquido se anuncia cada vez
mais excessivo e, por tôda parte alça-se mais viva a concorrência
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a certas indústrias alimentadas pelo carvão. De 286 toneladas métricas em 1857, atinge o gasto mundial a 278.894.000 em 1927,
conforme as estatisticas abaixo reproduzidas, tomadas a J. Filhol
& Ch. Bihoreau:
Produção petrolífera mundial por ano

1857-1927
(Toneladas métricas)
1857 ........................................ .
1858 ...................•.....................
1859 ........................................ .
1860 ........................................ .
1861 ......................................... .
1862 ....................•...... ; ............ .
1863 ........................................ .
1864 ........................................ .
1865 ........................................ .
1866 ........................................ .
1867 ....................................... : .
1868 ........................................ .
1869 ........................................ .
1870 ........................................ .
1871 ........................................ .
1872 ........................................ .
1873 ........................................ .
1874 ........................................ .
1875 ........................................ .
1876 ......................................... .
1877 ........................................ .
1878 ........................................ .
1879 ........................................ .
1880 ........................................ .
1881 .........................................
1882 ..........................................
·1883
1884 .........................................
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

••••

286
509
907
72.700
304.416
441.670
395.000
230.000
388.000
557.040
529.830
570.000
670.800
828.000
819.000
982.000
1.548.200
1.704. 700
1.425.300
1.580.000
2.250.400
2.630.900
3.371.600
4.288.200
4.570 .400
5.100.600
4.322.210
5.138.400

-

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
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........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
.................................... ·. ... .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
......................
........................................ .
........................................ .
........................................ .
......................................... .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
........................................ .
1
•••••••••••••••••••

5.252.100
6.750.000
6.830.000
7.452.000
8.800.000
10.947.600
13.014.330
12.680.000
13.150.000
12.760.000
14.813.100
16.308.000
17 .421.000
17.846.000
18.734.000
21.320.000
23.919.200
26.000.900
27.839.000
31.172.000
30.727.300
30.488.000
37.750.000
40.800.000
42.660.000
46.823.000
49.168.000
50.350.000
54.800.000
57.680.000
61.719.000
65.928.000
72.383.000
73.502.800
77.840.000
99.326.000
109.346.000
122.615.000
145.517.000

-

135 -

1924
1925
1926
1927

144.705.000
155.288.000
156.208.000
278.894.000
PRODUÇAO PETROLÍFERA MUNDIAL POR PAÍS
(Em milhares àe toneladas)
PAÍSES

-

Estados Unidos ............
México.... .................
Rússia ... ··················
Pérsia......................
Venezuela...................
lndia O. Noorlandesas........
Rumâ.nia ....................
Peru ........................
lndia Inglôsa ................
Polônia .....................
Argentina ...................
Trindade ....................
Sarawak ....................
Japão .......................
Egito .......................
Colômb)a ....................
AJ.imanha ........... .......
França......... ·············
Canadá.... ················
Tcheco-Eslováquia ...........
Itália.......................
TOTAL .................

1900

1913

9 088

35 492
3 671
9 234
265

-

10 826

-

-

322
250
39
154
335

124
51
-

1921

1922

67
27
4
2

79
26
5
3

14

455
628
127
382
205
2 422
1 163
528
1 248
724
294
336
201
313
180

55 249

109 346

-

1 596
1 885
296
1 132
1 116
18
72
20
277

1923

1924

1925

- - ----- - - - --- - - 647
040
099
180
314
2 390
1 365
759
1 218
747
431
349
407
293
169
46
42
70
26
18
5

104
21
5
4

629
369
593
112
580
2 838
1 515
814
1 190
768
486
436
563
255
150
60
50
70
24
10
5

101 991 109 104
16 502
19 928
8 317
6 472
4 682
5 005
1 2.50
2 812
3 060
2 925
1 851
2 316
1 116
1 309
1 164
1 143
851
808
831
667
580
665
594
608
280
286
160
175
03
83
59
79
71
68
23
45
15
23
6
6

122
39
55
130
27
33
14
6
6
5
--- ---- ---- - - - --- - - - - 21 325

122 615

145 517

144 705

155 288

Se bem que coroadas de êxito as experiências do mazout em
caldeiras ferroviárias, na Rumânia, nos Estados Unidos e no México, a utilização delas nesse ramo de transporte carece ainda de
importância.
O contrário ocorre com o transporte marítimo. Não só um grande número de navios mercantes transformaram as suas caldeiras
de carvão em caldeiras para o emprêgo do óleo mineral, como rara
é a unidade construída com destino comercial que não seja, de
igual modo, aparelhada.
Quanto à frota de guerra, sabe-se que os super dreadnoghts
inglêses do tipo do Queen Elisabeth, não consomem combustível líquido, o mesmo acontecendo em relação aos grandes vasos norte·
americanos, como o Nevada e o Oklahoma. E a êsse respeito, acres-
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centa Francisco Delaisi: "A marinha de guerra dos Estados Unidos
renunciou por completo o emprêgo do carvão nas unidades construídas de dez anos a esta parte. E ainda há poucos anos já
se anunciava que graças à economia de pêso e de tonelagem, obtida com o emprêgo do mazout, o poder e o raio de ação de sua
artilharia permitiria os seus encouraçados canhonear sem receio
de serem atingidos os temíveis mastodontes da frota real britânica".
Uma tal revolução torna-se perfeitamente compreensível, quando se sabe que a percentagem de calorias do petróleo sôbre o carvão é de 70 %. Custando quase tanto como a hulha, para um valor
calorífico igual, o petróleo não requer senão um têrço do espaço
de armazenagem pedido pelo carvão. Quer di~er que armazenando
mais calor, em menor volume de combustível, determina, ao mesmo
tempo, maior velocidade e maiores possibilidades de carga e de
passageiros. O fumo das chaminés desaparece por completo e o
abastecimento, sendo mais próprio, torna-se mais fácil.
Todos êsses insuperáveis predicados do petróleo sôbre o carvão
de pedra, importando, ao mesmo passo, em economia de material,
de mão-de-obra, encurtando ~s distâncias e o tempo, assegurando,
em suma, melhores condições de trabalho, explicam a crescente
progressão da tonelagem mundial dos navios aquecidos a fuel oil
sôbre os navios a carvão, quer transformados, quer diretamente
construídos para aquêle fim. Em 1928, foi proximamente de ....
65. 000. 000 a tonelagem dos µavias construídos ou preparados para queimar o mazout. Se se ajuntar a êsse algarismo, observam Filhol e Bilhoteau, a tonelagem dos barcos-motores que utilizam óleos
Diesel extraídos também do petróleo, que até julho do mesmo ano
se elevava a 5.432, vê-se que sôbre 66.000.000 toneladas representativas da frota mundial, nessa mesma data, cêrca de 24.500 toneladas, ou sejam 37,6% do total, usavam derivados do petróleo.
Mas é, sobretudo, ao inçalculável desenvolvimento da indústria automobilística, que cumpre atribuir o largo prestígio atual
da indústria petrolífera. Hoje em dia se encontram elas tão intimamente ligadas, que impossível seria separá-las, sem que sérios
contratempos adviessem a ambas.
Entretanto, o crescer de uma e de outra não se opera paralelamente. Notável é a diferença traduzida pelas estatísticas, entre o aumento da produção do óleo bruto que fornece a essência
para os automóveis e o da fabricação dêstes últimos.
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Tomando-se para exemplo os Estados Unidos, onde mais mtenso tem sido o surto da indústria automobilística, chega-se à evidência, pelo quadro infra, ter a produção de automóveis superado
de muito a produção petrolífera:
Produção em
milhões de
barris de 1 000
litros

ANOS

1914_ .................•.....
1915........................
1920..... -..................
1924__ ...... - ...... ·- ·- ... -.
1926. -.......... - . - -... -....

1927_ ---........... --.......

266
281
443
763
770
905

Coeficiente
de aumento

-1,00
1,05
1,66
2,86
2,89
3,40

Vefoulos
automóveis,
unidade:
1 000 V.
1 768
2 474
8 932
15 ?.81
19 960
22 137

Coeficiente
de aumento

----1,0
1,4
5,0
8,6
11,3
12,5

Resta ainda ter em vista que o progresso da indústria de
veículos automóveis, nos países de fraca produção petrolífera, como
a França, ainda concorre para que tenhamos uma idéia da vastidão dos horizontes que ainda incumbe à indústria do petróleo
rasgar no mundo.
POSSIBILIDADES DA EXISTÊNCIA DO PETRÓLEO
NO BRASIL

Nos últimos três anos não descontinuou o Serviço Geológico e
Mineralógico na execução do seu programa de investigação das
possibilidades de existência do petróleo no Brasil.
As sondagens com êsse objetivo foram circunscritas, nesse lapso
aos Estados do Pará, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
De um momentoso resumo do Serviço Geológico e Mineralógico, transladaremos os seguintes informes:
"As sondagens no Estado do Pará estudam a região à margem esquerda do Rio Tapajós, Município de Itaituba, e parte do
Município de Monte Alegre.
Na primeira região, opera uma sonda rotativa combinada com
dispositivo de percussão que aí praticou cinco sondagens sendo as
de ns. 61, 67, 68 e 70 nas vizinhanças de Bom Jardim, e a de n. 0
88, cujos trabalhos ainda continuam, dentro mesmo da cidade
de Itaituba. As quatro primeiras foram terminadas respectivamente a 201,58; 69,22; 356,26 e 327,17 metros de profundidade. Os
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seus perfis são bem uniformes, sob o ponto de vista petrográfico,
mas, confrontados estratigràficamente, revelaram a existência de
uma falha que, segundo a conclusão a que chegou o encarregado
do serviço, tem a direção N. S. com um desnivelamento de 38 metros.
Os períodos terciários, carbonífero, devoniano e siluriano, foram bem caracterizados pelos seus fósseis e delimitados pela
ocorrência de seixos rolados indicativos de transição.
As camadas de seixos rolados nas primeiras dezenas de metros em que se apresentam sem coerência, constituem um sério
obstáculo à marcha da perfuração, perturbando, e mesmo prejudicando completamente os trabalhos, como aconteceu com a sondagem n.º 67 que devido a uma grande corrida dêsses seixos ficou com
a ferramenta prêsa no furo, sendo baldados todos os esforços para
remover o aci~ente, contando o furo apenas 69,22 metros de profundidade.
A sondagem n.º 68 denunciou a existência de gás combustível nas camadas devonianas, !mas em pequena vazão, e água salina. Eram também freqüentes, tanto nesta sondagem como nas
demais, impregnações de petróleo nas rochas do carbonífero e do
devoniano.
No Município de Monte .A,legre operam 4 sondas, três de percussão e uma rotativa. Uma trabalha a 12 quilômetros da cidade;
foi instalada no local denominado Sulfurosa e iniciou perfuração
em abril de 1929; a sondagem tem o n.º 78 e está atualmente com
154,64 metros de profundidade, cortando desde o início folhelhos
e arenitos devonianos. A seguir foi instalada a sonda de Santa Helena, distante 6 quilômetros da primeira, começando a sondagem,
que tomou o número 83, em agôsto de 1929, estando hoje com
86,52 metros de furo. Distante 2 quilômetros da primeira foi iniciada, em dezembro do mesmo ano, a sondagem n. 0 84, em Itajaí,
que está com 59,87 metros de profundidade. Finalmente, em fevereiro de 1930 foi instalada a sonda rotativa em Marajuí (colônia
Inglêsa de Sousa) a 12 quilôpietros de Santa Helena, e a sondagem, que tem o n.º 89, está com 93,37 metros de profundidade.
As três primeiras sondagens da zona de Monte Alegre lutaram desde o princípio com a falta de pessoal habituado com a natureza do serviço, sendo, comp foram, as turmas constituídas com
trabalhadores locais, donde o pequeno rendimento na perfuração.
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No Estado de São Paulo os trabalhos de sondagem ficaram restritos aos Municípios de São Pedro, Piracicaba e Botucatu,
onde operaram duas sondas de percussão e três rotativas. Hoje as
perfuratrizes, reduzidas a 3, sendo uma de percussão e três de rotativas, estão concentrados no Município de Piracicaba.
Foram praticadas 11 sondagens: a de n.º 51 à margem esquerda do Rio Araquá, penetrou a profundidade de 380,76 metros, cortando grande parte da espessura permeana, .em que o rendimento
era muito reduzido, e cuja potência não parecia pequena, pois foram cortadas nêle mais de 8 metros. Nesta profundidade foi interrompida a perfuração. Esta sondagem trouxe uma boa contribuição à petrologia no Brasil fornecendo petróleo suficiente para
uma análise bem instrutiva.
Infelizmente a quantidade extraída não excedeu de uns dois
barris, esgotando-se completamente, não obstante os trabalhos de
defesa aí realizados com o isolamento do lençol duágua de nível
superior. Abaixo do nível petrolífero atravessou-se um lençol artesiano de água salgada que, para muitos autores constitui a nega,
isto é, o limite a que devem ser levadas as pesquisas. Mas é muito
cedo para apossarmos essa opinião, uma vez que as teorias sôbre
a ocorrência do petróleo variam sensivelmente com os países.
A sondagem n. 0 55 locada no sítio denominado Graminha atingiu à profundidade de 469,01 metros. Esta sondagem atravessou
quase tôda a espessura permeana até a série Itararé, denunciada
pelos conglomerados de seixos estriados. As informações coligidas
constaram de rochas impregnadas de petróleo (arenitos, calcáreos
e folhelhos), ocorrência de gás combustível com pequena vazão,
aproximadamente 20 cm de pressão dágua na bôca do revestimento, e lençol artesiano de água salgada sulfurosa, de temperatura
superior à do meio ambiente.
A 2 quilômetros desta sondagem foram praticadas as de ns.
64 e 71, atingindo a primeira 274,18 metros e a segunda 371,97
metros. Estas duas sondagens foram de resultado inteiramente negativo, denunciando apenas ligeiras impregnações. Não atingiram
a maior profundidade devido a várias alternativas de camadas resistentes e friáveis que exigiam revestimento, e como a cada revestimento corresponde uma redução de diâmetro do furo, necessário
se tornaria iniciar a perfuração com grande diâmetro.
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A sondagem n. 0 79 que penetrou até a profundidade de 268,43
e a de n.º 90 que está atualmente com 164,90, localizadas na fazenda Santo Antônio, Município de Piracicaba, não alcançaram
ainda os horizontes de impregnação de petróleo. Ainda no mesmo
município, próximo à estação de Xarqueada, estão sendo praticadas as sondagens ns. 81 e 85 que no momento contam, respectivamente, com 233,54 e 153,49 metros de profundidade, a primeira
no horizonte de Irati e a segunda no grupo Estrada Nova.
As sondagens 57 em Alambari e 69 em Bocaina alcançaram,
respectivamente, 434,32 e 146,70 metros de profundidade. A grande quantidade de seixos rolados de diabâsio e outras perturbações
tornaram impossível o prosseguimento da ~ondagem n.º 69. As
camadas atravessadas pela primeira compreendem as séries doperíodo permeano com impregnações de petróleo, lençol artesiano
de água salgada, com ligeiro desprendimento gasoso, até a série
Itararé, com os seus seixos estriados característicos.
No Estado do Paraná for~m praticados no período que limitamos quatro sondagens: duas a 16 quilômetros da estação de Marechal Mallet; uma à saída da vila dêste nome e a quarta em Afonso Camargo (ramal de Parai;iapanema). As duas primeiras, que
tomaram os ns. 52 e 64, forai;n interrompidas intempestivamente,
à profundidade de 518,00 e 'f96,26 metros; a terceira, de n. 0 75,
está atualmente com 468,29 metros de profundidade.
Os perfis das sondagens 52 e 64, distantes uma da outra de
100 metros aproximadamente, são bastante semelhantes. A espessua do grupo Estrada Nova tem cêrca de 33 metros, seguido o
Irati bem caracterizado com impregnações de petróleo e uma espeBsura nas duas sondagens, em virtude da ocorrência de um
lençol de diabásio com 40 metros de espessura em ambas. Abaixo
vem a série Tubarão com impregnação do petróleo e fósseis, desprendimento de gás combustível. O gás que se desprende do furo
tem o cheiro bem definido de gasolina.
A sondagem n. 0 75 apresenta o grupo Irati a maior profundidade e com as impregnações de petróleo, isto em virtude da maior
altitude da bôca-do-furo, começando a perfuração na série do Rio
Basto.
Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul as primeiras pesquisas por meio de sondagens tiveram por objetivo estudar o jazi-
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mento carbonífero cuja existência era provada pelos numerosos
afloramentos de carvão de pedra. Os resultados já são conhecidos
através das publicações do Serviço Geológico.
Atualmente os trabalhos, no primeiro Estado, estão sendo realizados à margem esquerda do Alto Iguaçu, para pesquisa de petróleo, onde já foram efetuadas duas sondagens: a de n. 0 62, em
Piedade, que penetrou à profundidade de 471,26 metros e a de Número 65, em Valões, terminada com 514,93 metros de furo. Hoje
opera nessa zona, próximo à cidade de Ouro Verde, uma sonda de
percussão que está efetuando a Sondagem n.º 82, atualmente com
131,50 metros de profundidade. No Município de Lajes opera tanbém uma sonda rotativa combinada, praticando a Sondagem n. 0
86 que está no momento com a profundidade de 78,60 metros".
Orçam aproximadamente por dez anos as investigações e estudos a cargo do Serviço Geológico e Mineralógico para a descoberta e situação das jazidas de petróleo no território nacional.
Da minuciosa resenha que acabamos de examinar chega-se,
porém, evidentemente, às deduções seguintes:
No que concerne aos resultados, são êles insuficientes proporcionalmente ao rendimento de trabalho e ao tempo consumido;
precário e minguados quanto aos fins previstos.
É para lamentar que consumidos dois lustros ainda nos encontremos tão distanciados da realidade.
As perfurações que até agora lograram maior penetração foram as de Marechal Mallet com 518 e 496 metros, no Paraná, e a
de Graminha com 469,01 metros no Estado de São Paulo.
A carência de pessoal habilitado, obrigadas as comissões de
sondagens a lançar mão de pessoal das localidades, não afeitos a
êsse genêro de ocupações, não pode deixar de contribuir em grande parte para prejudicar o produto útil dos serviços e o próprio material de perfuração.
Convém acentuar que das 25 perfuradoras em uso no Serviço
Geológico somente 5 descem à profundidade máxima de 1. 200 metros, não obstante em outros países as perfurações já se avizinharem de 3 . 000 metros.
Em nosso modo de ver as prospecções e sondagens do Serviço
Geológico deveriam ser cometidas a uma seção técnica especial,
composta não só de pessoal experimentado como daquele que fôsse
instruindo e preparando.
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IV
RESERVAS PETROLÍFERAS

O futuro do petróleo terá de ser forçosamente e, por conexão,
o mesmo da indústria a que dá nome.
Se será o seu reinado estável ou efêmero, qual o tempo presumível da duração dêste, são questões que preocupam, desde 1908 a
esta data, as ciclópicas potências rainhas da economia do universo.
Dificuldades de ordem técnica impediram o conhecimento preciso, até êste momento, das reservas ocultas distribuídas nos vários países em que se reparta a geologia do petróleo e lhe disputam o primado.
Não é possível dar-se inteiro crédito às falazes previsões de
todo gênero, boas e más, as primeiras augurando a exaustão das
fontes de petróleo em curto lapso; as segundas prenunciando a
abundância por vastos anos ainda dêsses mananciais. Vejamos.
Vinte e dois anos há que o engenheiro norte-americano Davis
T. Day anunciou que os ricos campos petrolíferos do continente
Sul, em 1923, estariam completamente esgotados. Medidas severas
foram, então, tomadas e, apesar de tôdas as restrições postas em
prática, em 1927 produziram ainda 78. 682. 000 toneladas.
Seis anos mais tarde, ºll fôsse em 1914, outro técnico também
formalmente se expressou no mesmo sentido, o geólogo yankee
Ralph Arnold. Segundo cáli::ulos a que chegou, todos os terrenos
de petróleo dos Estados Unidos, em 1926, viriam a achar-se completamente estanques.
Mais grave, porém, de tôdas e, por isso mesmo, mais profundamente emocionante, foi a constante do lado da Geological Survey emitido por solicitação do Govêrno Federal, em 1928. Pelas
suposições matemáticas dessa conspícua corporação, o montante
das reservas recuperáveis, qe acôrdo com os métodos usuais, não
excederia de cêrca de 640. 000. 000, devendo, portanto, na base do
consumo corrente, naquela época achar-se teàricamente esgotado
em 1932.
Contudo, a hipótese que pareceu recebida como mais aproximada das possibilidades ao caso, foi a do Dr. Stebinzer, membro
do Geological Survey que, em 1920, estimou as reservas petrolíferas mundiais, em cêrca de seis milhões de toneladas, assim distribuídas:
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relativo

Estados Unidos e Alasca ............. .
Canadá ............................. .
México .............................. .
Norte da América do Sul, inclusive Peru
Sul da América do Sul, inclusive Bolívia
Algéria e Egito ..................... .
Pérsia e Iraque ...................... .
Rússia e Sibéria meridianos e Cáucaso
Rumânia, Galícia, Europa Ocidental ..
Rússia do Norte e Sacalina .......... .
Japão e Formosa .................... .
China ............................... .
fndia ............................... .
índias Orientais Neerlandesas ........ .

Em milhões
de toneladas

1,00
0,14
0,65
0,82
0,51
0,13
0,83
0,83
0,16
0,13
0,18
0,40
0,44
0,43

1.000
142
646
820
307
132
831
831
162
132
177
197
142
440

6,15

6.159

Os cálculos do ilustre membro de Geological Survey sofreram
modificações posteriores, em virtude das descobertas efetuadas entre aquêle ano e o de 1922, elevando-se por isso de 6 a 10 milhões.
E' possível mesmo, refere a autoridade de onde estamos haurindo
êstes dados, que esta última avaliação tivesse ainda aumentado no
decuroso de 1928 com as descobertas realizadas em Venezuela, Colômbia e outros países mais.
A tese do empobrecimento, mais ou menos próximo, das jazidas de petróleo, opõem os norte-americanos a extremamente otimista de que está fora da alçada humana a fixação do total das
reservas ainda disponíveis.
Quanto propriamente aos Estados Unidos, a produção se mantém ainda no mesmo nível de 70 % da produção mundial. Apesar
dos velhos processos de extração terem sido substituídos por métodos novos, como seja a injeção de água, de gás ou de ar nas minas exploradas, por galerias ou poços, ainda assim a produção fica
retardada de umas duas têrças partes.
Restam ainda à Norte-América nada menos de uns 400 milhões de hectares suscetíveis de serem submetidos a investigações
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técnicas, para a descoberta de novos depóstitos de combustível líquido. Consignando esta auspkiosa circunstância, conclui eminente cientista estar, aliás, a história do petróleo cheia de exemplos de freqüentes conquistas de novas zonas onde o revolucionário líquido parecia não existir.
No que diz respeito ao resto do mundo, vários reconhecimentos e prospeções certificam a existência do petróleo em regiões, por
diversos motivos, ainda não exploradas, como no território de Alasca, no Far West canadense, em muitas Repúblicas da América Central, na bacia superior do Amazonas e dos seus afluentes, na Bolívia, no Sul do Brasil (São Paulo), em muitos lugares da Africa,
na ússia transcaspiana, na Mesopotâmia, na Sibéria, na China etc ..
Como quer que seja, os fatos cada dia mais confirmam a tese
norte-americana de que o petróleo preencherá definitivamente a
sua missão civilizadora, assegurando ao progresso universal o abastecimento constante de combustíveis líquidos. Essa convicção, aliás,
não os faz esquecer a ~rudente cautela de uma rigoroso economia das suas reservas petrolíferas.
Com êsse intuito, os Estados Unidos já criaram um corpo oficial, a Comissão Federal de Economia do Petróleo.
Novos processos de fl:l-bricação e utilização nacional da essência, graças aos esforços de~ta Comissão, completam a vitória dêsses
propósitos.
O do cracking, por e:;icemplo, um dos processos mais recentes
para a destilação do petróleo bruto fêz, de sua parte, aumentar
o rendimento de 31,7%, quando o atingido pelos aperfeiçoamentos dos métodos de destilação haviam chegado sàmente a 23,8%.
Por sua vez, a fabricação de essência do gás natural registra
novos acréscimos à sua economia, já de si considerável. O gás natural que se escapa dos poços, em 1927, entrava já na fabricação
de essência norte-americaµa, em uma proporção de 10 %, reduzindo,
destarte, o concurso anteriormente do petróleo bruto à fabricação
da essência, a 60 %.
E' preciso ainda contar, entre outros sucedâneos do petróleo,
com os esquistos betuminosos, avaliados exclusivamente nos Estados Unidos, em 334 milhões de toneladas, muito comuns igualmente na Escócia, na França, na Estônia, na Iugoslávia, no Canadá, na Austrália e entre nós.
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Os esquistos do Brasil atestam 8, 10, 14 e 21 por cento de
óleo bruto, tendo sido estudados já os de vários Estados, como os
de Maranhão, Alagoas, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Muitas outras substâncias são indicadas como suscetíveis de
serem extraídas em quantidades apreciáveis visando a substituição
da essência do petróleo. Entre êles destaca-se o álcool (álcool etílico), tão bom combustível como a própria essência, puro ou com
mistura.
V
BASES DA NOSSA RECONSTITUIÇÃO ECONÔMICA

Poder-se-á, desde agora, adquirir ao petróleo importância básica na reconstituição econômica do Brasil, desconhecida, por enquanto, a extensão dos campos petrolíferos, porventura existenteis
e, conseqüentemente, o cálculo da produção futura?
Tudo que temos sôbre o petróleo funda-se ainda em esperanças e possibilidades, mais ou menos próximas e remotas.
No entanto, nas riquezas entesoiradas, em o nosso subsolo,
as duas que se positivam em copioso caudal, o carvão e o ferro, de
si sós seriam bastantes, cada qual, em separado, para impulsionar
as fôrças motoras da produção nacional, assegurando a expansão
da nossa agricultura, das nossas indústrias, do nosso comércio e
da nossa navegação de cabotagem e de longo curso. Ambas, de mãos
dadas, à luz dos altos fornos, fariam nascer entre nós a grande indústria siderúrgica, mais essencial, talvez, dadas as nossas possantes reservas de ferro e de tão transcendente evolução para nós,
que o próprio petróleo.
Mesmo imperfeitamente resolvido o problema do carvão nacional, que de impulsos não adviriam à dilatação de outros fatôres da
economia nacional!
Quanto ouro deixaria de sair do Brasil, se pudéssemos nos libertar de importar carvão estrangeiro, material para o desenvolvimento das nossas vias férreas e produtos metalúrgicos?
E se possuindo carvão e ferro, abundantemente, contribuímos
para enriquecer, em vez da nossa, a indústria de além-mar do carvão e do ferro, os trusts estrangeiros, por que não procuramos re-
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solver sem incoerência nem transição, êsses problemas fundamentais de cuja meta nos achamos desviados por causas diversas?
E que outro melhor elemento de trabalho, que fonte mais possante e mais perene de energia que as nossas quedas d'água, para
vivificar as atividades latentes e adormecidas, de Norte a Sul do
País?
Porque possuindo tudo, porque podendo ser no mundo um
dos povos mais avançados, nos vôos ascencionais da sua economia,
abdicamos de nossa consciência de nação, para continuarmos
tributários da atividade alheia, consumindo mais do que produzimos e de preferência aquilo que não temos?
Até fins de 1926, a energia hidráulica estudada pelo Serviço
Geológico e Mineralógico do Brasil atingia a 1 . 599 .500 c. v. ou a
1. 177. 20 kw. Foram mais estudados:
Em 1927
Em 1928
Em 1929

81200 c.v. ou 59.760 kw.
156.600 c.v. ou 115.260 kw.
186.300 c.v. ou 137.120 kw.

Temos, assim, um total até fins do ano passado de 2.023.600
c.v. ou 1.489.770 kw. Que parcela dêsse total já foi chamada a
atuar na exploração das :p.ossas riquezas naturais?
Nem mesmo cuidou-se ainda de dar às fôrças hidráulicas brasileiras qualquer regime jurídico e convém, desde logo, não confundir código de águas com sistema jurídico de fôrças hidráulicas ou
quedas d' água.
Aliás, enquanto não &e verificarem, pelo menos, as nossas possibilidades petrolíferas, cµjas promessas se fundam, no entender
dos peritos, em indícios irrecusáveis, o Brasil poderia, desde já, resolver o problema do seu combustível líquido, primeiramente pelo
álcool, em segundo lugar, pelos óleos vegetais, especialmente a mamona, o babaçu, o côco da praia, o algodão, além de muitos outros.
O problema do álcool pode-se dizer definitivamente resolvido,
dependendo apenas de a!1-imar-se a intensificar-se a sua produção,
ainda extremamente fraca, para satisfazer às necessidades, em relação ao consumo atual da gasolina. Essa solução seria também a
do revigoramento da indústria açucareira, sua coirmã.
O aproveitamento do álcool, como carburante nacional, para
substituir a gasolina ou essência, já é objeto de várias modalida-
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des industriais, tôdas coroadas do mais pleno êxito. O próprio emprêgo do álcool in natura está-se generalizando em auspiciosos
resultados.
Mais previdente que o Brasil, a França, há alguns anos já, não
obstante ser um país produtor, mas, concomitantemente, importador de petróleo, adotou, como sucedâneo da essência, um carburante, tendo por base o álcool, com mistura de benzol - 10 %
ou do próprio éter.
Sendo o benzol solubilíssimo, como ninguém ignora, a sua
combinação com o álcool é a mais fácil possível, devendo-se atender
ainda à circunstância de ser um subproduto extraído do carvão e,
por conseguinte, de importação desnecessária.
No Brasil está, porém, constatada a eficácia do álcool puro, e
para desnaturá-lo bastará uma leve adição de óleo de mamona,
bastante vulgarizada já.
Vem a pêlo, com o intuito de ilustrar os esforços que estão
sendo feitos, em vários estados no norte, nomeadamente Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, sôbre o emprêgo de álcool
motor, reproduzirmos o que, sôbre o lançamento do produto nacional usga, sucedâneo da gasolina, informa um matutino desta Capital:
"De há muito que o problema do combustível vem preocupando, grandemente, o mercado consumidor brasileiro, como, de resto,
ocorre com todos os países importadores dêsse produto norte-americana cujo encarecimento vem-se registrando dia a dia na razão
inversa do aviltamento da nossa moeda. Por essa e outras razões,
desfavoráveis à capacidade aquisitiva do nosso mercado, a questão
se apresentava mais complexa para nós. Daí as investigações no
campo da química industrial, que, persistentemente, nestes últimos
anos, têm sido feitas em tôrno de um produto sucedâneo da gasolina, sucedâneo cuja fórmula uma vez encontrada, solucionaria
de um modo geral o problema. A matéria, aliás indicada, em tôrno
da qual se procederam as investigações, foi o álcool, sendo montados para êsse fim, no Estado de Alagoas, laboratórios devidamente aparelhados pelos industriais pernambucanos Carlos e Salvador Lira.
Confiantes em uma vitória próxima, êsses industriais trabalharam, intensamente, durante três anos, e ao cabo dêsse tempo,
depois de experiências públicas, feitas com diversos veículos mo-
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vidos a gasolina, lançaram o produto nacional sucedâneo do norte-americano e denominado U sga.
Achando-se atualmente no Rio, o Sr. Salvador Lira, um dos
componentes da firma fabricante do combustível nacional, Carlos
Lira & Cia., O Jornal procurou ouvi-lo, a fim de poder informar
aos seus leitores o que deveras se está fazendo no Nordeste em tôrno
de tão importante assunto, de interêsse fundamental para a economia do País, bem como para a defesa nacional.
E à nossa interpelação de como vai sendo realizada a campanha, iniciada por aquela emprêsa em junho de 1927, o Sr. Lira
respondeu-nos:
Profecias - Há dois anos passados,. diziam os fabricantes da
Usga, no caminho aberto pelo nosso combustível há de vir todo o
Brasil, o que de fato se está verificando, dado o desenvolvimento
que a nova indústria tomou e o investimento de novos capitais naquele negócio - tal a fundação da Cooperativa Alcool-motor de
Pernambuco - cujo produto - Azulina -· vai sendo normalmente
fabricado e entregue ao consumo. Hoje já nãu constitui mais um
sonho a exeqüibilidade, para os do Nordeste açucareiro, de uma economia de cêrca de 15. OOP contos que são gastos ali, anualmente,
com combustíveis estran,geiros.
A Usga, que vem das iniciais da nossa fábrica "Usina Serra
Grande - Alagoas", ten;i patenteado cabalmente que teremos a
mesma soma de unidade de serviço com aquêle combustível, ainda
ficando a economia realizada com a diferença de preço, sôbre o estrangeiro, como reserva da fortuna pública ou particular, isto é,
dentro do País.
Fôrça motriz da Usga - Como fizésesemos algumas indagações sôbre a fôrça motriz etc., disse-nos aquêle cavalheiro: "Relativamente à eficiência, já não há mais controvérsia. Há três anos que
o combustível da Usina $erra Grande está lançado no mercado e
o que temos verificado é o aumento constante no seu consumo, o
que tem dado lugar a várias remodelações na fábrica com o fim
de aumentar a sua capaçidade, e aperfeiçoar o produto".
Impôsto tolhedor - "Uma causa atualmente está tolhendo o
maior incremento dessa novel indústria subsidiária da do álcool e
esta é a nossa legislação e respectiva regulamentação do impôsto
sôbre o álcool. Os regulamentos do impôsto sôbre o álcool foram
1
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elaborados em época em que não havia ainda um produto absolutamente estável, à base do álcool, de maneira a estarem todos êles
enquadrados dentro das cláusulas regulamentares da isenção sôbre álcool combustível, uma vez que seja desnaturado.
Ora, produtos como a Usga e Azulina etc., não são simples
álcoois desnaturados, para consumo, em motores de explosão, mas
constituem produtos com fórmulas estabelecidas e que tem o álcool
como matéria-prima, da mesma forma que o éter tem-no também.
A regulamentação vigente do impôsto do sêlo sôbre o álcool
embaraça sobremaneira a movimentação do produto que encontra
formidáveis barreiras na técnica da fiscalização''.
"Pensamos que os interêsses da
Fazenda Nacional, bem como os dos fabricantes, poderiam ficar
perfeitamente salvaguardados, procedendo-se a um rigoroso contrôle na fábrica e posteriormente nos pontos de distribuição ao
consumo, uma fiscalização que chamaremos de identificação, processando-se esta mediante colheita da amostra, devidamente lacrada etc., pelo agente fiscal e funcionário do respectivo fabricante.
Realizado êsse trabalho inicial de apreensão da amostra, esta poderia ser remetida a um laboratório químico - os das alfândegas,
por exemplo, para não sair do Ministério da Fazenda.
O exame do laboratório constataria então se o produto estaria
dentro da fórmula de tolerância ou não, procedendo-se, então, contra o infrator, de acôrdo com os dispositivos regulamentares, quando fôsse verificada a fraude.
Cremos ser êste o meio mais simples para um bom contrôle,
ao mesmo tempo que incentivará a nova indústria".
Outro ponto sôbre o qual as vistas do Govêrno se deviam voltar
é o referente às tarifas de transporte dos sucedâneos nacionais das
gasolinas - combustíveis motores à base do álcool.
O excesso das atuais tarifas ferroviárias e marítimas sôbre os
produtos dessa nova indústria nacional, absorve tôda margem de
lucro para os consumidores, pela natural diferença de preço por
que poderiam os mesmos competir com as gasolinas importadas.
Assim, um combustível nacional que pode ser fabricado ao preço
de 400 réis o litro, chega ao consumidor, se depender daqueles transportes, pelo duplo ou pelo triplo dêsse valor.
A vitória do álcool-motor é, pois, insofismável e absoluta.
Providências conciliadoras -
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Domina, sôbre tôdas, a circunstância de o Brasil possuir incalculáveis recursos para fabricar o álcool-motor, recursos que jamais
correrão o risco de se esgotarem, mesmo que fôssemos chamados
a abastecer todos os países consumidores de essência.
Além da cana-de-açúcar e de várias féculas podíamos socorrernos, se preciso, de vários espécimes de madeira fornecedores de
celulose.
Sob a influência dêste mesmo pensamento, já em 1927 fazia
sentir o Dr. Solidônio Leite.
"Entre nós, tanto o carvão de madeira como o álcool devem
ser aproveitados na solução do problema do carburante nacional.
O primeiro convirá especialmente às zonas rurais, os lugares onde
houver matas próximas, que permitam· obter-se carvão a preço
baixo. Será indispensável cuidar-se do replantio da madeira cortada para carvão.
O outro processo - o do aproveitamento do álcool, oferece
uma certa permanência i;io elemento produtor que anualmente se
renova.
Com carvão, disse o autorizado Sanchez Gongora, que tanta
luz trouxe ao assunto na sua conferência sôbre o emprêgo do álcool nos motores de explosão.
O emprêgo do álcool como sucedâneo da gasolina no Brasil,
deve ter tantas soluções quanto exigem as condições econômicas
e climatéricas das diversas zonas dêste grande País. Se considerarmos que a Alemanha, antes da guerra, com uma superfície vinte
vêzes menor que o Brasil e possuindo condições climáticas manifestamente inferiores, chegou a produzir cêrca de 10. 000. 000 de
hectolitros de álcool, anualmente, graças à boa orientação seguida,
será fácil deduzir que se l10 Brasil se estabelecer um plano de conjunto com uma diretriz bem determinada e se se empregar, cada
ano, em desenvolver ess~ indústria, uma parte dos impostos pagos pela mesma, dentro em pouco tempo não só se não importará
mais gasolina, mas o Br~sil estará em condições de se tornar um
apreciável exportador de combustível líquido.
O dia em que as jazidas de petróleo do mundo venham a se
esgotar, como já se prevê, o Brasil e outros países de condições
climáticas iguais serão os grandes fornecedores de combustíveis
líquidos de origem vegetal. Mas para que o Brasil venha ocupar
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dêste momento o lugar privilegiado a que suas condições especiais
lhe dão direito, é necessário que desde já se tomem as medidas, tendentes ao desenvolvimento da interessante indústria que nos ocupa".
Para a utilização dos óleos vegetais como combustível de primeira ordem, a mamona, o babaçu, o algodão, o côco da praia, enfim tôda a infinita variedade de palmeiras e castanheiras que encerra uma das maravilhas da nossa flora, seria suficiente que atenção e o esfôrço nacionais se orientassem norteados pela adoção
de métodos estritamente científicos de cultura das nossas palmeiras em geral, ou da seleção dos tipos, tendo em vista obter o máximo
rendimento possível das amêndoas e a produção da melhor qualidade de óleo combustível. Quanto a esta parte, já há algum tempo
apresentamos um projeto de lei criando nas regiões apropriadas
estações de pesquisas, particularmente destinadas às investigações
relativas à cultura da palmeira, até culminar na consecução davariedade ideal. Independentemente dessas pesquisas, as estações se
entregariam a outras mais geralmente de ordem agronômica, como
a determinação dos adubos favoráveis, o estudo das terras mais
apropriadas, a irrigação e seus efeitos, o combate aos inimigos das
palmeiras e às suas moléstias, o estudo das culturas intercaladas
mais convenientes, bem como o estabelecimento de instalações aperfeiçoadas para tratamento e o contrôle químiCo industrial do óleo
nos mesmos lugares em que houvessem usinas de produção.
No que toca à cultura do coqueiro, nos limitaremos a transcrever, de uma das competências mais qualificadas da França tropical
sôbre oleoginosos, as seguintes considerações:
"A importância econômica do coqueiro assume primordial interêsse tanto pela qualidade e quantidade do produto, como no
que concerne à sua própria duração.
A emenda contida na noz do côco, o coprah, é uma fonte preciosa de óleo que, extraído por pressão, oferece um aspecto sólido,
até perto de 30 graus. O resíduo da pressão constitui um alimento
de escol para o gado, sobretudo, para as vacas leiteiras, a cujo
leite transmite um sabor jamais obtido com o uso de outras rações".
Enfim, a indústria da fibra do côco é uma razão a mais, em
favor do desenvolvimento da sua cultura sistemática.
Quem pode, como o Brasil, sôbre tamanha diversidade de produtos minerais e vegetais levantar as colunas mestras da sua economia e consolidá-las, mediante trabalho inteligente, contínuo e
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intenso e, a qualquer dêles, pedir a solução de um combustível
próprio, independente da ocorrência ou não de hidrocarburetos nas
camadas sedimentares porosas da sua formação geológica, não
deve esperar que o óleo mineral improvisadamente apareça para incentivar as nascentes da sua riqueza e assegurar ao fomento das
suas indústrias a armadura de uma defesa inamolgável e permanente.

VI
O PROJETO DAS COMISSÕES REUNIDAS

O projeto das Comissões Reunidas pode ser apreciado sob os
seguintes aspectos: - o político e jurídico, o técnico e o da linguagem do seu contexto ou redação.
Encarado pela primeira dessas faces o projeto obedeceu ao
que algumas modernas legislações estrangeiras passaram a enunciar, depois da guerra eu~opéia, adotando medidas preventivas contra o açambarcamento e~trangeiro. Isso antes de o projeto tomar
assento nas altas esferas donde algumas vêzes se adensam e baixam as nuvens que ameaçam a paz do mundo.
Entendeu o patrioti;smo das Comissões que, como todos países produtores de petrólE~o, cabia ao Brasil também, por sua vez,
a nacionalização dessa irtdústria, já hoje considerada a menos pacífica de tôdas do ponto t:].e vista dos interêsses internacionais.
Com êste critério e s~m atenção à Constituição Federal, às leis
e sistema jurídico do País, sem que se declarasse, a priori, como na
Rumânia (Lei de 28 de janeiro de 1906) que a exploração das minas
passava a pertencer em -plena propriedade ao Estado, veda o projeto no Art. 2. 0 que os eminentes relatores consideram "a medula
de tôda a construção legislativa" que empreenderam, que as minas possam pertencer a estrangeiros.
A não ser em casos estritos, não autoriza o espírito liberal da
legislação brasileira que as permissões de pesquisas e concessões
de exploração do petrólep sejam defesas aos estrangeiros proprietários das terras em que porventura se encontram jazidas dêsse mineral e seus derivados.
No sentido de efetivamente controlar a indústria do petróleo,
no ponto de vista dos altos interêsses nacionais, contra qualquer
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influência exótica, o Govêrno se acha investido pelo pacto federal
de recurso poderoso e decisivo. Segundo a restrição contida no §
17 do Art. 72 da Constituição da República, lhe é outorgada a faculdade de desapropriar nos casos de necessidade ou utilidade pública,
a propriedade particular, mediante prévia indenização.
:&:sse preceito básico, como é sabido, ampliado pela reforma
constitucional, com a adoção da emenda incorporada à lei magna,
na Letra b do mencionado parágrafo e artigo, onde se estatuiu
que as minas e jazidas minerais - necessárias à segurança e à de-

fesa nacionais e as terras onde existirem não podem ser transferidas a estrangeiros.

:&:sse dispositivo não estipula, entretanto, uma proibição ampla,
em relação aos estrangeiros. O que êle torna expresso é que os estrangeiros no Brasil só não poderão possuir minas e jazidas minerais, bem como as terras em que estas se encontrem, quando o Govêrno Federal as declare necessárias à defesa dos interêsses nacionais ou à segurança da República.
Isto pôsto, a exceção admitida é patente.
Pretender impedir, portanto, com latitude máxima, que ocapital estrangeiro, já invertido ou ainda por fazê-lo, nessa indústria,
colabore para o seu desenvolvimento, não parece medida inspirada
nas verdadeiras necessidades nacionais, por isto que, por fôrça ainda
do pacto federal, "as minas pertencem ao proprietário do solo, salvas
as limitações que forem estabelecidas a bem da respectiva exploração".
A Constituição Federal não veda, por conseguinte, que os estrangeiros se imiscuem nesse ramo da indústria nacional.
Quer dizer, conforme se tem sempre entendido, que o pacto
federal garante a nacionais e a estrangeiros, não só a propriedade plena como o pleno gôzo dela, não podendo, assim, a legislatura ordinária ultrapassar os limites que lhe foram postos nos preceitos atinentes à espécie.
São de Rui Barbosa estas palavras formais:
"Mas a Constituição de 1891, inspirando-se em sentimentos
mais humanos e menos nacionalistas, por um lado aboliu o banimento (Art. 20), por outro, no tocante aos direitos individuais,
igualou a condição do estrangeiro à dos brasileiros, declarando:
"A Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segu-
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rança pessoal e à propriedade" (Art. 72). De sorte que, por esta
disposição, cuja amplitude não encontra símile nem entre as constituições européias, nem mesmo na dos Estados Unidos, a garantia
dos direitos individuais, que na Carta Imperial de 1824 era privativa dos cidadãos brasileiros, é pela constituição republicana em
vigor, fôro comum, assim dos brasileiros como dos estrangeiros residentes no País".
O regime da propriedade, pois, entre nós, é um só, um só pode

ser, quer para os nacionais, quer para os estrangeiros, observadas
as limitações enumeradas no instrumento básico, e não pode estar
à mercê da legislatura ordinária.
Por outro lado é princípio fundamental do nosso direito civil,
decorrente e completivo daquele preceito cardeal, não distinguir a
lei entre nacionais e estrangeiros, quanto à aquisição e ao gôzo
dos direitos civis.
Demais, sendo a exploração do petróleo uma indústria, o seu
exercício constitui verdadeira mercância e assim todo estrangeiro
que, na conformidade da~ nossas leis, se achar na livre administração de sua pessoa e ben~. e as minas que explore não estejam situadas na faixa fronteü·iça, pode livremente, exercer o comércio
do petróleo, pois não só a isso o autoriza o Art. l.º do Código Comercial como outro preceito constitucional, o do § 24 do Art. 72,
que assegura na República, sem distinção de nacionalidade, o exercício de qualquer profissqo industrial.
Cumpre não perder de vista que a principal característica do
comércio como indústria é o cosmopolitismo e que, por conseguinte,
as leis destinadas a regê-lo devem ter, por sua liberdade, um cunho acentuadamente intiernacional.
Em relação ao caso ~preciado pelo Presidente Wilson, "ao analisar negócios de petróleq de um súdito inglês na Colômbia", é evidente que a palavra concessão foi empregada ali, no sentido de
monopólio ou privilégio.
Entre nós não se cogitou disso ainda.
Nestas condições não se poderá impedir, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou o de serem as
minas declaradas pelo Govêrno necessárias à segurança e à defesa
nacionais, que o proprietário estrangeiro de uma mina qualquer
proceda à sua respectiva exploração, desde que observe os regulamentos técnicos baixados a bem da mesma exploração.
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Desde que tais proprietários isso resolvam não há como impedi-los legalmente de levar a efeito êsse intento.
E' preceito do Código Civil (Art. 526), em harmonia com a
Constituição Federal, que a propriedade do sôbre e do subsolo abrange a do que lhe está superior e inferior, em tôda altura e em tôda
profundidade, úteis ao seu exercício, e daí o não ser possível excluir, de modo geral, os estrangeiros de participarem da indústria
do petróleo no Brasil.
Do exame dos textos fundamentais em vigor, relativamente à
espécie, o que se conclui, sem possível dúvida, é que à União cabe
superintender a mineração do petróleo, quer os concessionários sejam nacionais ou estrangeiros, no intuito de prover à segurança e
defesa nacionais, devendo a legislação ordinária orientar-se pelos
princípios declarados na Constituição, para a consecução de tão
elevada finalidade.
Nos países sul-americanos, onde o instituto constitucional da
desapropriação não se expressa em têrmos tão amplos, como em
a nossa lei básica, é nessa fórmula protetora que o critério da
inalienabilidade das jazidas petrolíferas está procurando apoio, con:forme aconteceu com a lei de desapropriação das minas votada o
ano passado pelo Congresso argentino, e os ilustres relatores apontaram no parecer às emendas.
E' natural e mesmo lógico que, sendo o petróleo um combustível que tão de perto interessa às condições de existência das
nações, procurem estas garantir-se contra a influência do contrôle
·estrangeiro.
De que meio usaram, porém, os Estados Unidos, cuja constituição, à guisa da brasileira, não distingue entre a propriedade do
.solo e a do subsolo, pertencendo ambos ao da superfície ? Fechando
aos estrangeiros e particularmente aos inglêses, com quem disputam o ring, os campos petrolíferos sitos no território da União? Não;
lançando porém, mão de outro recurso engenhoso segundo a qua.lificação de Delaisi: a 28 de abril de 1920 o Senado Federal votava a
lei autorizando o Secretário de Estado da Marinha a constituir
nos Estados as reservas de petróleo que entendesse, reservas essas
que não poderiam ser vndidas ou arrndadas sm sua permissão.
Como se infere, a razão invocada não foi a proibição ao estrangeiro; sim a necessidade de abastecer a marinha de guerra.
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Nem por ter elidido do projeto das Comissões o dispositivo constante do Art. 2.0 deixa o substitutivo que ora apresentamos, em tudo
semelhante ao primeiro projeto, salvas certas restrições a doutrinas que consideramos contrárias às garantias exaradas no pacto
republicano federal e, meras alterações de forma, a bem de uma
melhor consonância do processo legislativo e da ordenação mesma
do texto, de haver salvaguardado com eficácia não menor e, do,
mesmo modo, categórica, os interêsses supremos do País.
E' o que evidenciam, a uma nitidez meridiana, tôdas as cláusulas, com essa preocupação jncluídas, em vários lugares do corpo·
do projeto, e respeitada pelo substitutivo as quais se fundem e
·
completam num mesmo pensamento.
Logo de comêço, no Art. 10 (disposições preliminares), consagrar o projeto o princípio constitucional da desapropriação, sempre que o Executivo julgar indispensável lançar mão de qualquer
jazida de petróleo, tendo em vista a defesa economica ou militar da União; um pouco abaixo, no § 3.º do Art. 14 (Capítulo II),
estatui a norma proibiti;va de permissão a estrangeiros para pesquisas de petróleo na cqsta e nas fronteiras, numa faixa de sessenta quilômetros, em seguida, torna, no Art. 19, do mesmo capítulo, intransferíveis os títulos de permissões de pesquisas, sem
expressa autorização do Executivo, executados apenas os casos de
herdeiros necessários e de cônjuge sobrevivente e mais adiante, no
Art. 24 (Capítulo III), exige peremptõriamente licença prévia do
Govêrno, para alguém explorar mina de petróleo, compreendido
nela o próprio dono; continuando, no Art. 26, N. 0 1, estabelece
que as concessões para explorar jazidas não transferirão a propriedade das mesmas, dando direito t.o só ao gôzo dos frutos e
utilidades e no mencionado Art. 26, N. 0 3, fixa o prazo máximo de
25 anos a duração das concessões para exploração, revigorando,
assim, pelo regime da temporariedade, o princípio da inalienabilidade; por último impermite aos concessionários de pesquisas efetuarem contratos, quer com os governos estrangeiros, quer com
particulares a êle não associados, alusivos a trabalhos, pesquisas
e exploração de jazidas petrolíferas.
É como se vê, todo um sistema visando a nacionalização das.
minas de petróleo que forem descobertas ou exploradas sem a superfluidade antipática do Art. 2.0 do trabalho das Comissões, que.
não subscrevemos.
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Bem podiamas referir-nos aqui aos embaraços de ordem prática e a tudo mais que se desenrolou no México tendo por causa
a atitude hostil do respectivo Govêrno tanto em relação à Inglaterra como aos Estados Unidos, no executar a lei de nacionalização
das minas, contrária ao direito das grandes emprêsas petrolíferas
dêsses países, para afinal, confessar-se vencido e modificá-la, vulnerada, como foi pela Suprema Côrte de Justiça.
Como contestar a acêrto dos ilustres relatores, de que "entre a
Inglaterra e os Estados Unidos pronuncia-se cada vez maior a cruzada pela posse das jazidas de petróleo", se qualquer uma dessas
grandes potências, pondo em jôgo os poderosos recursos econômicos e militares que lhes são próprios, é suficiente para transformar o petróleo em um pomo de díscórdia internacional? Essa "Cruzada" de trust e de carteis onde levará um e outro país se algum
dêles resvalar no plano inclinado das competições em que se
debatem?
No México, para concluirmos, a luta entre o mercantilismo belicoso da Standard Oil e da Mexican Eagle ainda não cessou, passado tanto tempo, apesar de permanecer entre elas o cadáver do
Presidente Carranza, cujo assassínio assinala um dos episódios mais
sombrios dessa luta de capitais monstruosos e lucros insaciáveis.
A Colômbia que se encarreirara, do mesmo modo, pela trilha
da nacionalização desarrazoada, teve que recuar, como já recuara
o México e recuara por vez a própria Rumânia.
E é o temor de uma provável pressão diplomática ou não
diplomática, que se contém nesta exclamação endereçada às nações desaparelhadas, com uma advertência do bom senso, assim
como quem procura advertir alguém prestes a precipitar-se em
um passo errado ou funesto: "Malheur à ceux qui vont voter la

nationalisation de leurs gisements !"

Abramos, portanto, os olhos, não despertando inoportuna e,
inutilmente, hostilidades ainda adormecidas.
Quanto às bases técnicas dominantes do projeto e a sua feição
de conjunto, nenhuma restrição se oferece à nossa incompetência
fazer na espécie, calcado como foi no valioso trabalho científico de
22 de julho de 1927 de autoria do provecto Diretor do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, engenheiro Eusébio Paulo de Oliveira, o qual reproduz o anteprojeto igualmente de sua lavra inserto
no Diário Oficial de 25 de dezembro de 1923.
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No que importa à redação, a nossa interferência limitou-se
a uma sóbria revisão da matéria; foi lavor mais de retoque no intente de imprimir ao projeto maior clareza na forma de materia~
lização gramatical do pensamento.
Ao passar às vossas mãos, senhores da Comissão de Agricultura,
êste novo substitutivo ao projeto das Comissões Reunidas criando e
regulando a indústria do petróleo no Brasil, o faço com a satisfação de quem se desobriga de um dever impreterível, mas confessadamente convicto de ter, como de outras vêzes, prodigalizado
em vão tempo e canseira que teriam, seguramente outro proveito em coisas mais frívolas.
Sala das Comissões, 8 de agôsto de 1930. - Graccho Cardoso.
SUBSTITUTIVO ("')
O Congresso Nacional decreta:

' CAPíTULO I
DISl'OSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Consideram-se jazidas de petróleo os depósitos ou
lençóis dêsse mineral exfstentes no solo ou subsolo, a qualquer profundidade praticâvel, e ~;ôdas as substâncias pertencentes à mesma
categoria, especificamer+te:
a) o betume, o asfalto, a parafina e os demais derivados naturais do petróleo, seja qual fôr o estado ou condições em que se
apresentem;
b) o gâs combustível natural;
e) tôdas as rocha~ contendo algumas das substâncias acima
enumeradas ou outras anâlogas que venham a ser identificadas.
Art. 2. 0 A indústria petrolífera é de exclusiva competência do
Govêrno Federal, a quem unicamente incumbe a promulgação das
leis e das medidas administrativas, fiscais e regulamentares que
lhe disserem respeito.
Art. 3.º A indústria petrolífera compreende o reconhecimento geológico e as pesquisas para o descobrimento de jazidas e a
exploração destas.
(*)

Tomou o n. 0 138.
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Parágrafo único. O gás hélio captado em qualquer exploração pertencerá ao Estado, mediante indenização do seu valor.
Art. 4. 0 O direito do proprietário de proceder a pesquisas
em terreno seu, para a descoberta do petróleo, independe de qualquer autorização.
Parágrafo único. Cumprir-lhe-á, entretanto, comunicar ao
Govêrno com antecedência de sessenta dias que pretende realizar êsses trabalhos, situando-lhes o local.
Art. 5.º Salvo consentimento ou permissão do dono do terreno, terceiros não poderão pesquisar.
Parágrafo único. Se essa permissão, porém, se tornar expressa, o adquirente dêsse direito não poderá gozar dos favores desta
lei, referentes à exploração, sem primeiramente declarar que aceita
o regime nela estabelecido, aplicável a todos os concessionários em
geral.
Art. 6. 0 O proprietário da superfície é igualmente o de tôdas
as substâncias minerais do subsolo.
Art. 7.º As concessões outorgadas pelo Govêrno versarão:
1.0 sôbre um pedido para proceder exclusivamente a pesquisas;
2.0 sôbre um pedido somente relativo à exploração.
Art. 8.º Em havendo processos praticáveis, poderão ser limitados, nos casos de condomínio de jazidas, as quantidades de petróleo captáveis por cada um dos proprietários das terras em que
ocorra a presença do mesmo mineral.
Art. 9. 0 As opções obtidas, quer anteriormente, quer posteriormente à promulgação desta lei, bem assim os contratos de arrendamento sôbre exploração de jazidas de petróleo, entre terceiros
e seus proprietários, deverão ser apresentadas ao Govêrno para registro, no Serviço Geológico do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em livro especial, para êsse fim aberto, rubricado
e encerrado pelo respectivo diretor.
Parágrafo único. As opções e contratos já existentes àquele
tempo, é assinado o prazo para registro que constar do edital que
será publicado pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o qual não poderá exceder de seis meses.
Art. 10. É livre ao Govêrno promover, nos têrmos da Constituição Federal, a desapropriação de qualquer jazida petrolífera,
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sempre que, a seu prudente juízo, êsse ato se afigurar indispensável à segurança dos interêsses nacionais.
Art. 11. Compete ao Govêrno assistir aos interessados na mineração do petróleo, instruindo-os e aconselhando-os, quanto aos
melhores sistemas e métodos a empregar.
CAPITULO II
DAS PESQUISAS

Art. 12. Sempre que julgar útil, o Govêrno Federal poderá
mandar fazer pesquisas de petróleo, em qualquer ponto do território nacional, observados os preceitos e declarações desta lei, quer
as terras pertençam à União, quer aos Estados, quer a particulares.
Parágrafo único. As pesquisas executadas pelo Govêrno Federal obedecerão às seguintes prescrições:
1.0 , o Govêrno mandará, pela repartição competente, delimitar as áreas em que os 'ndícios superficiais, a constituição geológica e a estrutura técnica das camadas indiquem a possibilidade
da existência de petróleo;
2. 0 , delimitadas as áreas, o Govêrno fará publicar no órgão
oficial de publicidade do município, onde se acharem as áreas delimitadas, e no Diário Oficial, durante noventa dias, editais citando os proprietários, p;ara que, dentro do mesmo prazo e perante o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, manifestem
o desejo de executar por si as pesquisas. Nos municípios ou lugares em que não houver órgãos de publicidade, serão os editais afixados à porta do edifício das respectivas Câmaras.
Art. 13. Aos proprietários que preferirem fazer as pesquisas
por si ou por meio de contratos com terceiros, será marcado o prazo
improrrogável de seis meses, para o início da primeira sondagem,
e de quatro meses, para a conclusão de tôdas as pesquisas.
Parágrafo único. Quando isso não se verificar, o Govêrno ficará investido na faculdade de usar das referidas terras com o mesmo intuito.
Art. 14. As pesquisas, nas terras em que o Govêrno haja adquirido o direito de executá-las, serão efetuadas diretamente por
êle ou mediante autorização a terceiros, segundo as determinações
desta lei.
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§ l.º As permissões de pesquisas serão solicitadas ao Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio, ficando o respectivo titular sujeito ao sêlo de duzentos e cinqüenta mil réis (250$000).
§ 2. 0 O peticionário deverá apresentar: a) prova de ter sido
depositada como garantia a quantia de um conto de réis ....... .
(1:000$000), por cada lote de cem datas ou fração que não chegue
a êsse número. 11:sse depósito será feito sempre em dinheiro e não
poderá ser devolvido, senão liquidadas tôdas as responsabilidades
que decorrem da concessão; b) documentos que justifiquem a sua
capacidade do ponto de vista técnico.
§ 3. 0 São vedadas permissões a estrangeiros, para pesquisas
de petróleo, na costa e nas fronteiras, dentro de uma faixa de sessenta quilômetros.
Art. 15. As permissões para pesquisa de petróleo, além do que
está previsto no artigo antecedente, obdecerão mais ao que abaixo
se declara. :
a) a área de cada concessão conterá no máximo 1. 000 datas
petrolíferas ou unidades de quatro hectares;
b) na demarcação das áreas concedidas, as datas que constituírem uma concessão formarão um todo sem· descontinuidade e
de forma retangular. O lado maior do retângulo nunca deverá exceder o décuplo do lado menor, e, quando a concessão fôr outorgada em zona litorânea ou ribeirinha a rios navegáveis, é o lado menor que será disposto em seguimento ao rumo da costa ou ao
curso do rio, ressalvados os direitos da navegação;
e) o prazo para as permissões ou autorizações de pesquisas
será de dois a cinco anos, conforme a extensão da área a ser investigada, a critério do Govêrno;
d) independente do prazo para início e conclusão dos trabalhos, será estipulado um mínimo de sondagens anuais;
e) será cobrada a taxa anual de quinhentos réis por data, podendo ser elevada até quatro mil réis, em se tratando de terras de
domínio particular.
Parágrafo único. As terras serão pagas adiantadamente, nas
repartições arrecadadoras federais, no decursso do primeiro semestre de cada ano, mediante guia da diretoria competente do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
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Art. 16. As pesquisas serão orientadas de acôrdo com o plano
técnico apresentado pelo titular da permissão de pesquisas aprovado pelo Govêrno.
Parágrafo único. A apresentação do plano de trabalho será
feita dentro dos primeiros três meses contados da outorga do título.
Se, decorrido êsse prazo, após a apresentação, não tiver havido
nenhum pronunciamento do Govêrno, entender-se-á que o mesmo
foi aprovado.
Art. 17. Entre as obrigações impostas ao titular de permissão
para pesquisar petróleo, incluem-se ainda as seguintes:
a) a de trazer o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio devidamente informado do desel).volvimento e resultado das
pesquisas, bem como a de fornecer anualmente cópia dos trabalhos
e estudos geológicos, perfis das sondagens e plantas topográficas
que houver executado;
b) a de apresentar à referida Secretaria de Estado, na conclusão das sondagens, u:µi mapa das datas pesquisadas, respeitadas
as condições e especificações determinadas pelo serviço competente
da aludida.. Secretaria.
Art. 18. O petróleo e materiais extraídos durante as pesquisas.
só poderão ser utilizadas em análise e ensaios, fixadas as quantidades correspondentes no ato da permissão.
Parágrafo único. Exetua-se o gás combustível a qÚe o titular
da permissão terá o direito de dispor, mediante a taxa fixa de dez
por cento sob o valor bruto administrativamente fixado.
Art. 19. Os títulos de permissão de pesquisas serão intransferíveis, sem expressa autorização do Govêrno Federal, ressalvados
os casos de herdeiros necessários e de cônjuges sobrevivente.
Art. 20. Na outorga de pesquisas, serão sempre respeitados
os direitos de terceiros, de sorte que os concessionários responderão em todo o tempo, pelos prejuízos causados aos proprietários ou
os pesquisadores confiantes.
Art. 21. O Govêrno designará um técnico do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, para acompanhar as pesquisas e verificar o andamento do plano de trabalho que haja sido aprovado.
Art. 22. Da autorização dada para proceder a pesquisa de petróleo, resulta, em relação ao respectivo titular, o direito exclusivo
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à concessão da exploração da área investigada, até o limite máximo
de mil datas ou unidades de quatro hectares, nos têrmos declarados
no Art. 15 desta lei.
Parágrafo único. O concessionário da pesquisa não terá direito a prêmio ou indenização pelo descobrimento ou valorização da
mina, cabendo-lhe apenas direito à exploração.
Art. 23. As permissões de pesquisas outorgadas pelo Govêrno
Federal caducarão:
a) pelo vencimento dos prazos referidos no N.º 2, dos Arts. 12
e 13, e Letra b, do Art. 15;
b) pelo não pagamento da taxa devida durante um ano;
e) pelo não cumprimento das obrigações prescritas no
Art. 15;
d) pela infração do determinado nos Arts. 17 e 18;
e) pela não execução do mínimo de sondagens anuais estabelecido no título de permissão;
/) pela paralisação composta dos trabalhos de pesquisas, durante seis meses, mediante comprovação do técnico de que trata o
Art. 21;
g) pela concessão do título de exploração, no limite máximo
da área pesquisada, correspondente à permissão. outorgada;
h) por solicitação do titular fundada nos resultados desfavoráveis a que tiverem chegado as análises previstas no Art. 18.
Art. 24. O Govêrno declarará administrativamente a caducidade das permissões de pesquisas que outorgar e fará seu o depósito de garantia excetuados os casos dos Arts. 17 e 18, nos quais o
depósito será restituído ao titular com desconto de que ao risco possa caber, por efeito da permissão outorgada.
Parágrafo único. O depósito de garantia será igualmente restituído se, extinto o prazo da permissão, houver o respectivo titular
cumprido totalmente as obrigações constantes dêste capítulo.
CAPÍTULO III
DA EXPLORAÇÃO

Art. 25. Ninguém poderá explorar mina de petróleo, compreendido nessa proibição o proprietário das respectivas terras, sem
expressa autorização do Govêrno Federal.
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Art. 26. Caso as pesquisas diretamente executadas pelo Govêrno ou mediante concessão dêste, tenham chegado à descoberta
de jazidas remuneradoras ou econômicamente exploráveis, no aproveitamento das mesmas, se adscreverá o Ministério da Agricultura,
Indústria e Comércio às seguintes regras;
l.º, mandará publicar nas respectivas comarcas e no Diário
Oficial, durante sessenta dias, editais em que sejam claramente
definidas a situação, dimensões e confrontações da área petrolífera,
citados os proprietários para que dentro do mesmo prazo e perante
o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, façam opção
entre a desapropriação pura das jazidas, mediante indenização do
seu valor ou a desapropriação condicional.
Parágrafo único. A desapropriação éondicional consh;tirá em
deixarem as minas ao Govêrno uma participação de cinqüenta por
cento (50%) nos lucros por êste auferidos dos direitos de superfície e de produção, instituídos por esta lei, sôbre a exploração e aproveitamento das jazidas;
2.º, não tendo sido Keita a opção no prazo marcado, o Govêrno promoverá as respectivas desapropriações, tendo em vista a
legislação em vigor, abatidas do valor da mina as despesas realizadas com as pesquisas;
3.º, as explorações serão efetuadas pelo Govêrno ou mediante concessão feita a terceiros, segundo as disposições desta lei.
Art. 27. As concessões de exploração serão solicitadas ao Ministério da Agricultura, In,dústria e Comércio, ficando os respectivos títulos sujeitos ao sêlo fixo de quinhentos mil réis (500$000) e
serão concedidas mediante decreto.
§ l.º Se as pesquisas forem feitas em virtude de outorga do
Govêrno, o pesquisador de uma jazida remunerada terá o direito
de requerer a concessão da exploração, que será outorgada, observadas as condições desta lei.
§ 2 ° O Govêrno não poderá fazer concessões de explorações a
terceiros, em terras sôbre que hajam recaído outras concessões anteriores, sem primeiramente decretar a caducidade delas.
Art. 28. Nas concessões de exploração serão observadas as
prescrições a seguir expressa: 1. 0 , não transferirão a propriedade
das jazidas; 2. 0 , darão apenas o direito de fruir temporàriamente as
suas utilidades e frutos.
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§ 1.º Se por culpa sua, o não obtiver, pagará a respectiva taxa
sôbre a produção estipulada e não sôbre a produção efetiva, sem
prejuízo da taxa de superfície.
§ 2. 0 Havendo motivo justo, pagará a taxa sôbre a produção
efetiva.
Art. 37. O concessionário será de preferência obrigado a fornecer, proporcionalmente, à sua produção, o petróleo e derivados
necessários ao consumo nacional, não podendo exportar senão o
excedente.
Art. 38 . O concessionário será obrigado ainda:
§ 1.º A empregar nos trabalhos de exploração elemento nacional, quer se trate de pessoal operário, quer se trate de pessoal
técnico e administrativo na proporção que, em cada caso, seja determinada pelo Govêrno.
§ 2.º A fundar e manter escolas e hospitais para os operários
e filhos dêstes, nas vizinhanças do estabelecimento.
Art. 39. O concessionário obrigar-se-á igualmente:
§ 1. 0 A apresentar a~ualmente ao Govêrno um relatório sôbre
o estado dos trabalhos referentes aos estudos e exploração das jazidas e às obras e instalações respectivas, assim como a estatística
da mão-de-obra, estoque, vendas, produção bruta e beneficiada, de
acôrdo com as especificações determinadas pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
§ 2. 0 A prestar todos os demais esclarecimentos e informações
que lhe forem exigidos pelo Govêrno, inclusive os que entendam com
o custo da produção e o preço da venda de artigos destinados ao
consumo nacional.
Art. 40. As concessões de exploração são, a qualquer título,
intransferíveis, sem permissão expressa do Govêrno Federal, salvo
nos casos de herdeiros necessários e de cônjuge sobrevivente.
Art. 41. Nas concessões de exploração, serão sempre respeitados os direitos de terceifos, de sorte que os concessionários responderão, em todo o tempo, pelos prejuízos causados à propriedade
do solo e às explorações confiantes.
Art. 42. O concessionário gozará de tôdas as servidões estabelecidas por lei em favor da indústria mineira, inclusive o direito
de desapropriação do terreno superficial de que necessite, para o
estabelecimento e desenvolvimento dos trabalhos de exploração,
observadas, em cada caso, as determinações legais.
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Art. 43. Os concessionários que construirem oleodutos, para o
transporte do petróleo de sua produção, deverão também transportar o de produção dos concessionários vizinhos que o necessitem.
Art. 44. Os que tiverem usinas de refinação estarão igualmente no dever de beneficiar os petróleos ãe outros produtos, sempre que a capacidade delas seja superior à produção de sua própria
zona.
§ l.º Em todos os casos, cumpre verificar se a natureza do
petróleo, a ser conduzido ou beneficiado, não prejudica a marcha dos
oleodutos ou as instalações de beneficiamento.
§ 2.º O Govêrno fixará as cotas que deverão ser abonadas por
êsses serviços.
Art. 45. O Estado terá com os particulares, sob as mesmas
condições, os direitos e obrigações a que o artigo.anterior se refere.
Art. 46. Salvo os direitos de terceiros, e obtidas autorização e
aprovação do Govêrno, os concessionários poderão construir cais
marítimos e fluviais, com as instalações necessárias para o embarque, desembarque e depósito, não só dos produtos, como do material destinado a todos os serviços.
Art. 47. O concessionário gozará também de todos os favores
concedidos às emprêsas de mineração, de acôrdo com a legislação
vigente.
Art. 48. Depois de quinze anos, o Govêrno poderá encampar,
a concessão e o conjunto das instalações do concessionário utilizadas
na exploração, beneficiamento, transporte e depósito de petróleo,
calculada a indenização por uma comissão arbitral composta de
três membros, dos quais um, nomeado pelo Govêrno, o segundo pelo
concessionário e o terceiro, por ambas as partes, no caso de empate.
Parágrafo único. No cálculo tomar-se-á em consideração, não
só o valor do conjunto, deduzidos: a) o preço dos materiais cedidos
gratuitamente pelo Govêrno; b) o total das quantias que, a título
de favor, houver recebido o concessionário; e) a renda líquida da
exploração do último decênio.
Art. 49. Caducada a concessão pelo advento do têrmo e declarada a caducidade, reverterão ao domínio da União o usofruto
das minas e o conjunto das instalações do concessionário, utilizadas
nas explorações e aproveitamento das mesmas, fazendo-se a reversão independente de tôda e qualquer indenização.
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Art. 50. Tôda concessão feita, ainda que ao proprietário das
terras, onde estiverem situadas as jazidas petrolíferas, constitui
uma propriedade distinta da superfície, sendo assim, neste caráter,
suscetível de nova hipoteca.
Art. 51. As concessões de exploração caducarão:
a) pelo vencimento do prazo da duração;
b) quando o concessionário, durante cinco anos consecutivos,
que se contarão a partir do terceiro ano em que tenha sido outorgada a concessão, não haja obtido a produção mínima inscrita no
título de concessão;
e) pelo não pagamento do direito de superfície durante um
ano;
d) Se o concessionário não satisfizer, durante um ano, os direitos de produção;
e) pelo não cumprimento das obrigações impostas nos
0
N. • 7, 8, 9 e 12 (§§ 1.0 e 2.º), do Art. 16, e nos Art. 19,
n. 0 2, e Art. 20;
/) por incidência nas sanções cominadas no N.º 10 do Art. 16
e do Art. 15;
g) pela nomeação dp árbitro, no caso previsto no N. 0 14,
do Art. 16.
Art. 52. O Govêrno declarará administrativamente a caducidade das concessões de expioração.
§ l.º No caso do N. 0 i do artigo anterior e no de infração do
Art. 16, o concessionário terá direito a ser indenizado das benfeitorias pelo seu valor.
§ 2. 0 Se houver dívida pendente a favor do fisco, o Govêrno
tomará conta das benfeitorias sôbre a base da avaliação a que alude
o parágrafo anterior e do total verificado deduzirá o que lhe seja
devido, entregando o saldo ao concessionário e adjudicando a concessão renovada com os mesmos direitos e obrigações ao arrematante, juntamente com as benfieitorias.
CAPíTULO IV
DISfOSIÇÂO GERAIS

Art. 53. As companhias titulares de pesquisa ou concessionárias de exploração ficarão sujeitas:
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quanto à incorporação do capital social a conter no mínimo a participação de trinta e cinco por cento (35%) de capital
brasileiro. Essa percentagem será elevada toda vez que houver aumento até atingir sessenta por cento (60%), de modo que a emprêsa fique controlada pelo capital nacional. As ações serão nominativas. A direção da emprêsa deverá ser constituída de modo que o
número de membros seja proporcional às cotas do capital nacional e estrangeiro nela empregado.
2.º, para efetividade da fiscalização, a prestar todos os esclarecimentos e informações que lhe forem exigidos pelo Govêrno, no
tocante ao capital social.
Art. 54. Os concessionários de pesquisas ou de exploração não
poderão celebrar com governos estrangeiros, nem com emprêsas ou
particulares que estejam associados com êles, contrato algum que
se refira aos trabalhos de pesquisa, extração e beneficiamento dos
petróleos.
Parágrafo único. A contravenção ao disposto neste artigo importará na caducidade imediata da concessão e perda de todos os
direitos que dela derivarem.
Art. 55. Quando o proprietário puser à disposição do Govêrno
as suas terras, a fim de serem feitas pesquisas, só serão elas executadas, se o disponente atribuir ao Govêrno quarenta por cento (40%)
da produção líquida do petróleo extraído.
Art. 56. Ao concessionário é reconhecida a faculdade de renunciar à concessão, no todo ou em parte, antes de expirado o têrmo assinado à sua duração, passando todos os maquinismos, aparelhos, material e acessórios empregados na exploração à propriedade da União.
Parágrafo único. Nos casos de falência, igualmente vigorará
o disposto na parte final dêste artig·o.
Art. 57. A instalação de refinarias para beneficiamento e exploração de petróleos nacionais ou estrangeiros, dependerá de autorização prévia do Govêrno Federal.
Art. 58. Ficam isentas de impostos de importação, dentro dos
primeiros cinco anos contados da promulgação desta lei, as máquinas, aparelhos, e ferramentas necessários ao primeiro estabelecimento de uma emprêsa para a indústria do petróleo, desde que no
País não existia material em igualdade de condições.
1. 0 ,
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Parágrafo único. O emprêgo do material importado, mediante os favores acima exarados, será fiscalizado pelo Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio.
Art. 59. Os casos omissos nesta lei reger-se-ão pela de Minas e
pelo direito comum.
Art. 60. Revogam-se as disposições em contrãrio.
Sala das Comissões, 8 de agôsto de 1930. - João de Faria, Presidente. - Graccho Cardoso, Relator. - Francisco Rocha. - Cristóvão Bezerra Dantas. - Aarão Reis, com restrição.

PROJETO N. 0 382 -

1947

Cria o Instituto Nacional do Petróleo e dá outras providências.
(Do Sr. CARLOS MARIGHELLA e outros)

ÁRT. 1.º - Fica criado o Instituto Nacional do Petróleo, com
personalidade jurídica de natureza autárquica, sede e fôro no Distrito Federal.
Art. 2.º - Compete ao Instituto Nacional do Petróleo:
a) pesquisar jazidas de petróleo e gases naturais no território nacional;
b) lavrar essas jazidas;
e) industrializar petróleo e seus derivados diretos e indiretos;
d) transportar petróleo e derivados, inclusive por meio de
-oleodutos, que poderá construir;
e) comerciar com petróleo e derivados;
f) autorizar, regular e controlar a produção, a importação,
a exportação, o transporte, a distribuição e o comércio de petróleo
·e seus derivados e a construção de oleodutos;
g) autorizar a instalação de quaisquer refinarias ou depósitos, decidindo de sua localização, assim como da capacidade de
produção das refinarias e da natureza e qualidade dos produtos
de refinação;
h) promover a constituição de sociedades de economia mista com pessoas naturais ou jurídicas brasileiras, a fim de exercer
.atividades relacionadas com o abastecimento nacional de petróleo,
.reservando-se o mínimo de 51 % das ações nominativas em que
será dividido o capital social;
i) estabelecer, em defesa da economia nacional e cercando
não só a indústria da refinação de petróleo como as próprias atividades do Instituto de garantias capazes de assegurar-lhes o êxito,
os limites máximo e mínimo dos preços de venda dos produtos re·(•)

Anexado, posteriormente, na Câmara dos Deputados, aos autos da
Mensagem Presidencial n. 0 62
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finados - importados em estado final ou elaborados no País tendo em vista, tanto quanto possível, a sua uniformidade em
todo o território nacional;
j) autorizar a pesquisa e a lavra de jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas, e de petróleo e gases naturais, exercendo para êsse fim tôdas as atribuições previstas na legislação
vigente;
k) opinar sôbre a constituição, pelo Congresso, de reservas
de zonas, em áreas presumidamente petrolíferas;
l) decidir sôbre a constituição de reservas de zonas em áreas
de campos de pesquisa que excederem às dos campos de lavra concedidos, nos têrmos da legislação em vigor;
m) autorizar e fiscalizar as operações financeiras das emprêsas constituídas, ou que se constituírem, para a exploração da
indústria do petróleo e refinação do petróleo importado ou de produção nacional, qualquer que seja, neste caso, a sua fonte de extração;
n) fiscalizar as oper~ções mercantis de ditas emprêsas, procedendo, sempre que julgar necessário, ao exame de sua escrituração contábil, a fim de colher elementos que permitam a determinação exata do custo de produção do petróleo e dos derivados;
o) organizar as normas gerais da contabilidade das emprêsas que explorem a indústria de produção e refinação, de molde a
facilitar os exames de que trata o item anterior;
p) sugerir ao Govêrno as medidas que julgar necessárias à
intensificação das pesquisfl.s de petróleo no País e ao barateamento dos hidrocarburetos fluídos em geral, quer de produção
nacional, quer importados;
q) propor medidas ao Govêrno no sentido de incentivar no
País a indústria da destilação de rochas betuminosas e pirobetuminosas;
r) determinar dentro os subprodutos de destilação do petróleo aquêles que, de acôrdo com a presente lei, devam ser incluídos
no abastecimento nacional de petróleo;
s) verificar periodicamente o consumo de hidrocarburetos
só!idos ou fluidos nas diversas zonas do País, os estoques existentes, e fixar aos interessados as cotas que poderão importar, dentro
de prazos determinados, e bem assim a distribuição dessas cotas
pelos diferentes pontos de entrada no País;
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t) estabelecer os estoques mínimos de hidrocarburetos fluidos que deverão ser mantidos pelos importadores ou refinadores,
nos pontos do País que determinar, com indicação da natureza e
qualidade dos respectivos produtos;
u) propor a alteração dos impostos e taxas de qualquer natureza que gravem a indústria e o comércio de petróleo e seus subprodutos, ou a criação de novos impostos e taxas;
v) promover o cumprimento das leis e regulamentos referentes a petróleo e derivados;
x) fixar os preços dos seus serviços de caráter industrial, comercial e administrativo;
Art. 3.º - O Poder Executivo ouvirá o Instituto Nacional do
Petróleo sôbre os convênios internacionais em negociações, quando interessarem, direta ou indiretamente, o comércio ou a indústria de petróleo e derivados.
Art. 4. 0 - A administração superior do Instituto Nacional
do Petróleo compete ao seu Conselho Deliberativo, composto de
cinco membros.
Parágrafo único - Para superintender as atividades do Instituto, o Conselho Deliberativo elegerá, para o período de três anos,
um Diretor-Executivo, que poderá reconduzir ou a qualquer momento exonerar.
Art. 5. 0 - Para membro do Conselho Deliberativo do Instituto Nacional do Petróleo, Diretor-Executivo ou membro da Delegação de contrôle, a que se refere o Art. 18, é necessário:
a) ser brasileiro nato, de notória competência e reputação
ilibada, e maior de trinta anos de idade;
b) estar no gôzo de seus direitos civis e políticos;
e) não ter, nem ter tido nos cinco anos precedentes à designação, interêsses diretos ou indiretos em emprêsas particulares
que se dediquem ou se hajam dedicado a pesquisa, lavra, industrialização ou comércio de petróleo e seus subprodutos .
Art. 6. 0 - Compete ao Conselho Deliberativo do Instituto Nacional do Petróleo:
a) determinar tôdas as providências no sentido de expandir
ao máximo aconselhado pelos interêsses nacionais, a pesquisa, a
lavra, a industrialização e o comércio de petróleo e derivados, diretos ou indiretos;
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b) votar os planos de trabalhos e os orçamentos do Instituto,
a longo prazo e anuais;
e) encaminhar os projetos de orçamento anuais, votados, à
repartição incumbida de elaborar a proposta orçamentária geral
da União, a fim de serem posteriormente submetidos ao Congresso;
d) determinar a organização dos serviços do Instituto;
e) organizar o quadro do pessoal e fixar-lhe as remunerações;
/) julgar recursos interpostos de atos do diretor executivo;
g) reunir-se semanalmente e sempre que julgar conveniente;
h) resolver os casos omissos no regimento interno do Instituto;
i) exercer as atribuições a que se referem as Alíneas b a x
do Art. 2. 0 ;
j) apresentar, anualmente, contas da administração ao Presidente da República, para julgamento pelo Congresso.
Art. 7. 0 - Compete ao Diretor-Executivo do Instituto Nacional do Petróleo:
a) superintender tôdas as atividades do Instituto;
b) participar das reuniões do Conselho Deliberativo, sem direito a voto;
e) representar o Instituto em juízo e em suas relações com
terceiros, podendo instituir mandatários;
d) admitir e dispensar os empregados do Instituto;
e) apresentar ao Conselho Deliberativo projetos de orçamentos e planos de trabalho;
/) prestar contas, ~nualmente e em fim de gestão ao Tribunal de Contas.
Art. 8.º - A administração do Instituto Nacional do Petróleo
ficará sob a supervisão de uma Delegacia de Contrôle, composta de
três membros, dos quais um será engenheiro de minas, especializado em petróleo .
§ 1.º - A Delegacia de Contrôle, por qualquer de seus membros ou funcionários, êstes por ela expressamente autorizados, terá
acesso a tôdas as fontes de informação do Instituto Nacional do
Petróleo, a fim de informar o Congresso e o Presidente da República, em relatórios trimestrais ou a qualquer momento, sôbre a
regularidade e a eficiência da administração do Instituto.
§ 2.º - Os membros da Delegação de Contrôle dedicarão a ela
todo o tempo do horário :q.ormal de expediente do Instituto.
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§ 3.º - O orçamento do Instituto Nacional do Petróleo consignará à Delegação de Contrôle dotação que a habilite ao perfeito
cumprimento de suas altas funções.
Art. 9.º - Os membros do Conselho Deliberativo e os da Delegação de Contrôle serão nomeados pelo Presidente da República,
com aprovação da Câmara dos Deputados, para períodos de três
anos, podendo ser reconduzidos .
Art. 10 - O Instituto Nacional do Petróleo terá uma contabilidade central e tantas contabilidades parciais quantas forem as
unidades de sua organização . As unidades industriais adotarão,
tanto quanto possível, a contabilidade de custo.
Art. 11 - Constituirá receita orçamentária do Instituto Nacional do Petróleo:
a) renda proveniente da venda de seus produtos e da exploração dos seus serviços, de caráter industrial, comercial ou administrativo;
b) o superavit apurado na execução do orçamento do exercício anterior;
e) as subvenções votadas pelo Congresso Nacional para o
Instituto, no Orçamento Geral da União ou em créditos adicionais;
d) o rendimento dos capitais com que se associar a particulares, na forma e para os fins do Art. 2.º, Alínea h;
e) o produto de operações de crédito que o Instituto realizar,
desde que autorizadas pelo Congresso Nacional, no orçamento
anual do Instituto ou em lei especial.
Parágrafo único - Quando o Instituto Nacional do Petróleo
não mais carecer de subvenções, os lucros do exercício, ou parte
dêles, poderão ser considerados renda industrial da União, se como
tal forem incluídos pelo Congresso na lei orçamentária do exercício seguinte.
Art. 12 - As subvenções ao Instituto Nacional do Petróleo,
concedidas por créditos orçamentários ou adicionais, ficarão automàticamente à disposição do Instituto, no Banco do Brasil, e serão movimentados por cheques, assinados pelo Diretor-Executivo
do Instituto e subscritos por qualquer dos membros da Delegação
de Contrôle.
Parágrafo único - As demais receitas do Instituto serão recolhidas ao Banco do Brasil, e creditados em conta movimentai
na forma dêste artigo .
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Art. 13 - O Instituto Nacional do Petróleo fica isento de todos os impostos federais, mas a contabilidade de custo computá-los-á, como se fôra o Instituto uma emprêsa privada a êles sujeita.
Art. 14 - O pessoal do Instituto Nacional do Petróleo, excetuados apenas os técnicos estrangeiros, os diretores e os operários
não qualificados, será admitido por concurso público, de prova e
títulos.
Art. 15 - Os membros do Conselho Deliberativo, da Delegação de Contrôle e o Diretor-Executivo perceberão vencimentos
equivalentes aos do padrão R, conforme a classificação adotada
para os vencimentos dos funcionários qa administração centralizada.
Art. 16 - Os atuais servidores do Conselho Nacional do Petróleo serão aproveitados no Instituto Nacional do Petróleo como
requisitados, poderão ser aproveitados nos quadros do Instituto
Nacional do Petróleo, se convier ao Instituto e ao funcionário.
Art. 18 - Passam m.~tomàticamente e sem solução de continuidade à competência do Instituto Nacional do Petróleo todos os
serviços e atribuições do atual Conselho Nacional do Petróleo, que
fica extinto.
Art. 19 - Passam ao patrimônio do Instituto Nacional do
.Petróleo todos os bens, inclusive os imóveis e as obrigações de terceiros que nesta data integram o ativo do Conselho Nacional do
Petróleo, assim como à responsabilidade direta daquele passam
os encargos do passivo dêste.
Art. 20 - As dotações consignadas ao Conselho Nacional do
Petróleo no orçamento de i947 ficam transferidas ao Instituto Nacional do Petróleo, mas continuarão, no corrente exercício, a ser
movimentadas na forma dp Decreto-lei n. 0 1.143, de 9-3-1939, pelo
atual Presidente daquele Conselho e pelo Diretor-Executivo do
Instituto Nacional do Petróleo, logo que nomeado.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.
1

Sala das Sessões, em 25 de julho de 1947. - Carlos Marighella.
- Maurício Grabois. - Diógenes Arruda. - João Amazonas. Henrique Oest. - Gregório Bezerra. - Gervásio Azevedo. - Jorge Amado. - Abílio Fernandes.
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JUSTIFICAÇAO

O QUE o presente projeto-lei tem em vista é criar uma autarquia para o petróleo .
A medida impõe-se, em face da importância cada vez maior
que adquire para o Brasil a exploração dêsse produto.
Para o petróleo voltam-se as atenções dos países estrangeiros,
interessados no domínio do mercado mundial e o Brasil não poderia ficar indiferente às tentativas de exploração ou contrôle de
um produto de fundamental importância, tentativas provindas,
aliás, com particular agressividade, do capital monopolista.
O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da República, já não poderia
corresponder ao vulto dos empreendimentos que se tornam necessários à exploração dessa riqueza mineral.
Basta dizer que, pelo decreto-lei que criou o Conselho Nacional
do Petróleo, suas despesas apenas correrão por conta dos créditos
orçamentários, não se cogitando de nenhuma outra fonte de ren~
da para o órgão.
Pelo nosso projeto de lei, a receita do Instituto se constituirá
principalmente da renda proveniente da venda de seus produtos
e da exploração de seus serviços, além do rendimento dos capitais
com que se associar a particulares, pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, sem contar as subvenções resultante dos créditos orçamentários ou adicionais.
O Instituto Nacional do Petróleo terá um âmbito de atuação
muito maior que o do atual Conselho Nacional do Petróleo e uma
das suas mais importantes atribuições consiste em promover a
constituição de sociedade de economia mista com pessoas naturais
ou jurídicas brasileiras, a fim de exercer atividades relacionadas
com o abastecimento nacional do petróleo, reservando-se, porém,
o mínimo de 51 % das ações nominantes em que será dividido o
capital social.
Evita-se assim o contrôle dessas sociedades por parte do capital privado, além do que, pelo próprio projeto fica excluída tôda
e qualquer participação dos trusts e monopólios na constituição
de capital e direção das mesmas sociedades.
A administração do Instituto Nacional do Petróleo é posta, outrossim, em bases inteiramente diversas das do Conselho Nacional
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do Petróleo, constituída de um Conselho Deliberativo de cinco
membros, por sua vez fiscalizado por uma Delegação de Contrôle
de três membros que a seus serviços dedicarão todo o tempo e
constituirão na prática, por assim dizer, um misto de conselho
fiscal e órgão técnico especializado .
Tal sistema de administração contribuirá para que o Instituto possa preencher em tôda a plenitude suas funções executivas,
com a mobilidade necessária ao desempenho de encargos de vital e
decisiva importância para o desenvolvimento de nossa indústria
e a independência nacional.
A relevância que damos ao Instituto do Petróleo, criado pelo
presente projeto de lei, encontra sua razão de ser nas atribuições
que lhe são dadas, de órgão capaz de explorar, beneficiar, distribuir e comerciar com os produtos petrolíferos, como grande emprêsa federal.
O Instituto Nacional do Petróleo impõe-se, assim, como passo
imediato e mais condizente com os interêsses nacionais, no momento em que se cogita ~e proporcionar à nossa Pátria o grande
impulso que o progresso está a exigir da exploração e utilização
das nossas grandes reservas petrolíferas.

* **

PROJETO N. 0 422 -

1947 (*)

Institui o regime legal das jazidas de petróleo e gases naturais de
rochas betuminosas e pirobetuminosas e dá outras providências
<Do Sr. CARLOS MARIGHELLA e outros)
CAPÍTULO

I

Disposições preliminares

ÁRT. 1. 0 - As jazidas de petróleo e gases naturais existentes
no território nacional pertencem à União, a título de domínio
privado imprescritível.
Art. 2.º - O direito de pesquisar petróleo e gases naturais,
em terras do domínio público ou particular, constitui-se por autorização do Govêrno da União, ficando obrigado a respeitá-lo o proprietário ou possuidor do solo.
Art. 3. 0 - O hélio ou outros gases raros que se encontrarem
puros ou de mistura com outros gases naturais constituem reserva
da União.
Art. 4. 0 - O direito .de pesquisar e lavrar petróleo e gases
naturais só poderão ser outorgados a brasileiros, pessoas natural
ou jurídica, constituídas estas de sócios ou acionistas brasileiros.
§ 1.º - O funcionamento de sociedades de mineração de petróleo e gases naturais depende de autorização federal, obtida mediante requerimento dirigido ao Presidente do Instituto Nacional
do Petróleo, instruída com a prova de sua organização e da nacionalidade brasileira dos sócios ou acionistas. O título de autorização de funcionamento será uma via autêntica do respectivo decreto, a qual deverá ser transcrita no livro próprio do Instituto Nacional do Petróleo.
§ 2. 0 - As sociedades anônimas ou companhias nacionais que
pretenderem organizar-se para fins de mineração de petróleo e
(*)

Anexado, posteriormente, na Câmara dos Deputados, aos autos da
Mensagem Presidencial n. 0 62.
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gases naturais, com capital formado por subscrição pública deverão previamente requerer ao Govêrno por intermédio do Instituto
Nacional do Petróleo a autorização de organização e subscrição,
ficando sujeitos a ampla fiscalização do INP que poderá fazer
sustar qualquer ato que julgue prejudicial à economia dos subscritores.
§ 3.º - Os sócios das emprêsas de mineração de petróleo e
gases naturais deverão ser brasileiros e no caso de transmissão
inter vivos ou causa mortis, somente a brasileiro é permitida a
sucessão.
§ 4.º - Na falta de herdeiro ou legatário brasileiro, o espólio
promoverá, judicial ou ex-judicialmente, a transferência do título
social a terceiro que tenha esta qualidáde.
§ 5.º - As cessões ou transferências somente se efetuarão
mediante a apresentação, às sociedades, pelos respectivos cessionários, da prova de nacionalidade brasileira. As emprêsas que efetuaras transferências sem essa prova perderão, ipso facto, todo e
qualquer direito às autorizações ou concessões que lhes houverem
sido feitas pelos poderes competentes, para realização de seus fins.
CAPÍTULO

II

Da autorização de pesquisa
Art. 5. 0 - A pesquisa das jazidas de petróleo e gases naturais
compreende estudos geológicos e geofísicos, excavações, sondagens,
análises químicas e ens~ios de tratamento.
Art. 6.º - O requierimento de autorização será dirigido ao
Presidente do Instituto Nacional do Petróleo, indicará a área pretendida, em hectares, o município, a comarca, e o Estado, e deverá
ser instruído com os seguintes elementos:
I - Declaração dos nomes dos proprietários dos imóveis atin·
gidos e definição da área por uma figura geométrica retangular,
em que um dos lados meça, no máximo, duas vêzes a dimensão do
outro e cujos vértices sejam pontos inequivocamente definidos no
terreno.
II - Prova de idoneidade financeira do requerente para os
fins em vista.
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III - Prova de nacionalidade brasileira do requerente.
IV - Declaração do engenheiro devidamente habilitado como
responsável .
Art. 7.º - A autorização de pesquisa que terá por titulo um
decreto, transcrito no livro próprio do Instituto Nacional do Petróleo, será conferida nas seguintes condições:
·I - O título será pessoal e não poderá ser transferido nem
negociado; entretanto, para fins de financiamento da pesquisa,
visando interêsse posterior da lavra, tendo por base o decreto da
concessão de pesquisa, fica permitido ao titular associar-se ou interessar terceiro, que deverão ser brasileiros, pessoa natural ou
jurídica, constituída esta de sócios ou acionistas brasileiros.
II - A transmissão nos casos de herdeiros necessários ou de
cônjuge sobrevivente, bem como, no de sucessão comercial se fará
desde que o sucessor satisfaça os requisitos legais.
III - A autorização será válida pelo prazo de três anos. A
juízo do INP, atentos os serviços efetivamente realizados ou circunstância de fôrça maior devidamente comprovada, êste prazo
poderá ser prorrogado de mais 1 ano e assim sucessivamente.
IV - O campo de pesquisa não poderá exceder a área fixada
no decreto.
V - O Instituto Nacional do Petróleo fiscaiizará os trabalhos
como julgar conveniente.
VI - As pesquisas nas proximidades das fortificações, das vias
públicas, das estradas de ferro, dos mananciais de água potável
ou dos logradouros públicos serão feitas de modo a não prejudicá-los, salvo se indispensáveis, a juízo do Instituto.
VII - Serão respeitados os direitos de terceiros, ressarcindo o
permissionário, a quem de direito, os danos e prejuízos que ocasionar, não respondendo o Estado pelas limitações que daqueles
direitos possam sobrevir.
VIII - A perfuração de cada poço far-se-á mediante prévia
autorização do Instituto Nacional do Petróleo, à vista de justificação técnica instruída com elementos que determinem a locação
do poço. Considera-se concedida a autorização se dentro do prazo
de trinta (30) dias contados da data de entrada do requerimento,
o Instituto não se tiver pronunciado.
IX - O pesquisador deverá enviar mensalmente ao Instituto
Nacional do Petróleo informações detalhadas dos trabalhos de pes-
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quisa executados e dos resultados obtidos, devidamente assinadas
pelos geólogos ou engenheiros sob cuja direção estiverem ditos
trabalhos.
X - Iniciadas as sondagens, o permissionário enviará semanalmente ao Instituto Nacional do Petróleo um boletim sôbre o
estado das perfurações, com detalhes técnicos relativos aos horizontes atravessados sua espessura, às camadas aquíferas e oleíferas
encontradas, à natureza do óleo, assinalando em particular as ocorrências anormais e de caráter grave, bem como as medidas adotadas para evitar os inconvenientes delas decorrentes.
XI - O permissionário informará sôbre a natureza dos materiais atravessados e conservará os testemunhos das sondagens em
local apropriado de modo a poderem ser.examinados pelos técnicos
do INP em qualquer época.
XII - Os poços improdutivos ou que só tenham produzido
gases serão tamponados eficazmente, tomando-se as precauções
necessárias para impedir o movimento migratório das águas ou
a perda de gases.
XIII - O poç.o revelado produtivo será comunicado ao INP
e será fechado até que lhe seja concedida a autorização da lavra,
comunicando imediatarri.ente ao INP.
XIV - Na conclusãq dos trabalhos de pesquisa, e sem prejuízo
das informações prestadas durante a sua execução, o pesquisador
apresentará ao Instituto Nacional do Petróleo um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado ao exercício da engenharia de minas, com dados informativos que habilitem o Inst~tuto a firmar juízo sôbre a possibilidade
econômica da lavra.
Art. 8.º - Cada autorização de pesquisa ficará adstrita à
área máxima de 200,00 ha.
Art. 9.º - A mesma pessoa não serão concedidos mais de dois
títulos de autorização de pesquisa.
Art. 10 - O permissionário que encontrar, durante o período
de pesquisa, um poço produtivo e comunicar ao INP, poderá requerer uma "área de garantia", de forma retangular, situada no
interior de um círculo de 5 quilômetros de raio, em cujo centro se
encontra o poço.
§ l.º - A "a área de garantia" só poderá ser concedida pelo
permissionário, quando niio interferir com área já deferida a par-
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ticular ou reservada pelo Govêrno, antes da comunicação do poço
produtivo ao INP.
§ 2. 0 - O prazo máximo para requerer a "área de garantia"
será de 60 dias após a comunicação ao INP do poço produtivo.
§ 3.0 - A "área de garantia" será regulada pelos dispositivos
desta lei relativos a áreas de pesquisas, porém, os poços revelados
nela produtivos não darão direito a requerimento de nova área.
Art . 11 - Antes de dar início aos trabalhos de perfuração, é
facultado ao permissionário requerer desistência de parte da área
que lhe foi concedida para pesquisa, definindo-a de acôrdo com o
Item I do Art. 7. 0 •
Art. 12 - Os trabalhos de perfuração só poderão ter início
depois de demarcada a área de pesquisa.
§ 1.º - O permissionário deverá requerer ao INP a demarcação de que trata êste artigo.
§ 2.º - Para êsse efeito, intimar-se-ão os permissionários das
áreas limítrofes, se houver, com trinta (30) dias de antecedência
para que, por si ou seus representantes, assistam ao ato.
§ 3.º - No dia e hora determinados pelo Instituto Nacional
do Petróleo dar-se-á início à fixação definitiva dos marcos dos limites da área concedida, que o permissionário .terá para êsse fim
preparado e deverá ficar precisamente nos pontos indicados no
decreto de autorização.
§ 4.º - Do que ocorrer lavrar-se-á têrmo, que será assinado
pelos permissionários e testemunhas e autenticado pelo representante do Instituto Nacional do Petróleo.
§ 5. 0 - Os marcos devem ser conservados em pé e bem visíveis.
Art. 13 - Apresentado o relatório a que se refere o Item XIV
do Art. 7. 0 , o INP fará verificar a sua exatidão, devendo a produção dos poços ser determinada mediante observações efetuadas durante um período suficiente a juízo do Instituto.
Parágrafo único - Feita a verificação, o Instituto decidirá
sôbre o relatório.
Art. 14 - O permissionário, uma vez aprovado o relatório,
terá um ano para requerer a autorização da lavra, e dentro dêsse
prazo poderá negociar o seu direito a essa autorização na forma
desta lei.
Art. 15 - Findo o prazo do artigo anterior, sem que o permissionário, ou seu sucessor por título legítimo, haja requerido
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autorização de lavra, caducará ipso facto o seu direito, podendo o
INP outorgar a autorização de lavra a terceiro que a requerer,
satisfeitas as demais exigências desta lei.
§ 1.º - O INP arbitrará uma justa indenização a ser paga
ao permissionário, ou seu sucessor, por quem venha a obter a autorização.
§ 2. 0 - O próprio INP poderá explorar a jazida arbitrando
a indenização a ser paga ao permissionário .
Art. 16 - Não sendo aprovado o relatório de pesquisa, nenhum direito terá adquirido com ela o pesquisador.
Art. 17 - Os proprietários ou possuidores do solo são obrigados, contra a reparação integral e prévia dos danos, a permitir
que sejam executados os trabalhos de pesquisa.
§ 1.º - Não havendo acôrdo, os danos serão fixados por arbitramento, na forma do direito comum.
§ 2.º - Paga ou depositada a indenização e a requerimento
do interessado, as autoridades locais garantirão ao concessionário
os trabalhos de pesquisa'.
Art. 18 - A autori;mção de pesquisa caducará:
I - Se o permissionário não iniciar os trabalhos dentro dos
(6) seis primeiros meses, contados da data da autorização.
II - Se o permissionário não levar para o local, dentro de 18
meses, contados da data da autorização, uma sonda com capacidade mínima de 600 metros.
III - Se o permissionário não furar 1 . 000 metros de poço,
dentro de 30 meses, contados da data da autorização.
IV - Se interromper por 6 meses os trabalhos.
V - Se deixar de cumprir qualquer das obrigações que lhe
são impostas por esta lei.
Art. 19 - A caducidade será declarada por decreto, sem indenização.
Art. 20 - Se o permissionário não satisfizer às exigências da
fiscalização, a autorização será anulada por decreto fundamentado, sem indenização .
Art. 21 - Antes de qecretada a caducidade ou a anulação, os
seus motivos serão aduzidos e processados administrativamente,
sendo intimada a parte a, dentro de sessenta (60) dias, apresentar
contestação. Se a parte não fizer oposição, ou se os motivos por
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ela oferecidos e postos em prova não ilidirem a imputação e as
provas já produzidas, o INP pronunciará a caducidade ou a anulação em resolução motivada.
Art. 22 - O pedido de autorização de pesquisa assegura a
prioridade para a sua obtenção, pelo prazo de sessenta dias. Findo
êste prazo, se não tiver sido cumprida, sem causa justificada a
exigência feita, nenhum direito terá adquirido com êle o interessado.
CAPÍTULO

III

Da autorização da lavra

Art. 23 - A autorização da lavra só poderá ser requerida se
a jazida estiver convenientemente pesquisada, e está sujeita às
limitações de área estipulada para pesquisa.
Parágrafo único - A autorização perdurará enquanto a lavra
fôr mantida em franca atividade.
Art. 24 - O requerimento de autorização, dirigido ao Instituto Nacional do Petróleo, indicará a área necessária aos trabalhos, as servidões de que deverá gozar a mina e as condições especiais e acidentais convenientes ao titulo de autorização, e será instruído com o plano de bom aproveitamento da jazida, com planta
da mesma e prova da capacidade financeira do requerente.
Parágrafo único - Se o requerente não fôr o pesquisador, deverá ainda instruir o requerimento com o documento de prova de
nacionalidade brasileira.
Art. 25 - A autorização de lavra terá por título um decreto,
que será transcrito no livro próprio do INP.
§ 1.º - O permissionário de lavra deverá pagar ao INP, à
escolha dêste, a cota de dez por cento (10%) da produção de petróleo bruto ou o valor correspondente em dinheiro.
§ 2.0 - Quando a cota de que trata o parágrafo anterior fôr
satisfeita em petróleo bruto, será entregue ao INP, no local da
lavra, ou, preferindo êste, no local de descarga da produção, feito
o transporte pelos meios empregados pelo permissionário, mediante o pagamento do respectivo custo.
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Sendo a participação do INP satisfeita em dinheiro, o preço do petróleo bruto será o de custo acrescido de dez por
cento (10%).
§ 4. 0 - Do volume de hidrocarburetos gasosos, que fôr destinado à venda, caberá ao INP a cota de dez por cento (10%),
paga em espécie ou dinheiro, à escolha dêste, nas mesmas condições que o petróleo bruto.
§ 5.º - O permissionário deverá conservar gratuitamente, armazenado em tanques apropriados, cota da produção de petróleo
pertencente ao Govêrno, pelo prazo máximo de trinta (30) dias.
Se, no fim dêsse prazo não fôr retirado, poderá o permissionário
cobrar, por tarifa fixada de comum acôrdo, o custo de armazenagem pelo tempo excedente.
·
§ 6.º - Correrão por conta do permissionário os danos e prejuízos que ocorram durante a armazenagem de que trata o parágrafo anterior.
Art. 26 - A área de autorização de lavra não pode ser divi'
dida, quer pelos concessfonários nem terceiros adquirentes. Nem
os concessionários nem terceiros podem lavrar somente parte da
jazida, salvo em caso em que o Instituto reconheça que pode ser
dividida a autorização em duas ou mais concessões distintas.
Art. 27 - Só será permitida a lavra por poço único quando a
juízo do INP, as condições naturais do depóstito justifiquem
esta prática.
Parágrafo único - Quando julgar conveniente poderá o INP
fixar o limite de lavra de cada poço de acôrdo com suas condições
específicas .
Art. 28 - O requerente da autorização compromete-se a respeitar as seguintes condições, além das demais que constem desta lei:
I - Dar início à lavra dentro do prazo de seis (6) meses, contados da data da autorização, salvo motivo de fôrça
maior, a juízo do INP.
II - Enviar mensalmente ao INP informações detalhadas
sôbre a produção diária de cada poço e as operações de tratamento
do petróleo bruto.
III - Observar na perfuração de novos poços tôdas as exigências legais pertinentes aos poços de pesquisa.
-
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IV - Sujeitar-se à fiscalização técnica do INP que terá também ampla autoridade para conhecer todos os atos financeiros
e administrativos do permissionário, podendo sustar a execução
daqueles que contrariem disposições expressas de lei ou de decreto
de autorização.
V - Não suspender os serviços de lavra sem comunicar ao
INP e deixá-los em bom estado .
VI - Providenciar quanto à segurança e salubridade das habitações operárias.
VII - Evitar as más condições de vida para os operários no
local de trabalho.
VIII - Não impossibilitar, nem dificultar, por lavra ambiciosa, o completo aproveitamento da reserva de petróleo.
IX - Permitir, no campo de autorização de lavra, trabalhos
de pesquisa de outras substâncias minerais úteis quando o govêrno autorizar; se êstes trabalhos prejudicarem a lavra, caberá recurso, de efeito suspensivo, para o Presidente da República por
intermédio do INP.
X - Responder por todos os danos e prejuízos de terceiros
que resultem direta ou indiretamente da lavra.
XI - A autorização só poderá transmitir-se com observância
do que dispõe o Art. 26, mesmo no caso de herdeiro necessário ou
de cônjuge sobrevivente, bem como no de sucessão comercial, quando não lhe falte a capacidade legal para o seu exercício. Se o sucessor não tiver a capacidade legal para o exercício do direito de
lavra, será válida a cessão que êle fizer dêsse direito a terceiro
capaz.
Art. 29 - Se expedido o título de autorização de lavra, a área
concedida fôr menor do que a pesquisada, o permissionário deverá
dentro de 60 dias requerer a sua demarcação, que se processará na
forma do Art. 12.
Art. 30 - Se o permissionário não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbam, a autorização de lavra será, por decreto,
declarada caduca, salvo motivo de fôrça maior, a juízo do INP.
Parágrafo único - O permissionário terá o prazo de sessenta
(60) dias para apresentar defesa.
Art. 31 - Quando durante a pesquisa ou lavra de um depósito, por entidades particulares, forem encontrados hélio ou outros
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gases raros, misturados com hidrocarburetos gasosos, o permissionário será obrigado a separá-los e a entregar os primeiros, em sua
totalidade, ao INP.
Parágrafo único - O INP pagará ao permissionário o custo
da separação, mediante prévia comprovação do mesmo, acrescido
da bonificação de dez por cento (10%).
Art. 32 - No caso de se encontrarem puros o hélio ou outros
gases raros, o INP adquirirá o poço que os produza, pelo custo
com acréscimo de 15 por cento; e terá o direito de instalar por
sua conta dentro dos terrenos concedidos, todo o aparelhamento
necessário ao trabalho dos gases, sob a condição de não perturbar
os trabalhos do permissionário, salvo se impossível a juízo do INP.
Art. 33 - A autorização subsistirá, ·quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei, mas os atos de alienação ou oneração só valem depois de averbados à margem do registro da autorização.
CAPÍTULO

Das

~ervidões

IV

das minas

Att. 34 - O pesquisador legalmente constituído e o permissionário de lavra terão direito às seguintes servidões:
I - Ocupação do terreno necessário para:
a) construção de oficinas, instalações, obras acessórias, moradias de operários;
b) abertura de via d,e comunicação e de transporte de qualquer natureza;
e) captação e condução de águas necessárias ao pessoal e
aos serviços de mineraçãqi;
d) transporte de energia em condutores aéreos ou subter-·
râneos;
e) escoamento das águas.
II - Utilização das áfguas que forem necessárias, a juízo do
INP.
Art. 35 - As servidões constituem-se mediante prévia indenização de valor do terreno ocupado, e dos prejuízos porventura resultantes dessa ocupação.
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Sendo de natureza urgente os trabalhos a executar, a
servidão será instituída mediante depósito judicial prévio, arbitrados por peritos, na forma da lei.
§ 2.º - As indenizações devem ser calculadas tão-sàmente
em relação aos danos e prejuízos verificados e não sôbre o valor
que as servidões possam representar para o permissionário.
§ l.º -

CAPÍTULO

V

Das jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas

Art. 35-bis - Incumbe ao Instituto Nacional do Petróleo exercer tôdas as atribuições e praticar todos os atos relativos à pesquisa e à lavra de rochas betuminosas e pirobetuminosas que serão
reguladas pelo Código de Minas.
CAPÍTULO

VI

Das disposições gerais e transitórias

Art. 36 - Dentro de uma faixa de cento e cinqüenta (150)
quilômetros ao longo das fronteiras, não poderão ser outorgadas
autorizações de pesquisa ou lavra, nem construídos oleodutos, sem
prévia manifestação do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 37 - E' definida como zona presumidamente petrolífera
a compreendida em um círculo de cinqüenta quilômetros de raio,
em cujo centro se encontra um poço produtivo, ou aquela onde estudos geológicos e geofísicos definiram estruturas capazes de conter petróleo .
Art. 38 - E' facultado ao INP, mediante aprovação do Congresso, reservar zonas presumidamente petrolíferas, dentro das
quais não se outorgarão autorizações de pesquisa ou lavra.
Parágrafo único - E' igualmente facultado ao INP, mediante aprovação do Congresso, constituir reservas petrolíferas nas
áreas dos campos de pesquisa que excederem às dos campos de lavra que hajam sido concedidos.
Art. 39 - E' facultado ao INP recusar autorização de pesquisa em áreas que a seu critério devam ser pesquisadas por êle
próprio.
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Art. 40 - As autorizações de pesquisa ou lavra para as áreas
situadas nas zonas presumidamente petrolíferas, além de outras
limitações impostas pela lei, estão sujeitas às seguintes:
a) medirão no máximo 5. 000 ha;
b) seus poços produtivos não dão direito a requerimento de
"área de garantia" de que trata o Art. 10;
e) o prazo de pesquisa é de 2 anos;
d) não haverá prorrogação do prazo de pesquisa, salvo motivo de fôrça maior, a juízo do INP.
Art. 41 - O INP poderá pesquisar e lavrar jazidas de petróleo e industrializar, comerciar e transportar os respectivos produtos.
Parágrafo único - O INP poderá estender suas pesquisas
a áreas já concedidas para pesquisar ou lavrar sem prejuízo do concessionário e assegurados os direitos dêste .
.Art. 42 - O INP poderá contratar especialistas estrangeiros de reconhecida idoneipade para proceder a estudos geológicos
e geofísicos, bem como para perfuração de poços necessários a pesquisas e produção de petróleo.
§ l.º - O INP providenciará para que cada especialista
contratado seja assistido obrigatàriamente por um ou mais técnicos nacionais, que serão, quando fôr o caso, substitutos dos referidos especialistas .
§ 2. 0 - Entende-se que os técnicos nacionais e estrangeiros a
serviço do INP desempenham simultâneamente trabalhos executivos e de instrução ou preparação de especialistas de petróleo,
vedado qualquer sigilo nos métodos, fórmulas e regime do trabalho.
Art. 43 - O INP organizará cursos de especialização para
especialistas de pesquisa, extração e refinação de petróleo, ministrados por técnicos brasileiros ou estrangeiros de reconhecida
idoneidade .
Parágrafo único - Os cursos devem compreender mais de um
grau, tendo em vista a especialização de engenhos, de químicos
e de pessoal auxiliar.
Art. 44 - O INP enviará ao estrangeiro engenheiros e outros técnicos para os estudos especiais que não puderem ser realizados no País.
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-..Art. 45 - O INP poderá organizar companhias de economia mista, com capital do Govêrno e de particulares, para pesquisa, lavra, industrialização e transporte e comércio de petróleo e
derivados .
.Art. 46 - Sómente o Instituto, mediante aprovação do Congresso, poderá celebrar contratos de venda do petróleo nacional a
estrangeiros, a companhias estrangeiras, governos estrangeiros ou
a sociedades a êles de qualquer forma ligadas .
Art. 47 - Ao permissionário de lavra só será permitida a refinação do petróleo desde que obedeça à legislação especial que regula a matéria.
Art. 48 - As autorizações de pesquisa de jazidas de petróleo
e gases naturais, concedidas até a data da publicação da presente
lei, continuarão a reger-se pelas condições estatuídas nos respectivos decretos e no que não contrariarem a presente.
Art. 49 - As emprêsas de mineração organizadas de acôrdo
com esta lei gozarão dos seguintes favores:
a) isenção de direitos de importação de máquinas, aparelhos,
ferramentas, modelos e material de consumo de que não houver
similar nacional;
b) tarifas mínimas nas estradas de ferro, nas companhias de
navegação e nos serviços de cais e baldeação dos portos, custeados
ou garantidos pela União, não só para transporte dos trabalhadores como do material, petróleo e subprodutos.
Parágrafo único - A importação a que se refere a Letra a
será fiscalizada por técnico do INP e pelos respectivos certificados
nada será devido.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1947. - Carlos Marighela. -

Maurício Grabois. - Gregório Bezerra. - Henrique Oest. - José
Maria Crispim. - Jorge Amado. - Abílio Fernandes. - Diógenes Arruda.

***

MENSAGEM N. 0 61, DE 31·1·1948,
ACOMPANHADA DE ANTEPROJETO, RELATIVO AO INCRE·
MENTO DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO

N.º 61. (PR. 11.831-47).

Exmo. Sr. Presidente da Câmara- dos Deputados:
I - De acôrdo com o que estabelece o Art. 67 da Constituição, tenho a honra de submeter à apreciação do Poder Legislativo
o incluso projeto de lei que, uma vez aprovado, virá facilitar o incremento da indústria refinadora de petróleo no País.
Ninguém ignora que é do mais alto interêsse para a economia
e defesa nacionais o desenvolvimento dessa indústria, que poderia
ser proporcionado, durante o ano findo, economia de divisas superior a quatrocentos milhões de cruzeiros, se estivéssemos então
aparelhados para destilar o totalidade do petróleo que importamos.
eLevando-se em conta que o consumo dêsse mineral experimenta
anualmente um acréscimo de oito por cento sôbre o total do ano
anterior, fácil ser-nos-á prever o vultoso aumento de cambiais que
há de exigir em futuro bqwe a importação de derivados, se desde já
não procurarmos resolver tão palpitante e urgente problema.
Por outro lado, a crise de transportes que durante o último
conflito mundial intensamente repercutiu no Brasil, está ainda na
memória de todos. Entre nós o problema de suprimento de óleo e
derivados assumiu proporções graves, justamente pelo fato de não
possuirmos, como até hoje acontece, suficientes refinarias e depósitos de óleo cru, já que não é possível a constituição de reservas
de gasolina e outros derivados, em virtude da instabilidade dêsses
produtos, que degeneram em prazos relativamente curtos.
lI - E' fora de dúvida que a legislação ainda em vigor, resultante dos princípios exageradamente contrários ao capital estrangeiro contidos na Lei Magna de 1937, tem sido o grande obstáculo
1
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a antepor-se ao desenvolvimento da indústria de refinados no Brasil, por isso que não permite a colaboração dêsse capital em atividades dessa natureza. Tal é, com efeito, o sentido do Decreto-lei
n. 0 395, de 29-4-1938, que regula o assunto. , Indispensável
se torna a remoção dos embaraços legais que até aqui tem impossibilitado a conjugação de capitais e esforços de brasileiros e estrangeiros, particularmente se atentarmos no espírito liberal da Constituição de 1946 .•
.o projeto ora enviado ao esclarecido exame do Parlamento não
se limita a dispensar a qualidade de brasileiro nato, imposta pelo
Art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 395, de 1938; vai além, para permitir
que não só os brasileiros, mas até mesmo os estrangeiros, residentes ou não no País, participem das sociedades por ações que, entre
nós, se organizem, visando a exploração da indústria de refinados
e do transporte de petróleo: Em resguardo de legítimos interêsses
nacionais exige apenas que, tratando-se de petróleo destinado a
consumo interno, fiquem em poder de brasileiros as ações em
maioria. E' com espírito contido no § 1.0 do Art. 153 da Constituição, que o projeto estabelece a forma que deverão observar as
sociedades nêle previstas.
III - Não pode haver dúvida de que cabe ao Congresso fazer
depender de autorização do Govêrno, para funcionar, as sociedades
destinadas a essa ou àquela atividade lucrativa. Se mesmo aos estrangeiros residentes no Brasil, a Constituição, excetuando nesta
parte o princípio geral declarado pelo Art. 141, lhes nega o direito de se fazerem titulares das autorizações e concessões mencionadas no § 1.º do Art. 153, seria ilógico supor que o concedesse a
sociedades que só por estrangeiros -fossem constituídas e, com
mais forte razão, àquelas que só o fossem por alienígenas residentes no exterior. Evidente é, pois, que a Constituição deferiu á lei
ordinária a incumbência de resolver sôbre a composição das referidas sociedades. A solução apresentada no projeto parece ser a
que mais convém aos superiores interêsses da Nação.
IV - Nesta oportunidade devo esclarecer aos Senhores membros do Congresso Nacional que o Poder Executivo, por seus órgãos
especializados, ultima o estudo de uma lei geral sôbre petróleo, que
há de encarar os múltiplos aspectos da economia dêsse mineral
e que por isso mesmo poderá exigir, no Congresso Nacional, prazos
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relativamente longos para discussão e redação final. A aprovação
do projeto anexo, que apenas regula a refinação e o transporte
especializado de petróleo para consumo interno, anteciparia a execução de preceitos contidos na lei geral e cuja oportunidade é demonstrada pelos fatos.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1948, 127.0 da Independência
e 60.º da República. - Eurico G. Dutra.
-Segue-se o anteprojeto de lei:

LEI N. 0

....•.

DE ...... DE 1947

Modifica dispositivos do Decreto-lei n.O 395, de 29-4-1938 e regula a organização das sociedades que poderão obter concessão ou
autorização para construir e explorar oleodutos e refinarais de
petróleo.

Ü

PRESIDENTE da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta eu sanciono a
seguinte lei:
Art. l.º - O Art. 3.º do Decreto-lei n. 0 395, de 29-4-1938,
passa a ter a seguinte redação:
'"Art. 3.º - As autorizações para a exploração da indústria de refinação e de transporte de petróleo bruto de
produção nacional ou importado que se destinar ao abastecimento interno somente serão outorgadas a brasileiros
ou a sociedades organizadas no País, atendido o disposto
no Decreto-lei n. 0 938, de 8-12-1938.
§ 1.º - Para os fins indicados neste artigo somente
serão autorizadas a funcionar:
~1 As sociedades em nome coletivo, em comandita
simples ou por cotas quando os seus sócios forem brasileiros;
II - As sociedades por ações que, além das condições
estabelecidas nos Arts. 59, 61, 62 e 63, do Decreto-lei n.º
2.627, de 26-9-1940, preencham mais as seguintes:
a) as ações revestirão sempre a forma nominativa;
,b) a parte maior do capital social, pelo menos sessenta por cento, será inscrita e realizada por pessoas físicas brasileiras, ou por sociedades organizadas na forma
do N.º I;
-e) o restante do capital social, até o máximo de
quarenta por cento, poderá ser subscrito e realizado por
pessoas físicas estrangeiras, ou por sociedades que tenham
sede no Brasil e somente se rejam pela lei brasileira, sem
a exigência de serem brasileiros os acionistas.
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§ 2.º - As cotas sociais e as ações que constituem
a parte de capital indcada na Letra b, no N. 0 II, só podem
ser comunicadas ou transmitidas por ato entre vivos, ou
por morte, a brasileiros. Em caso de morte transmitem-se
aos herdeiros que forem brasileiros ou ao legatário brasileiro. Se nenhum dos herdeiros é brasileiro, nem há
cônjuge brasileiro em comunhão de bens, que peça a adjudicação, os direitos de cujus, até que se transmitam a
brasileiros, serão exercidos pelo inventariante, se brasileiro ou pelo Ministério Público.
§ 3.º - São nulos de pleno direito e ineficazes quaisquer contratos de opção, promessas de contratos ou outros negócios jurídicos que confiram direitos, pretensões
ou ações a pessoas que, segundo esta lei, não possam adquirir cotas ou ações da sociedade .
§ 4.º - Se, falecendo o brasileiro que possui ações
segundo o § 1.0 , II, b, não deixa herdeiro brasileiro, ou
legatário brasileiro, ou cônjuge sobrevivente brasileiro,
que peça a adjudicação, vender-se-ão em bôlsa as ações
de qualquer sociedade que explore a refinação de petróleo ou outro ramo' da indústria mencionado no artigo, ou
que faça parte de outra que a explore, em caso de dissolução ou decretação judicial de nulidade da sua constituição.
§ 5.º - A administração das sociedades por ações deve compor-se de, pelo menos, três diretores, na sua maioria brasileiros, podendo os estatutos assegurar aos acionistas que represf:'ntam a parte de capital referida no
§ 1.º, II, e, a escolha de um dos diretores. Em todos os
casos a eleição da diretoria será feita da seguinte forma:
a) os diretores brasileiros serão escolhidos exclusivamente pelos acionistas que representam a parte do capital mencionado no § 1. 0 , n.º II, Letra b;
b) o diretor ou diretores restantes serão escolhidos
exclusivamente pelos acionistas que representam parte do
capital mencionado no § 1.0 , n.º II, Letra e.
Se o número lie diretores fôr de cinco ou mais, êsses
acionistas poderão eleger mais de um diretor.
§ 6.º - Nos casos em que o acionista precisa de representação, assistência, ou consentimento de outrem que seja
estrangeiro, nomear-se-á curador permanente, para a representação ou assistência do incapaz, pessoa de nacionalidade brasileira, de preferência outro sócio, ou acionista, ou, se apenas se exige consentimento, será dispensado,
escapando as ações à administração do cônjuge estrangeiro.
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§ 7.0

A subscrição ou aquisição de ações por parte
de estrangeiros, residentes ou não no País, ficam sob a proteção das leis brasileiras."

Art. 2. 0 - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANTEPROJETO GOVERNAMENTAL DE LEI SôBRE O
PETRÓLEO

1-

Mensagem n.º 62 de 4-2-1948

2 - Relatório da Comissão Elaboradora do Anteprojeto de Estatuto do Petróleo.
3-

Exposição do Relator, Dr. Odilon Braga.

4-

Anteprojeto do Estatuto do Petróleo.

5-

Documentos diversos.

MENSAGEM N. 0 62, DE 4-2-1948,
ACOMPANHADA DE ANTEPROJETO RELATIVO AO ESTATUTO
DO PETRÓLEO

N.º 62 (PR 3.318-48).
Senhores Membros da Câmara dos Deputados:
Tenho a honra de remeter-vos, contribuição às vossas deliberações, o incluso anteprojeto de Estatuto do Petróleo que foi elaborado pela Comissão nomeada pelo Conselho Nacional do Petróleo,
da qual participaram especialistas de reconhecida autoridade.
O trabalho que vos envio é precedido de ampla justificativa, de
autoria da Comissão que o redigiu, esclarecendo e justificando o
sistema proposto, segundo o qual se admite a. colaboração de capitais estrangeiros, resguardados os interêsses da Nação.
Foi o mesmo reexaminado, em parecer que consta em anexo,
por uma Comissão composta dos Senhores Ministros das Relações
Exteriores, da Viação e Obras Públicas, do Trabalho, Indústria e
Comércio, da Justiça e Negócios Interiores, além do representante
do Estado-Maior Geral.
Encontrareis, em anexo, sugestões dessa Comissão Ministerial e observações do Ministério da Agricultura, como também as
recomendações formuladas pela Comissão de Investimento no sentido de atrair a colaboração de capitais estrangeiros no desenvolvimento econômico do País.
Poucas leis serão tão importantes para os destinos da Nação
quanto o Estatuto do Petróleo. Tratando de matéria de larga controvérsia, na qual as soluções mais acertadas nunca provirão de
propostas de um indivíduo ou de um órgão, senão da cooperação
de todos - creio não seria acertado que o Poder Executivo perfilhasse incondicionalmente qualquer anteprojeto.
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Ao esclarecido julgamento dos Senhores Membros do Congresso Nacional submeto, portanto, a contribuição inclusa, que é digna
da vossa consideração e constituirá subsídio valioso para alcançardes a decisão final em matéria de tanta relevância, tão ansiosamente esperada pelos nossos compatriotas.
Aproveito o ensejo para reiterar-vos os meus protestos de elevado apreço e subida consideração.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1948. - Eurico G. Dutra.

* * *
- Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados., em 11-2-48.
Armas da República. - Presidência da República. - Conselho Nacional do Petróleo.
N. 0 5.809 - Rio de Janeiro, D.F., 19 de novembro de 1947.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
1

(Despacho) - A Secretaria do Conselho de Segurança Nacional, para examinar. 1!:ste projeto de Estatuto e
o trabalho que est~ sendo elaborado pela Comissão de Investimento servirã,o de base ao projeto definitivo a ser
encaminhado ao Poder Legislativo. - 20-11-47. -

E. Dutra.

Tenho a honra de tran~mitir a Vossa Excelência o anteprojeto
do Estatuto do Petróleo, eli:i,borado pela Comissão que, com autorização de Vossa Excelência, fôra especialmente por mim nomeada,
em 24 de fevereiro do corrente ano, para rever a atual legislação
sôbre a matéria, inclusive o Código de Minas no que é pertinente
ao petróleo. Havia o propósito de adaptar essa legislação aos novos preceitos constitucionais relativos ao aproveitamento das jazidas minerais, ao mesmo passo que se buscava introduzir aí as modificações aconselhadas pela experiência e pela prática das leis
vigentes.
Acompanha o Estatuto minuciosa exposição dos seus fundamentos, assinada, por tôda a Comissão, que é assim constituída:
Dr. Odilon Braga., como Presidente; Coronel Artur Levi, Engenheiro Avelino Inácio de Oliveira, Antônio José Alves de Sousa, Glícon de Paiva Teixeira e Rui de Lima e Silva, servindo de Secretário
o Assistente-Jurídico Alfredo Valdetaro da Fonseca.
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Devo declarar o Vossa Excelência que, dada a longa análise
que o assunto suscitou da parte dos membros da Comissão, obrigando-os a consumirem nessa tarefa cêrca de 8 meses até o seu término em 18 do corrente mês, e tendo em apreço a necessidade de
não mais tardar na entrega do referido trabalho, se tornou impossível aos Conselheiros dêste órgão apreciarem previamente o seu
texto, como seria natural. Solicito, pois, permissão para remeter
dentro em pouco as observações dêste Conselho, caso nelas se revele qualquer subsídio ao estudo já feito.
Por outro lado, parece-me oportuno acentuar que a obra que
acaba de ser concluída por aquela Comissão encontra os seus primórdios nos grandes debates que o Conselho Nacional do Petróleo realizou, em mais de uma etapa, desde o início de 1,!)45, quando,
em sessão de 17 de janeiro, apresentei à consideração dos Conselheiros uma Indicação, com o fito de ser examinado, quanto à sua
nacionalização, o regime legal das jazidas de petróleo e gases naturais (pesquisa e lavra), bem como o da refinação de petróleo
e destilação de rochas betuminosas e pirobetuminosas, de sorte a
se proporem ao Govêrno as modificações convenientes. Desejava-se o pronunciamento do Conselho sôbre a possível participação
de capitais externos no aproveitamento do nosso petróleo, pois de
há muito vinham sendo formuladas repetidas proposições de grandes companhias estrangeiras com a idéia de colaborarem na exploração petrolífera no Pais.
De fato, êste Conselho, após a audiência dos órgãos da Defesa
Nacional, enviou ao Govêrno, em !) de maio de 19~6, uma recomendação no sentido de se permitir aquela cooperação, dentro de
diretrizes que se achavam na mesma consubstanciadas e que, de
modo geral, se viram integradas nos preceitos que vieram regular
o assunto na Constituição de 1946.
Reportando-me ao texto do anteprojeto, ora proposto, seja-me
permitido manifestar a Vossa Excelência que pessoalmente receio
não constitua real atrativo aos capitais externos, em grandes somas, o dispositivo que estipula limite rígido à percentagem da sua
cooperação, isto é, 40 % no máximo, das ações com direito a voto,
nas sociedades titulares de concessões para a refinação do petróleo
nacional ou importado e o transporte por meio de conduto ou
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navios-tanques, em linhas de navegação interior e de cabotagem,
quando estas indústrias se destinam a produtos para o consumo
nacional.
A ampla liberdade de participação dos capitais externos só será
tolerada segundo o texto, nas concessões para os empreendimentos desta natureza que visam a exportação, o que só poderá ocorrer
após a satisfação das necessidades do consumo interno de gasolina. Ora, a primeira modalidade, relativa ao suprimento dêste
consumo, corresponde à fase inicial de tais indústrias entre nós
e vai surgir precisamente na época em que mais se necessita atrair
vultosos meios para a pesquisa de petróleo em geral, que êsse é
o anseio nacional fazê-lo em larga escala e no mais breve prazo.
A margem dos nossos próprios recursos, notoriamente precários, talvez a presença aí de grandes disponibilidades externas, nos
lances arriscados da exploração, só se possa verificar se forem concomitantemente oferecidas maiores facilidades da sua coparticipação nas indústrias da refinação e do transporte mesmo nessa primeira fase.
Por isso, tenho a impr~ssão de que os responsáveis pelo traçado em definitivo da nova legislação poderiam apreciar, também,
a modalidade de se admitir apenas a obrigatoriedade de preferência para os capitais brasileiros na participação das ações com direito a voto, nas sociedades por ações ou de economia mista titulares de concessões destinapas a proverem o consumo nacional.
Entretanto, será necessário observar que aquelas proposições
do anteprojeto foram ditadas pelo consenso unânime da Comissão
de Anteprojeto da Legislação do Petróleo.
Aproveito a oportunidi:i.de para reiterar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito. - General João Carlos
Barreto, Presidente.

RELATÓRIO DA COMISSÃO ELABORADORA
DO ANTEPROJETO DE ESTATUTO DO PETRÓLEO

A

COMISSÃO de anteprojeto da Legislação do Petróleo foi
constituída a 14 de feverei.ro de 1947 pela Ordem de Serviço n.º 3,
da Presidência do Conselho Nacional do Petróleo. No referido documento foi dada à Comissão a incumbência de:
a) - Rever as leis atinentes à pesquisa, lavra e industrialização de petróleo, gases naturais, rachas betuminosas e pirobetuminosas, assim como, em parte, o Código de Minas, de sorte a
ajustá-las à Constituição e às modificações recomendadas pela prática;
b) - preparar o texto de um Anteprojeto da Legislação de
Petróleo, que abranja a mineração de petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas, e a respectiva industrialização, bem como a distribuição, o transporte e o comércio de petróleo e derivados.
Por Portaria de 24 daquele mês, publicada no Diário Oficial
do dia 28 seguinte, designou o Presidente do Conselho Nacional do
Petróleo para fazerem parte da Comissão os Srs. Dr . Odilon
Braga, Professor Ruy de Lima e Silva, Engenheiros Avelino Ignacio de Oliveira e Glycon de Paiva Teixeira e Coronel Arthur Levy,
sendo o primeiro como Presidente. Pelo mesmo ato, foi designado
para seu Secretário o Bacharel Alfredo Valdetaro da Fonseca, Assistente Jurídico daquele órgão.
Por Portaria de 29 de agôsto de 1947, designou ainda o Sr.
General Presidente do Conselho o Engenheiro Antônio José Alves de
Souza, Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, para membro da Comissão.
A 11 de março seguinte, teve lugar a sessão de instalação com
a presença do General João Carlos Barreto. Desde essa data, até
o encerramento dos trabalhos da Comissão, a 11 de novembro de
1947, realizaram-se 62 sessões ordinárias, nas quais se verificaram,
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além do trabalho normal de elaboração do anteprojeto, os debates
sugestões governamentais e dos interessados, bem como sôbre as
informações dadas por funcionários da Divisão Técnica do Conselho Nacional do Petróleo.
Os trabalhos da Comissão tiveram um desenvolvimento que
pode ser caracterizado por três fases. A primeira, iniciada a 11 de
março e terminada a 20 de maio, foi dedicada a estudos gerais sôbre a legislação do petróleo de diversos países sul-americanos, bem
como sôbre projetos elaborados por diversos órgãos governamentais, pela Shell-Mex do Brazil e pela Standard Oil Company of
Brazil.
Os principais trabalhos apresentados foram: o Anteprojeto de
Lei do Petróleo elaborado pela Shell-Mex do Brazil, - relatado pelo
Dr. Glycon de Paiva Teixeira; idêntico trabalho da Standard OH
Company of Brazil, também relatado pelo Dr. Glycon de Paiva; a
legislação petrolífera da Colômbia, - relatado pelo Dr. Avelino Ignacio de Oliveira; a legisl~ção petrolífera do Perú e do Equador,
- relatado pelo Professor Ruy de Lima e Silva; os pareceres dos
Estados-Maiores da Guerra, Marinha e Aeronáutica - síntese feita pelo Coronel Arthur Levy; resumo e conclusões sôbre o relatório da Comissão Especial do Senado Americano de Investigação
das Reservas de Petróleo; -relatado pelo Dr. Odilon Braga.
Na segunda parte das suas atividades, que começou na 12.ª
sessão ordinária, realizada a 20 de maio, e terminou a 10 de julho,
na 23.ª sessão ordinária, foi elaborada uma minuta do anteprojeto,
a fim de ser submetida à apreciação de diversos órgãos governamentais. Os princípios funqamentais do referido texto foram estabelecidos depois de ter a Cqmissão entrado em contacto com a Comissão de Investimentos, tendo sido já delineadas as principais
normas que orientariam o anteprojeto.
Em vista da conveniência de se aguardarem as sugestões e comentários que seriam apresentados sôbre o referido trabalho, decidiu a Comissão, a partir de 10 de julho seguinte, suspender por
algum tempo as suas sessões. Não houve, entretanto, inatividade
da mesma, tendo o Sr. Presidente acompanhado, nesse ínterim,
os trabalhos da Comissão de Investimentos, a quem prestou sua
colaboração sempre que solicitada.
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Finalmente, a terceira parte dos trabalhos começou a 7 de
agôsto, tendo sido, de início, apreciadas e debatidas críticas feitas
à minuta, em parecer apresentado ao Govêrno ·pelos Srs. Herbert
Hoover Jr. e Alan A. Curtice.
Tendo em vista a urgência que o assunto demandava, e até
mesmo uma recomendação do Sr. Presidente da República nesse sentido, foi decidido nesta fase realizar-se sessões quase diârias,
a fim de ultimar o trabalho no mais curto prazo possível. Estas
sessões foram dedicadas exclusivamente à redação do anteprojeto
definitivo. Por essa forma, tendo havido 32 sessões ordinárias de
14 de agôsto até o encerramento dos trabalhos a 11 de novembro,
sendo que a maior parte delas noturnas, pôde o anteprojeto ficar
concluído em tempo record, o que possibilitaria, se necessário,
fôsse êle apresentado na legislatura passada.
Ainda, porém, nessa fase intensiva dos trabalhos de redação
do anteprojeto, cumpre ressaltar, entre outros estudos realizados,
o parecer apresentado pelo Presidente da Comissão, Dr. Odilon Braga, sôbre o relatório já mencionado, dos Srs. Herbert Hoover Jr. e
Alan A. Curtice, relativo à minuta do anteprojeto, bem como o estudo do Coronel Arthur Levy sôbre a tributação na indústria petrolífera e o impôsto único.
·

EXPOSIÇÃO DO RELATOR, SR. ODILON BRAGA

ExMO. Sr. General João Carlos Barreto, M. D. Presidente do
Conselho Nacional do Petróleo.
Depois de alguns meses de fatigante trabalho, a Comissão por
V. Ex.ª nomeada para elaborar o anteprojeto de lei sôbre o petróleo atinge o seu objetivo.
A CRIAÇÃO DA COMISSÃO E AS SUAS FINALIDADES
2. A muitos talvez pareça demasiado o tempo por ela consumido.
Convimos em que realmente fácil lhe seria redigir alguns poucos
textos, nos quais se reserva~se à União o efetivo monopólio da pesquisa, da lavra e da industrialização dos nossos hidrocarbonetos
fluídos, assim como pouco lhe custaria dar forma brasileira ao
sistema legal venezuelano, :µiercê do qual, em última análise, dito
monopólio seria de fato concedido aos Estados que, no setor do
petróleo, se fazem represeptar pelas emprêsas constitutivas do
grupo anglo-americano.
3. Mas outro era o progr~ma traçado à Comissão pelo ato que
a criou. Considerando que a Constituição de 1946 - "modificou,
em parte, o regime estabelecido na Constituição anterior sôbre o
aproveitamento dos recursQs minerais do País" e que, além disso,
"a experiência e a técnica aconselham alterações na legislação que
regula a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gases naturais,
assim como na que dispõe sôbre a industrialização do petróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas" - V. Ex.ª deliberou criá-la com um objetivo predet~rminado e claro: o de rever a legislação em vigor e elaborar o anteprojeto do estatuto nacional do
petróleo.
Encaminhando-lhe, porém, cópias da indicação que, sôbre a
matéria, a presidência apresentara ao CONSELHO NACIONAL DO
PETRÓLEO e do parecer do relator que a estudara, finalmente
aprovado, bem como da Exposição de motivos n. 0 2. 558, de
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6-:J·1945, na qual se transmitiu ao Exm.º Sr. Presidente da República o deliberado pelo CONSELHO, V. Ex;ª tornava implícito que a revisão a operar deveria obedecer ao intuito de facilitar
a participação do capital estrangeiro na descoberta e no aproveitamento de nossas jazidas petrolíferas.
Eis o inteiro teor da Exposição de Motivos de que fizemos
menção:
"O CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO CONSIDERANDO:
a) que a pesquisa e a industrialização do petróleo exigem,
para um amplo aproveitamento econômico, grandes capitais, custosa aparelhagem, engenheiros especializados e mão-de-obra qualificada;
b) que êsse conjunto de elementos não pode ainda ser encontrado, de modo suficiente, na órbita estritamente nacional;
c) que a industrialização do Brasil, ora em planejamento, não
se poderá processar convenientemente sem uma expansão correlata da nossa mineração, em que o petróleo é de acentuada importância;
d) que há possibilidade de capitais estrangeiros pôr inversões
com fins reprodutivos, particularmente em países de grandes riquezas potenciais, como o Brasil;
e) que o aproveitamento dessa oportunidade concorrerá para
a nossa maior expansão econômica e conseqüente melhoria do padrão de vida das nossas populações;
f) que a consecução dêsses objetivos encontra obstáculos em
disposições constitucionais e em leis ordinárias;
g) que é de grande interêsse para a economia brasileira a
atração de capitais externos para a exploração das nossas riquezas
minerais latentes; e
h) que deve haver um justo equilíbrio de interêsse, internos
e externos, respeitadas sempre as exigências da segurança nacional;
RECOMENDA:
Que se adote uma política de atração de capitais externos
para o aproveitamento do nosso petróleo, dentro das seguintes diretrizes:
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l.ª - Manter, para efeito da pesquisa e lavra, o princípio de
que as minas e jazidas minerais do subsolo constituem propriedade
distinta da do solo, atribuindo-se à União Federal a propriedade
das jazidas.
2.ª - Manter o regime de autorização federal para a pesquisa e lavra das jazidas minerais, bem como para a refinação do
petró1eo e destilação de rochas betuminosas e pirobetuminosas.
3.ª - Impedir qualquer monopólio nas autorizações para a
pesquisa e lavra do petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e
pirobetuminosas.
4.ª - Admitir a participação de capitais externos na pesquisa e lavra do petróleo, gases naturais! rochas betuminosas e
pirobetuminosas, bem como no seu beneficiamento e refinação.
5.ª - Conferir as autorizações exclusivamente a pessoas naturais ou jurídicas brasileiras.
6.ª - Haver obrigatóriamente a preferência para os capitais
brasileiros nas emprêsas d~ minaração do petróleo, gases naturais,
rochas betuminosas e piropetuminosas, bem como na indústria da
refinação do petróleo e da destilação das mencionadas rochas, na
forma que a lei determinar".
Bem se vê, pois, que não nos estava cometido o encargo de
decidir entre o regime do "monopólio do Estado" e o da "emprêsa
privada", nacional ou estrangeira. ~sse ponto ficara decidido pelo
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO, de que a Comissão teria
de ser mero órgão auxiliar.

4. Nem por isso entendemos que o nosso objetivo consista em
reduzir a escrito, sob a nossa responsabilidade, as condições que,
com maior ou menor tempêro de diplomacia e boas maneiras, as
emprêsas interessadas nos quisessem ditar .
.Se o CONSELHO reconhecera "de grande interêsse para a eco·
nomia brasileira a atração de capitais externos para a exploração
de nossas riquezas minerais latentes" - não deixara de acrescentar que - "deveria haver um justo equilíbrio de interêsses, internos e externos, respeitadas sempre as exigências da segurança
nacional".
Havia ainda a considerar as recomendações confidenciais dos
ESTADOS MAIORES da GUERRA, da MARINHA e da AERONAU..
TICA, que por igual nos haviam sido encaminhadas, nas quais
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nos eram sugeridas as várias soluções que, no alto entendimento
daqueles supremos órgãos, poderiam ser dadas ao problema que
nos incumbia resolver. Nenhuma era de molde a nos permitir que
cedêssemos às condições preferidas pelas emprêsas interessadas.
Isso pôsto, deveriamos, sim, facilitar a sua participação no
aproveitamento industrial das nossas jazidas do petróleo pela simples remoção dos rígidos dispositivos legais, de excessiva inspiração nacionalista, que a obstavam, e não pela plena satisfação dos
seus naturais desejos de ação desimpedida e livre.
5.

Verter para o vernáculo o estatuto venezuelano do petróleo

(Lei de 13 de março de 1943), produto final do paciente esfôrço

de reforma a que foram submetidos, na Venezuela, os límpidos
textos legais do estatuto de 19 de junho de 1920, e que haveria de
lhe transmudar a natureza, e o sentido, ou, em lugar dêle, o anteprojeto de lei que HOOVER e CURTICE organizaram para a REPúBLICA do PERU, não seria rever as nossas leis vigentes para
adaptá-las aos novos textos constitucionais. Seria repudiar a tradição da forma no País, a partir de 1932. Seria, pura e simplesmente, transferir aos trustes do petróleo uma posição de domínio
econômico, de monopólio, que, no caso de ser admitido, só deveria
caber ao Estado brasileiro.
Reservar exclusivamente para a UNIAO o exercício imediato e
total das atividades relacionadas com o aproveitamento das nossas
jazidas seria virar as costas ao objetivo primordial que nos fôra
fixado.
Impunham-nos íntimas disposições de probidade intelectual e de
patriotismo que rejeitássemos tão fáceis maneiras de dar desempenho à nossa tarefa. Cumpríamos enfrentar as dificuldades do
estudo e do preparo de um anteprojeto que, colimando os objetivos visados pelo CONSELHO, assegurasse a criação e o desenvolvimento da indústria nacional de petróleo mais do que nunca
de vital importância como sustentáculo de nossa soberania.
Fica dessarte apontada aos impacientes, de um e outro lado,
a causa da demora dos nossos trabalhos, dos trabalhos de alguns
homens que, assoberbados por outros encargos, só lograram executá-los à custa de enormes sacrifícios.
6. Outras graves considerações fizeram com que nos recusássemos a aceder aos desejos dos apressados. Uma lei sôbre petróleo,
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a colocar o País na rota castigada pelos mais perigosos
ciclones da economia e da política dos nossos dias, era assunto
sério demais para ser tratado com precipitação e leviandade. Exigia, ao contrário, um prévio balanço das realidades, de ordem técnica e econômica, que condicionam a sua exploração industrial,
escassamente conhecidas no País, e a difícil e delicada pesquisa dos
imponderáveis, de tremenda expressão, que influem nas suas reações internacionais.
Convinha, ainda, meditar que a Nação estava atenta para a
gravidade da tarefa que nos fôra confiada, acompanhando, com
apaixonado interêsse, o debate travado pelos representantes das
diversas correntes, quer na imprensa, quer na tribuna. As conferências proferidas nesta capital e na do Estado de São Paulo pelos
General HORTA BARBOSA e JUAREZ TAVORA, vivos padrões
de dignidade e patriotismo, especialmente as do CLUBE MILITAR e
do CLUBE NAVAL, alcançavam excepcional repercussão.
o assunto, por sua mdispensável importância, estava, pois,
colocado acima de qualquer outro, empolgando o espírito público
e exigindo dos membros da Comissão estudos cada dia mais amplos e profundos.

d~stinada

7. Nem por isso devemos considerar que houve desperdício de
tempo ou de energia. A demora foi proveitosa. Permitiu a investigação de inúmeros dado& peculiares à economia e à politica do
petróleo, não só na AMÉRICA LATINA mas, igualmente nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉ~ICA, na EUROPA e no ORIENTE MÉDIO. Possibilitou o meticuloso estudo crítico da legislação venezuelana, que tem servido de molde para outras leis latino-americanas. Deu lugar ao reexame do sistema legal brasileiro, nascido
no Império e ressurgido com os Códigos de Minas e de Aguas, bem
como ao estudo comparaQ.o dos sistemas legais atinentes ao petróleo, preferidos pela FRANÇA, pelo REINO UNIDO e pela ALEMANHA. Adaptados os primeiros frutos dêsse estudo aos nossos
interêsses e realidades por via de um esboço de projeto de traços
intencionalmente exagerados e submetido êste à crítica dos mestres do País e de fora dêle, verificaram-se reações utilíssimas, umas
reveladoras de intuitos que nos convinha conhecer outras de es.clarecidas e razoáveis advertências que cumpria fôssem atendidas.
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Como vê V. Ex.ª, não houve perda de tempo. O consumido
foi bem aproveitado. Muitas posições inicialmente tomadas pelos
interêsses e propósitos em conflito foram retificadas, inclusive as
de órgão de suprema autoridade militar. A própria COMISSÃO
mais de uma vez variou de opinião, quer no modo de interpretar
os novos textos constitucionais, quer no de erigir a estrutura do
anteprojeto.
8. A sua tarefa está, porém, concluída. Mas não se imagine que
ela se iluda quanto ao acolhimento que terá o seu trabalho.
Os extremados - os partidários do efetivo monopólio oficial
- e os que, ao contrário dêles, preferem o efetivo monopólio anglo-americano, atraídos pela miragem de grandes e imediatas inversões de capitais estrangeiros, provàvelmente o combaterão com a
maior vivacidade, embora por opostos motivos.
As emprêsas estrangeiras, que sómente agora começam a se
interessar pelas nossas jazidas de petróleo e pelas possibilidades
do nosso mercado e que nutrem a esperança de aproveitá-las de
mãos livres, como fazem na VENEZUELA, dirão que o excesso de
formalidades e, sobretudo, a exigência da reversão bastam para
colocar o BRASIL fora das suas cogitações. Ou aceitamos, em tro·
ca da entrega efetiva do nosso petróleo, o pagamento de taxas superficiárias, royalties e impostos, rigorosamente limitados, embora de apreciável vulto, e, nesse caso, os seus técnicos farão o
favor de descobrir as nossas jazidas, mas para o seu exclusivo proveito, ou teremos que nos ater à prata de casa. Concederem-nos a
posição de sócio no negócio, tal como fizeram com a FRANÇA e
com a HOLANDA, parece-nos pouco provável, pelo menos enquanto
suspeitarem que nos faltem homens da capacidade daqueles que
na FRANÇA e na HOLANDA souberam reclamá-la para os seus
países.
9. A oposição que mais tememos, porém, é a dos homens inteligentes e sinceros, que se julgem habilitados a divergir do anteprojeto sem maiores estudos, sem passar pelas hesitações que a progressiva análise das dificuldades do problema nos levou a superar.
Em alguns, a predominância da cultura jurídica fará com que não
se apercebam da importância de certos aspectos econômicos. Em
outros, os dos conhecimentos das tendências do nosso direito administrativo, acordes com a renovação que se acentua na eco-

-

214 -

nomia moderna, em trânsito do regime da liberdade para o da
disciplina do Estado, tornará estranhável o plano finalmente
adotado.
Visando esclarecer, na medida das nossas fôrças, a uns e outros, estendemos, talvez mais do que devíamos, a presente Exposição, convictos de que, quando outro valor não apresente, terá,
pelo menos, o de atrair a atenção dos desprevenidos para graves e
inquietantes aspectos do problema do aproveitamento do nosso
petróleo.
I

O JôGO DO PETRÓLEO E AS SUÂS REALIDADES

10. O problema do petróleo, entre nós, não tem sido considerado
como devia sê-lo, em face de certas realidades que condicionam
as suas soluções. Aquêles que bem as conhecem - as emprêsas
estrangeiras - adotam, p~rante os povos e os governos que pouco
sabem dêle, uma atitude ~náloga à do jogador que oculta as suas
cartas para levar a melhor na partida empenhada.
E nem se diga, conforme o fez P. H. FRANK.EL (Essentials of
Petroleum, Londres, 1946), que somente a descoberta do óleo bruto
"remain almost as much of a gamble as it was in the pionering day
of the industry" (Pág. 2); porque, se nos fôsse dado conhecer o
número e o destino dos qµe, a partir de 1850, tudo perderam na
caça ao wild-cat ou na b4rbara seleção de esmagamento dos menos aparelhados, convencidos ficaríamos que a economia do petróleo tem, até qui, participado da caprichosa e violenta natureza
do jôgo, embora êsse jôgo dependa, em primeira linha, da descoberta de campos produtivos.
Tal o enunciado cuja demonstração de primordial importância, faremos a seguir.
RISCOS E DISP:B:ND:j:OS DA PESQUISA DO PETRÓLEO

11. A indústria moderna caracteriza-se, de preferência, por sua
"unidade" representativa - a "emprêsa", organismo econômico de
índole aleatória, que proÇl.uz bens ou serviços na expectativa de
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um lucro incerto. MADRICE ANSIAUX - Traité d'Écon. Politique,
1930, p. 124, 147/155; HENRY TRUCY - Cours d'Écon. Politique,
1934, p. 147; EMILE JAMES - Les Formes d'Entreprises, 1955,
p. 9) . Organismo financeiramente autônomo, constitui-se de elementos materiais, reunidos e dispostos segundo certas conveniências técnicas e de vontades humanas destinadas a um esfôrço coletivo e coordenado. O seu estímulo vital é então o risco; mas o
risco contido dentro de margens de previsão mais ou menos segura e proporcionadas aos lucros específicos da especulação mercantil. Porque nos lucros da emprêsa e análise econômica descobre o
juro do capital empatado, a remuneração da atividade desenvólvida e o produto da especulação que, em si, deve conter a cobertura financeira do seu próprio risco. Além de certos limites a especulação transforma-se em jôgo.
É o que se dá com a economia do petróleo.
A sua enérgica tendência especulativa explica os seus lucros
excepcionais, que, atraindo a atenção geral, fazem esquecer as
suas perdas igualmente formidáveis. Por isso as emprêsas petrolíferas acusam dois impulsos aparentemente contraditórios: o que
poderíamos denominar de "cissiparidade" e o de "integração". Desdobram-se, pelo comum, em várias unidades subsidiárias, mas autônomas, promovendo dessarte, por um processo análogo ao da
compartimentação estanque, o máximo de segurança contra a propagação dos efeitos do risco, ajustando-se do mesmo lance às condições táticas do tempo e do terreno, sob as quais deverão agir.
Coordenam-se e hierarquizam-se em emprêsas integradas de tal
maneira que se compensem os efeitos às vêzes negativos da pesquisa, com os positivos da lavra, da refinação, do transporte e da
venda do óleo e derivados. A indústria do petróleo, por conseguinte,
realiza, no campo da economia, os ideais e os propósitos do regime
federativo, aperfeiçoado por um poder central de ação lúcida, vigorosa e pronta.
12. Sabemos que tôda emprêsa industrial exige, depois de prévios
estudos, a fixação do quantum necessário à sua organização, a montagem de suas instalações básicas e ao custeio de período preparatório das primeiras vendas. Necessita, em suma, de um capital de estabelecimento suficiente para cobrir as despesas acima indicadas
(overhead charges). A relação existente entre êsse capital de ins-
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talação e o de movimento condiciona os vários processos de financiamento das emprêsas. E' claro que tais processos hão de refletir
a intensidade e a extensão dos riscos a enfrentar.
Pois bem: em se tratando de pesquisa e lavra de petróleo, os
dispêndios preparatórios e os riscos são de tais proporções que afugentam as iniciativas e os capitais comuns. Mesmo em regiões já
reconhecidas como petrolíferas, somente as emprêsas que dispõem
de grandes reservas, (para êsse fim deduzidas de abundantes lucros
de outras explorações, se animam a enfrentá-los, ou então os que
já tenham adquirido a paixão do jôgo ou da caça ao "gato do
mato" (wild-cat).
Cumpre levar em conta que tôda a estrutura da indústria, da
prodigiosa indústria do petróleo, assenta; por derradeiro, sôbre depósito de óleo escondidos pela natureza em outros horizontes geológicos, ou, dito de outro modo, em camadas de sedimentos há milhões de anos sepultadas em lugares e profundidades diversos, não
suscetíveis de seguro conhecimento prévio.
Além de estudos geológicos e prospecções geofísicas, já de elevado custo, tais depósit0$ só se deixam descobrir por um único
processo decisivo: o da soµdagem.
Se considerarmos que os horizontes petrolíferos se encontram
a profundidade que, em geral, viriam de 500 a 3. 000 metros, e,
além disso, que não rarq se distribuem por forma ganglionada,
como favos irregulares de uma imensa colmeia, alongada e irregular, logo perceberemos que a descoberta de jazidas comercialmente
exploráveis constitui, em não pequeno número de casos, pura dádiva da fortuna.
Quer isso dizer que, antes da perfuração bem sucedida do "poço pioneiro", daquele que acusará a existência do petróleo no subsolo da área escolhida, pão de ser executados inúmeros poços
perdidos.
13. Nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - a informação é de
ARNOLD and KEMNITZER - de 50.398 poços de caça (wild-cat)
perfurados antes de Janeiro de 1929, cerca de 47 .939, ou 95,1%,
resultaram secos, e apenas 2.460, ou 4,9% acusaram existência de
reservas de importância comercial (apud MYRON W. WATKIN Oü: Stabilization or Conservation?, 1937, 36). Depois de 1929, a
nova orientação tomada pela geologia do petróleo e sobretudo pela
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geofísica, reduziu bastante aquela margem de risco, Ainda assim,
o geólogo FREDERICO H. LAHEE publicou no WORLD PETROLEUM, de Junho de 1945, interessantíssimo estudo sôbre as perfurações de pesquisa efetuadas nos Estados Unidos em 1944, do
qual se vê que dos 4. 796 poços praticados, 944 resultaram produtivos e 3.852 secos, o que eleva a 19,6% a proporção dos bem sucedidos. Mas dos 944 produtivos, apenas 709 acusaram a existência
de óleo. Os restantes 235 produziram gás e outras substâncias. Vale
dizer: operando em regiões jâ consideradas petrolíferas, a indústria
americana, no seu conjunto, sofreu uma perda correspondente a
80% dos seus esforços de pesquisa. Explicável é, por conseqüência,
que, quanto possível, se faça indenizar com os fartos lucros que
aufira dos poços produtivos e da refinação do óleo bruto.
14. Nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, porém as regiões a
pesquisar são povoadas e são abastecidas por um comércio de tudo
bem provido, poderoso e ativo. Hã excelentes vias de comunicação,
que as põem em fácil contacto com os grandes centros fabris e
bancários. As despesas de aquisição e transporte de máquinas e de
material de sondagem estão reduzidas ao mínimo. Empresas especializadas em estudos de geologia e geofísica incumbem-se, sob
condições favoráveis, de tôdas as operações convenientes. Em suma:
não obstante muito pesadas, as despesas de pesquisa são suportáveis, não só pelas reservas especiais de capital das grandes corporations, como igualmente pelos recursos financeiros do produtor
independente, desprovido de organização técnica.
A comprovada presença do óleo mineral em regiões vizinhas
justifica tôdas as esperanças.
Sem embargo disso, vimos que cêrca de oitenta por cento do
tempo e do dinheiro gastos na pesquisa de petróleo são, alí, perdidos. Eis uma das razões, segundo esclarece o citado Frankel (op.
cit., p. 17) pelas quais a produção do óleo bruto há de ficar sempre, amarrada ao problema da amortização dêsse enorme peso
morto. Os poços produtivos têm de recuperar, no decorrer da lavra,
o inútil e pesado custo dos poços secos.
Dispêndios tão elevados compõem sem dúvida o elemento dominante do custo do óleo bruto. E, por igual, explicam, até certo
ponto, o fenômeno da chamada "lavra gananciosa" O pesquisador
que logrou todo o seu capital e houve de recorrer à moeda de em-
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préstimo tem justificada pressa de salvar o capital empatado.
Ninguém ali se lembraria de lhe oferecer "reajustamentos econômicos" ou "descapitalizações", por conta do Estado, estranhos processos de que, nos países econômicamente deseducados, se valem os
mais "aptos" ou menos prudentes, para atirar às costas dos menos
"aptos", - os que constituem a Nação - os duros encargos dos
seus erros ou imprudências.
15. A quanto montará, porém, o custo de perfuração de cada poço?
Evidentemente variará segundo inúmeros fatôres, tais como a consistência dos sedimentos, a acessibilidade do ponto em que deverá
ser locada a sonda e as possibilidades de aproveitamento da sua
guarnição. Mas há muita gente que ignora que a perfuração exige
o emprêgo de tubos de aço que a revistam, de diâmetros decresçentes, a fim de que uns passem por dentro dos outros. Convenha-se em que não há de ser fácil, nem de pequeno custo, meter pela
terra a dentro um, dois três, quilômetros de tubos de diâmetros
variáveis de 10 a 5 polegadas. E o resultado mais freqüente dos
trabalhos de perfuração, que duram meses e custam, em média,
Cr$ 2. 500,00 por metro corrente, elevando-se a totais que variam
de um milhão e duzentos e cinqüenta mil cruzeiros ............. .
(Cr$ 1. 250. 000,00) a set(i milhões e quinhentos mil ........... .
Cr$ 7. 500. 000,00), por poço, resume-se na verificação da inexistência do óleo e na pura e simples coleta de testemunhos esclarecedores das indicações de g~ologia ou da geofísica.
1

16. Se nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA o custo de pesqmsa, de enormes proporções, condiciona, tempo em fora, a economia
da produção de óleo cru, nos países de população extremamente rarefeita, sobretudo em zo:p.as virgens, situadas a grandes distâncias do litoral, ao custo habitual da pesquisa juntam-se o tempo e
o dinheiro exigidos pelos trabalhos de prévio desbravamento, de
construções de estradas, moradias, armazéns de abastecimento, escolas, serviços hospitalares e de assistência médica, em uma palavra: um mínimo de civilização que torne exeqüíveis os programas
assentados.
Além disso, na execução de tais empreendimentos, os titulares
de autorizações de pesquisa quase nunca podem dispor do concurso
de organizações auxiliares. São, de ordinário, obrigados a executar,
com o seu próprio equipamento mecânico e técnico, inclusive de

-

219 -

geofísica, tôdas as operações. 1:sse acúmulo de condições desfavoráveis prolonga, por vários anos, o período de carência de emprêsa,
caracterizado pela contínua inversão de capitais de reprodução incerta e retardada.
17. As demonstrações feitas, nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, perante o "SPECIAL SENATE COMMITEE INVESTIGATIG PETROLEUM RESOURCES", a propósito dêsse grave aspecto
da economia do petróleo, são impressionantes. É possível que as
cifras tenham sido exageradas, ou compreendam overhead charges muti problemáticas. . . Os dados foram fornecidos pelas empresas interessadas e sabemos que a ética do jôgo do petróleo, pelo
menos até agora, não poderia ser mais complacente. Seja como fôr,
ainda que as glosemos em confronto com as indicações da nossa
experiência, dão que pensar.
No CANADÁ, caso-limite de condições propícias, a pesquisa do
campo de "Turner Valley" começou em fevereiro de 1927 e em
abril de 1929 ocorreram a descoberta do primeiro poço produtivo
e o início da venda de óleo. Entre uma e outra datas houve o
empate de US$ 1. 997. 413,00 (Cr$ 39. 918. 260,00).
Na VENEZUELA, a "Creole Petroleum Corp." iniciou suas pesquisas em 1920 e somente em junho de 1928 logrou acertar no
primeiro depósito natural de óleo, cuja lavra começou em setembro
de 1930. O capital investido entre 1920 a 1930 elevou-se a
US$ 48. 335. 063,00 (Cr$ 966. 701. 260,00) .
No mesmo país, a pesquisa de nova região e a preparação de
campos de lavra, por outra emprêsa, consumiram, de 1925 a 1939,
US$ 4. 015. 000,00 (Cr$ 880. 300. 000,00) . Uma outra companhia
empregou na pesquisa e preparação de lavra de outro campo
US$ 26.900.000,00 (Cr$ 538.000.000,00). Isso posto, temos que, na
VENEZUELA, país que até há pouco se colocava como segundo produtor de óleo cru do mundo, as companhias gastaram 2 bilhões
e 424 milhões de cruzeiros na descoberta e preparação de campos
produtivos de petróleo.
Na Colômbia, a "International Petroleum Co. Ltd." iniciou
a pesquisa do campo "De Mares", em janeiro de 1916 e só começou a sua lavra em julho de 1926, não obstante ter descoberto
o primeiro poço produtivo em abril de 1918. De 1916 a 1926 gastou
cêrca de US$ 48.6000.000,00 (Cr$ 972.000.000,00). No campo
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"Barco", de 1916 a 1939, sendo êste último o ano de lavra franca,
outras companhias empataram US$ 60.310.000,00 ............. .
(Cr$ 1.206.200.000,00) . Total da Colômbia - 2 bilhões, cento e
setenta milhões de cruzeiros.
Repetiremos: são cifras que dão que pensar. Infelizmente para
a Venezuela e para a Colômbia bem pouco dêsse dinheiro se transformou em riqueza para os respectivos povos.
E' por igual, absolutamente certo que, na Venezuela, as
emprêsas, pelo menos algumas, contaram desde logo, para enfrentar tais gastos, com os profusos poços da região do Lago Maracaibo,
na qual sempre houve abundância de petróleo, descoberto sem dificuldade.
Ainda que nos atenhamos às despesas anteriores à descoberta
do primeiro poço produtivo em cada campo, chegaremos aos seguintes totais:
CANADA ................. .
VENEZUELA ..........
COLÔMBIA ............... .
1
••••

US$
1.997 .413. 00
73 .487 .169. 00
22.187.000.00

Cr$
39 . 948. 260,00
1. 469. 743. 380,00
443. 740. 000,00

97. 671. 582. 00

1. 953. 431. 640,00

O que sucedeu com o Recôncavo baiano prova, porém, que
a pesquisa não se restrin~e, como pensam alguns, à descoberta do
primeiro poço produtivo; vai muito além, para demonstrar, não
raro, que o campo não é comercialmente explorável.
O Conselho Nacion~l do Petróleo recebeu do Tesouro, de 26
de novembro de 1938, quando foi criado, a 31 de julho de 1946, a
elevada soma de trezentqs e setenta e quatro milhões oitocentos
e dezesseis mil e cem cruzeiros (Cr$ 374. 816 .100,00). Esta soma
não corresponde, porém, fl.O esfôrço empenhado pela União na descoberta do petróleo, conforme alguns supõem. Pelo contrário, foi
gasta depois de descoberta a região que se revelou petrolífera. A
ela devem ser adicionadas as quantias despendidas na pesquisa do
petróleo nos anos decorriqos de 1918 a 1938, nos quais foram perfurados cêrca de 25. 000 metros, a julgar pelos dados extraídos dos
relatórios oficiais. Emborfl. não levantadas as cifras relativas a tais
dispêndios, acreditamos que se elevem a cêrca de 100 milhões de
cruzeiros (Cr$ 100. 000. 000,00) . Depois de criado o Conselho,
18.

-

221-

somente os contratos efetuados com a "United Geophysical Co.",
com a "Drilling & Exploration Inc.", com a "Schlumberger Surenco" e com diversos técnicos americanos consumiram essa quantia. Os aludidos serviços técnicos, incluindo-se os da "Cruzeiro do
Sul", elevaram-se a Cr$ 101.847 .305,00.
Durante êsse tempo foram executados, especialmente na Bahia, estudos geológicos que cobriram 2 milhões e 500 mil hectares,
dos quais 1 milhão e 220 mil foram objeto de estudos geofísicos.
Mas a área sondada não excedeu de 5 mil hectares, dos quais 646
intensamente perfurados, para conhecimentos das suas reservas de
óleo. O custo aproximado do metro corrente de perfuração variou
de Cr$ 482,00 à Cr$ 6. 751,00.
Os poços mais caros são de ordinário os secos. Tomando como
custo médio do metro corrente o de Cr$ 2.500,00 e como profundidade o de 1. 500 metros - teremos em média, para cada poço sêco,
o custo de Cr$ 3. 750. 000,00.
O denominado M-1, de Mata de São João, na BAHIA, alcançou
uma profundidade de 2.497,88 m, a máxima já atingida no Brasil,
sem descoberta de óleo. O seu custo provável foi de Cr$ 6.244.600,00.
19. Confrontadas as áreas acima, que se referem por hectares, com
imensa extensão das nossas treze províncias presumlvelmente petrolíferas, cuja superfície o General JUAREZ TAVORA avalia em
três milhões de quilômetros quadrados, logo deparamos o motivo
primordial da divergência verificada entre a opinião dêsse eminente brasileiro e a do seu não menos eminente colega, o General
HORTA BARBOSA, no atinente à solução do problema do aproveitamento do nosso petróleo. Aquêle raciocina tendo em mente o
Brasil inteiro e a partir de áreas que se medem por milhões de
quilômetros quadrados; êste tem os olhos fitas no petróleo da BAHIA, distribuído em áreas que se sucedem por milhares de hectares.
Ora, no tocante ao petróleo baiano estamos todos acordes: deve ser
mantido em poder da UNIÃO e suprir de matéria-prima a refinaria de construção já autorizada pelo Congresso. Se com os nossos
próprios recursos levamos sete anos, despendendo 300 milhões de
cruzeiros para pesquisar petróleo em cêrca de 250 quilômetros
quadrados, ainda que nos restringíssemos a operar apenas em
30. 000 quilômtros quadrados, isto é, em uma centésima parte
da área avaliada, teríamos de consumir, guardadas as mes-
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mas proporções, sete séculos para fazê-lo e 210 bilhões de
cruzeiros. Não negaremos que se fôssemos felizes, o petróleo
descoberto daria para ressarcir, com lucro, tal dispêndio e para
reduzir o tempo da pesquisa. Principalmente se pudéssemos exportá-lo depois de refinado. Mas, não devemos esquecer que o mercado aberto de petróleo já se acha sob contrôle de americanos e
ingleses. O outro, o fechado, pertence aos SOVIETS.
20. Não nos iludamos - o montante dos gastos de pesquisa é
excepcionalmente pesado, "extra heavy" como dizem os americanos, sobretudo em zonas extensas e virgens, de árduo acesso, nas
quais o homem não tenha qualquer prévia e segura indicação da
existência de jazidas. Muitas têm sido, nQ Mundo, as emprêsas que
sucumbiram esmagadas pelo seu pêso. Prosperaram as que tiveram
a boa fortuna de encontrá-lo sem maiores sacrifícios. Estamos pois,
em face de atividade que, por sua larga margem de risco, se equipara ao jôgo.
Nas regiões privilegiadamente petrolíferas, tais como algumas
dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, do sul da RÚSSIA, da PÉRSIA, do PERU, do MÉXICO, em que o óleo negro emergiu por si,
não raro com aborrecim\<;!nto para quem o encontrava, tudo se
passou de maneira diferente. O jôgo foi tentado em paradas de
menor violência. Não admira que nelas se tenham formado os
enormes capitais com que hoje êle se estende a outras regiões menos
favorecidas do Globo.
21. E aí temos porque só o capital estrangeiro, ou melhor só o
capital já afeito ao jôgo do petróleo e reforçado pelos lances felizes
dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, da RúSSIA, da PÉRSIA e
do MÉXICO, países nos q.uais as jazidas se revelaram por exsudações se anima a arrostar com os tremendos riscos da caça mundial do wild-cat.
Há ainda a acrescentar que nem mesmo as grandes empresas,
as denominadas Majors, ousam enfrentá-los em ordem dispersa ...
Recorrem ao sistema da Joint-adventure, ou seja da associação
de esforços e responsabilidades para aquele fim exclusivo. (HAROLD, An Outline of Corporation Finance, 1941. p. 4).
A não ser na ARGENTINA, onde o petróleo foi descoberto por
acaso, e no decurso de uma época de luta, não por fontes petrolíferas, mas por mercados; na ARGENTINA que se aparelhou nos
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bons tempos, quando havia facilidade de empréstimos e remessas
de maquinaria e material de sondagem, de transporte e de refinação; na ARGENTINA que sempre dispôs de moeda excelente de
cotação internacional, - não conhecemos outro Estado, que se
reserve o luxo de afrontar os riscos e os dispêndios da pesquisa de
petróleo.
Tem-se falado, entre nós, no monopólio pelo Estado exercido
na RúSSIA e no MÉXICO sôbre tôdas as atividades que constituem a economia do petróleo. O que não se tem dito porém, é
que, nos dois referidos países, ao Estado não foi difícil erigir tal
monopólio, pois que pôde contar desde logo com o poderoso arcabouço de uma indústria privada de excelente organização e alto
rendimento.
22. Na RúSSIA assistimos à primeira aliança de c1encia e da
indústria, precisamente no setor do petróleo. Coube ao reputado
Professor MENDELEFF imprimir orientação cientifica aos trabalhos de usina Sourakhany, na região de Bacu, elevando-lhe os
lucros. Abolido, em 1870, o primeiro monopólio do Estado, a conselho de MENDELEFF e de STEINMANN, Diretor das Minas do
Cáucaso, surgiu a grande indústria russa de petróleo.
Três ordens de fatôres contribuíram para o seu progresso esclarecem PAUL ASTROL e ALEXANDRE MICHELSON: - a
iniciativa o trabalho e a ciência dos russos: o fato de só desenvolver a indústria russa do petróleo sob a égide de um grande e poderoso Estado; e enfim o concurso do capital estrangeiro", (La
Lute pour le Pétrole et la Russie, Paris, 1922, p. 73).
A demonstração dêsse enunciado, feita pelos mesmos autores,
não apenas convence, mas suscita a admiração do leitor pela capacidade técnica dos engenheiros e dos químicos russos. O emprêgo dos resíduos de nafta, como combustível, nasceu na RúSSIA
mazout, assim como a idéia de transporte de óleo em vagões e
navios-tanques.
Não fôsse uma grande potência, fixe-se bem o alcance dêsse
elemento fundamental do enunciado - e, por certo, o terceiro e
último elemento - o capital estrangeiro, não se conformaria em
associar-se ao capital e à iniciativa dos russos, tal como fêz: submeteria o petróleo dos Balcans, do Cáucaso e do Cáspio, ao sistema de exploração total, impôsto ao petróleo da Pérsia.
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Ao ter início a guerra de 1914, depois de se haver operado a
primeira concentração da indústria russa, pela "Russian General
Oil Corporation", fundada em Londres, sob os auspícios de Deterding, sàmente essa poderosa holding dirigia dezenove emprêsas de petróleo em atividade naquele país. O seu capital elevava-se a cêrca de 245 milhões de rublos então equivalentes a
600 milhões de francos ouro . A êles somados os 52 milhões de
rublos das emprêsas do grupo Shell, e os 40 milhões do grupo
"Nobel'', teremos o total de 337 milhões de rublos ou 900 milhões de
francos ouro. A êsse montante de capitais britânicos, francêses e
norueguêses, deveriam ser acrescentados os investimentos propriamente ditos de que não logramos ter notícia, assim como não
nos foi possível levantar o capital social e o aplicado pertencentes
ao grupo alemão, dirigido pelo "Deutsch Bank" e representado
pelas holdings - "The Spies Petroleum Co., e Petrole de Grozny.
Expropriando campos petrolíferos em franca produção, distilarias de diversas capacidades, oleodutos, vagões e navios-tanques,
ao Soviets tocou uma t~refa relativamente simples ao instituir
o seu monopólio: - a de movimentar uma poderosa organização
industrial excelentemente montada, graças ao concurso da técnica e do capital estrangeiro e, com os seus resultados, prosseguir nos
trabalhos de pesquisa.
23. No Mll:XICO, a indústria do petróleo começou com o americano EDWARD L. DOHENY e com o inglês PEARSON, depois
LORD COWDRAY, respectivamente em 1900 e 1901. Os dispêndios
com pesquisas não fora~ grandes. Diante de exsudações encontradas nas fazendas "del Tulillo e "Chapacao", próximas de Chijol,
a oeste da baía de Tampico, DOHENY adquiriu-as e, dentro em
pouco, após a descoberta de grande reserva de óleo em "Casiano",
teve de construir o primeiro oleoduto. Mas somente em 1917 em
diante, a indústria de petróleo do MÉXICO atingiu excepcional
desenvolvimento. Segundo foi comunicado à "Comissão de Inquérito" do Senado americano, tôdas as grandes emprêsas do mundo,
entre as quais a Companhia Mexicana de Petróleo "El Aguila"
(controlada pelo Almira:p.tado inglês): Companhia Mexicana Holandesa "La Corona" (Royal Dutch), Standard Oil Co. (New jersey), Pan-American Petroleum Transport Co., Sinclair Oil Corp.,
Pierce Oil Co., South Pe+u Gulf Oil Corp., Texas Corp. e Atlantic
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Richmon Petroleum Co. of México, Standard Oil Co. of México,
inverteram, no México, em poderosas instalações de pesquisa, lavra, transporte e refinaria de petróleo, para cima de ........ .
US$ 500. 000. 000,00 ou sejam 10 bilhões de cruzeiros.
Por conseguinte, no México, tal como sucedeu na Rússia,
o monopólio do Estado foi instituído sôbre estupenda base industrial firmada pelo capital estrangeiro.
Acentuando-o - apressamo-nos a advertir - não temos em
mente comparar os móveis das duas grandes expropriações, nem
ainda o processo a que obedeceram. Ao ter conhecimento do modo
pelo qual as companhias de petróleo se conduziram no México não
pc,demos deixar de reconhecer a legitimidade do ato de defesa com
que aquela nobre Nação preservou a integridade na sua soberania
e pôs côbro ao "espírito imperialista", reinante na exploração do
seu petróleo, e que torna sempre suspeita certas emprêsas estrangeiras, especialmente as viciadas no jôgo, até aqui livre e
pouco escrupuloso, do petróleo.
Cremos honrar a memória dêsse autêntico grande homem,
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, ao dizer que não foi só o apêgo
leal à política da boa vizinhança que o fez resistir aos insistentes
pedidos de intervenção armada no MÉXICO, para maior honra
e glória do "sagrado princípio da propriedade" e da "santidade
dos contratos": foi a íntima e clara consciência da justiça de reivindicação mexicana e a certeza de que, antes de colocar as Fôrças
Armadas dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA a serviço da defesa dos interêsses de suas empresas de petróleo, era mister impôr-lhes obediência aos imperativos de uma outra ética a que não
estavam acostumadas, às restrições inspiradas pelo alto e vigoroso
idealismo da verdadeira política americana, que não é a de JAMES
KNOX POLK ou de ZACHARY TAYLOR, mas a de WASHINGTON,
de JEEFERSON, de LINCOLN e de WOODROW WILSON.

21.

II
REALIDADES DA NOVA ECONOMIA DO PETRÓLEO
25. O Manifesto dirigido à Nação mexicana pelo General CARDENAS, ao decretar a nacionalização imediata e integral da
indústria de petróleo do país, particularmente nos tópicos relem-
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brados pelo ardente patriota General HORTA BARBOSA, na sua
r~cente conferência de São Paulo, merece de todos nós madura reflexão. Abusos inomináveis de uma polícia privada, ostensiva ou
clandestina; intolerável e persistente intervenção das emprêsas na
política nacional e até custeio de rebeliões contra o Govêrno constituído: alimentação quase sem dissimula1;ões, do espírito de resistência a medidas que lhes afetavam os interêsses; enriquecimento
imoderado de seus "testas de ferro", advogados administrativos e
espiões dispostos nos centros de deliberação oficial - eis, em grandes linhas, o quadro que nos apresenta o Manifesto do General
CARDENAS, nos tópicos reproduzidos pelo General HORTA BARBOSA.
Estamos, porém, convencidos não só de que o new deal modificou a linha geral da conduta das emprêsas, mas igualmente de
que a transposição da economia do petróleo, do plano da competição privada para o da coordenação internacional, acabou atraindo-a à órbita do supremo contrôle político do Estado, na qual
aquêles abusos já não ter~am cabimento.
DA ESFERA ECONôMICA PARA A POLfTICA
26. Realmente: depois das grandes partidas jogadas por JOHN
D. ROCKFELLER contrfl. DETERDING e MARCUS SAMUEL, ou,
o que vale o mesmo entre a "Standard Oil" e a "Royal Dutch-Shell",
nas quais soberanos, horµens de Estado, generais, altos funcionârios, dispersos pelo Mundo, foram movimentados de acôrdo com
as circunstâncias, o que não raro deu lugar a grandes e dramáticas
conseqüências, o jôgo do petróleo transferiu-se, em grande parte,
da esfera da economia para a da política e, o que foi mais sério,
da esfera da política da paz para a da guerra.
O despertar do interêsse da ALEMANHA pelo petróleo dos Balcans, do Cáucaso e do Oriente Próximo e Médio, após a descoberta,
o aperfeiçoamento e a vulgarização dos motores Diesel, deveria
concorrer, muito mais do que se supõe, para que o tiro de Serajevo
deflagrasse a primeira guerra mundial. A criação, sob os auspícios
do Deutsch Bank, da "Deutsch Petroleum Aktien Gesellschaft"
que chamou a si o cont:rôle das emprêsas petrolíferas germânicas
e o funcionamento de várias delas na "Deutsch Petroleum Verkansgesellschaft" e na "Europaische Petroleum Union", levariam
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a ALEMANHA a reclamar a posse das jazidas de petróleo existente
na Mesopotâmia, na zona de tráfego concedida à estrada de ferro
de Bagdad. Do conflito inicial nasceu a "Turkish Petroleum Company", ficando então claro, mesmo para o "Departament of State", de Washington, que o Govêrno de S .Magestade Britânica atuava, como parceiro principal, mas oculto, no jôgo mundial do
petróleo, nêle comparecendo por detrás da "Royal Dutch-Shell" e
da "Anglo-Persian Oil Company".
27. A primeira guerra mundial, pois, viria transferir, de maneira
definitiva, não pequena parte do jôgo do petróleo do plano da
/ree-enterprise para o da política" .
Até 1917, as emprêsas americanas guardaram neutralidade em
face do choque europeu. Sômente partiram em auxílio dos Aliados
depois do aflitivo apêlo de CLEMENCEAU, dirigido ao Presidente
WILSON, após lhe haver sido comunicado pelo Alto Comando que
êste só dispunha de petróleo para alguns poucos dias de luta.
Prestado o socôrro pedido, organizou-se o "Petroleum Executive",
assistido, a seguir, pela "Interallied Petroleum Conference", primeira forma de integração mundial da economia do petróleo.
Os que já tiveram o ensejo de ler as "Memórias de Guerra" de
LUDENDORFF ficaram sabendo que as ofensivas contra a RUMANIA e contra a RúSSIA, de que resultaram a paz de Bucareste de
Brest-Litovsk, tiveram por fim a aquisição de petróleo e trigo, tais
como as correspondentes ofensivas da última guerra. A grande
ofensiva do General ROMMEL objetivava o contrôle do canal de
Suez e do petróleo do Oriente Médio.
Muito mais do que a primeira, a segunda guerra mundial foi
a guerra do petróleo. Esta última, que ainda não acabou e que
ameaça recomeçar, já agora entre os dois mundos - o nosso e o
comunista, - transportou, de vez, o petróleo do campo da freeentreprise para o da integrated enterprise, subordinada aos Governos de Washington e de Londres.
Todos êsses acontecimentos demonstram que, muito mais do
que no seu tempo, "a política internacional é, hoje, a política do
petróleo", segundo postulava BRIAND. E a fortíssima tensão que
se observa nos trabalhos da Assembléia de Lake Success nada mais
é do que o efeito culminante de um jôgo do qual os "Três Gr:mdes",
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nas conferências de Moscou e de Teeran, esconderam os planos que
tinham em mente, em particular os relativos ao petróleo.
Depois de divulgação feita pelo OIL AND GAS JORNAL, em
fins de 1943, o mundo ficou inteirado de que, na fixação dos planos de após guerra, as discussões se concentraram de preferência
no problema da produção e da distribuição do petróleo.
DO REGIME DE COMPETIÇAO PARA
O DO CONTRôLE DO ESTADO
28. Durante todo o tempo que lhes foi necessário para conquistar
a posição de irresistível império que hoje ocupam, as grandes holdings e os mestres, consciente ou inconscientemente dedicados à
defesa de seus interêsses, sustentaram, contra a evidência dos fatos,
que a indústria do petróleo só poderia viver em regime de competição. Eram as únicas a lucrar com êle, nos setores em que devoravam os menos aptos para a luta. Senhoras de posições decis1vas, insistem, ainda, em' asseverar que amam e respeitam a liberdade, não só porque, dê~;se feitio, conservam em trabalho um número considerável de filiais e subsidiárias, e emprêsas independentes que, só até certo ponto, escapam ao seu contrôle, mas, antes
de tudo, porque põem mais a vontade os seus Governos, no empenho de lhes abrir novos campos de atividades no estrangeiro.
A realidade é, porém outra. O que particularmente lhes interessa nos dias de hoje é a estabilidade da situação conquistada,
ou, no dizer de HAROLD L. ICKLES, em defesa do Disney-Thomas
Bill, the stabilization upon profitable basis" (Pub. do Petroleum Administrative Board, Maio 30, 1934). E a "estabilidade"
depende do apoio dos Poderes Públicos e de "acôrdos" que, por envolverem emprêsas com uma longa história de manobras hostis, se
requerem confirmados por tratados internacionais.
Hoje, acalmam a irritação da "mística antitrust" e se insi·
nuam sob a proteção dos seus Governos e das Chanchelarias, concordando com as asserções de G. W. STOCKING (The Oil Industry
Economics of Petrole'µ,m, 1921, Pág. 3) e John Isse (Tre
and The Competitive System - 1925 p. 118). J. E. POGUE (The
U. S. Oil Policy, 1926, p. 241) todas feitas no sentido de que a competição é incompatível com a índole da indústria do petróleo, que
esta se constitui como um natural monopoly, ou, no dizer de
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FRANKEL, que as resume, vive em um "state of monopoly, qualified
by competitíon'', ou em "state of competition, qualified by monopolistic control".

Ainda com os mesmos fins, as emprêsas viciadas no "jôgo do
petróleo" procuram fazer crer que atuam em regime de absoluta
independência dos respectivos Governos, unicamente preocupadas
com os aspectos econômicos do problema.
Em tôdas as leis que redigem nunca deixam de incluir êsse
texto, que extraímos do projeto elaborado para o PERU:
"Art. 4.º - Também não podem adquirir as concessões a que
se refere esta lei, em caso algum, nem mesmo por interposta pessoa,
Governos ou Estados estrangeiros e as sociedades que dêles dependem, nem tão pouco as companhias estrangeiras que não forem
legalmente domiciliadas na República e que tenham representantes
devidamente autorizados em Lima".
Vamos demonstrar que não é tanto assim e que, mesmo antes
da primeira guerra mundial, a tendência observada era no rumo
de sua subordinação às diretivas de seus Governos, e que se as
Majors americanas, durante largo tempo, preferiram ser "um
Estado dentro do Estado", nos últimos tempos renderam-se à conveniência de aderir ao Estado...
29. Eis, na íntegra, o tópico sempre citado do discurso proferido
por WINSTON CHURCHILL, a 17 de julho de 1913, na Câmara dos
Comuns, quando investido da qualidade de PRIMEIRO LORD DO
ALMIRANTADO:
"Nosso objetivo é que o Almirantado se torne dono e produtor
independente de seus próprios suprimentos de combustível líquido
(Our ultimate policy is that the Admiralty shoud become the independent owner and producer of its own supplies of liquid fuel) :

em primeiro lugar pela progressiva formação, neste país, de uma
reserva de óleo suficiente para nos dar segurança, na guerra e
para nos habilitar a conter, na paz, as flutuações dos preços (first,

by guilding up an oil reserve in this country sufficient to make us
safe in war and able to override price fluctuations; em segundo lu-

gar, pela aquisição do poder de intervir nos negócios de óleo bruto,
quando a preços baixos êle inundar o mercado ... (secondly, by acquiring the power
market .. . ).

to deal in crude oils as they come cheaply into
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O segundo aspecto daquêle nosso objetivo abrange, para o Almirantado, o direito de beneficiar, recompor e distilar óleo cru de
várias espécies, até que adquira a qualidade requerida pelo usos
navais. (This second aspect of our ultimate policy involves the
Admiralty being able to refine, retort, or distil crud oil of various
kinds, until it reaches the quality required for naval use). Isso ainda

nos conduz a possuir, para dispor, de sobras de produção - outro
grande problema - mas, por mim, não vejo razão alguma que
nos impeça, se necessário, de entrar nesse campo da state enter-

prise (This again Zeads us ínto having to dispose of the surplus
production - another great problem - but I do myself see any
reason why we should shrink if necessary from entering this field
of state enterpríse.) ... e não vejo razão alguma, nem a vêem os

meus assistentes, para que devamos evitar, essa mais ousada extensão dos já vastos e vários negócios do Almirantado (.. . and I see
no reason, nor do my advisers, why should shrink from making
this futher extension of fhe vast and various business of the Admiralty).

O terceiro aspecto dos nossos objetivos é o de que nos devemos
tornar donos, ou, por qualquer maneira, os controladores, nas fontes, ao menos, de certa proporção do abastecimento de óleo natural
de que carecemos (The t(lird aspect of the uztimate policy is that
we must become the owri.ers, or at any rate the controlers at the
source, of at least a proportion of the supply of natural oil which
we require).

Eis as linhas sôbre as quais estamos avançando ràpidamente.
(On all these lines we are advancing rapídly) ".

Realmente foi com o apoio da "Anglo-Persian Oil Company", da
"Burman Oil Company" e da "British Controlled Oil Fields", por
êle organizadas e controladas, que o Govêrno britânico entrou a
participar da indústria petrolífera das índias Orientais e Ocidentais, da "Steana Romana" e de tôdas as emprêsas antes submetidas
ao contrôle do capital germânico, assim como adquirir a maioria
de ações em outras emprêsas no México (Scottisk American Oíl and
Transport Company na Mesopotâmia (Turkish Petroleum Co.)
e na América Central e do Sul, inclusive de emprêsas que foram
conservadas sob a aparência de americanas ...

-- 231 --

30. Coube a TEAGLE, supremo dirigente da "Standard Oil'', e a
REQUA, Vice-Presidente da "Sinclair Consolidad Oil Corporation",
alertar a opinião e o Govêrno dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA sôbre o que estava ocorrendo com as jazidas de petróleo do
Mundo.
A luta para a conquista de mercados iria transformar-se em
luta para conquista de campos petrolíferos, já em maioria ocupados pela poderosíssima dupla "Royal Dutch-Shell" e "Anglo-Persiam Oil Company", ambas fortemente apoiadas pelo Govêrno de
S. M. Britânica.
Em março de 1920, o SENADO americano pediu ao GOVÊRNO
informações sôbre o que se passava com o petróleo. Surgiu, então, o
primeiro relatório oficial "sôbre a questão mundial do petróleo",
pondo em evidência a inspiração nacionalista da política inglêsa.
Ficou demonstrado que tal política obedecia, em substância, aos
quatro pontos seguintes:
l.º - Interdição aos estrangeiros de possuir e explorar terrenos
petrolíferos na Grâ-Bretanha, nas colônias e nos protetorados inglêses.
2. 0 - Participação direta do Govêrno na indústria do petróleo,
por meio de fornecimentos de capitais e sociedades de petróleo de
maior importância e de participação de representantes do Govêrno
na administração de tais sociedades.
3.º - Interdição às sociedades inglêsas de alienar direitos concernentes ao petróleo a sociedades controladas por grupos estrangeiros.
4. 0 - Proibição de cessão de ações de sociedades inglêsas a
estrangeiros.
31. E enquanto o SENADO e a opinião dos ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA mal se recompunham de suprêsa causada por essas
revelações, a Grã-Bretanha assinava com a FRANÇA a 24 de
abril de 1920, o famoso acôrdo de San Remo que, no dizer de PAUL
APOSTOL e ALEXANDRE MICHELSON, "constituia a primeira
tentativa de estabelecimento, em um documento de importância
internacional, do princípio da delimitação da participação dos dois
países interessados no aproveitamento das riquezas petrolíferas
mundiais. "Elle marquait donc une dans la question mondiale du
pétrole". (Op. cit. p. 53).
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sado (that may affect the future of civilization even more profundly than it has in the past.)
A fixação da política nacional do petróleo (The formulation of
a national oil policy) suscita por conseguinte relevantes problemas
tanto nacionais quanto internacionais (raises questions both domestic and international), a saber: o da produção e do consumo
internos e externos (questions as to production and consumption
at home and abroad): o da articulação entre as companhias independentes e as agrupadas (questions of the relationship between
the "independents" and the Majors) e mesmo, na esfera das segundas, entre estas e alguns govêrnos estrangeiros (among the
"majors" themselves, and between the "Majors" and foreign governments) : o da cartelização e do imperialismo (question of carterlization and imperialism): o das ligações entre empresários americanos e o Govêrno dos Estados Unidos (questions of the
relationships between American operators and the Government of
the United States); e, finalmente o dos entendimentos de caráter

internacional entre os povos do mundo, uma vez que o petróleo, em
lugar de ser uma possível causa de choques de ambições entre potências rivais (and, finally questions of international understand-

ing among the peoples, so that petroleum, instead of being a possible source of conflicting ambitions among rival Powers) pode

tornar-se um fator de elevação do padrão de vida de tôdos os povos
e de disseminação dos princípios cardiais de liberdade humana (may

become a means of raising the standard of living of people everywhere and of promoting the dissimination of humam liberty) ."

Ora, é evidente qua a solução de tais problemas, dada a sua
manifesta interdependência, sàmente será possível sob a supervisão
do Estado, exercida com maior ou menor ação de contrôle, conforme o tempo e as circunstâncias, embora nem sempre pressentida.
33. O que maravilha observar é que as lições da última guerra,
devidamente assimiladas pelo DEPARTAMENT OF STATE, pelo
WAR DEPARTMENT e pela suprema direção das Majors, justificariam plenamente as advertências e recomendações de TEAGLE,
feitas perante o Congresso do "American Petroleum Institute". ao
findar o ano de 1920.
Fazendo o paralelo das posições então ocupadas pelos americanos e pelos inglêses, êstes empenhados em obter campos petrolí-
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feros no estrangeiro e aqueles reduzidos à lavra e à industrialização
de suas jazidas nacionais, ponderava TEAGLE:
"Mas será razoável exigir dêles (dos ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA) que se esgotem imprudentemente suas próprias fontes
de aprovisionamento? A indústria petrolífera americana - prosseguiu - não pode aceitar semelhante solução. Ao contrário, deve
procurar desenvolver-se no estrangeiro para dotar a produção nacional de novos suprimentos de petróleo. A produção nacional já
não é bastante para cobrir as necessidades internas. Urge, pois, que
os produtores americanos atuem a fim de desenvolver-se nos países
estrangeiros recursos petrolíferos. Para isso estão qualificados por
uma longa e enorme experiência."
O a pêlo ao concurso do Govêrno foi aberto:
"Somos obrigados a reconhecer, hoje, que a política de contrôle
e de restrições governamentais deu ao problema do petróleo o
caráter de um problema de política internacional".
Antecipando o tom de, firmeza com o qual o chanceler COLBY
interpelaria Lord CURZO~ a respeito do petróleo do Oriente Médio,
TEAGLE, no aludido documento, fazia a inglêses e francêses a seguinte advertência:
"Por sua situação no comércio mundial, pelas armas financeiras e econômicas que possq.em, os ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
poderiam, sem sombra de dúvida, exigir uma nova partilha de terrenos petrolíferos estrangeiros, para assim dispor de uma parte
dos bens que outras nações pretendem conservar, inteiros, para si
próprias".
Estas palavras, que transcrevemos de tradução francêsa, parecem proferidas ontem, .perante o "Special Senate Committe Investigating Petroleum Resources", tão bem se ajustam às que, com
o mesmo sentido, foram :perante êle pronunciadas por CHARLES
RAYNER GENERAL H. e. PECKHAM e EDWARD P. JOHNSON,
autorizados órgãos de expressão do pensamento do DEPARTAMENT OF STATE, WAR DEPARTMENT e da STANDARD OIL
(N. Y.), respectivamente.
34. As declarações do primeiro concentram-se por bem dizer no
seguinte tópico:
"O DEPARTAMENT OF STATE tem, por isso, adotado a posição de considerar que o interêsse público dos ESTADOS UNIDOS
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DA AMÉRICA exige a máxima conservação das reservas nacionais
e próximas (requires maximum conservation of domestic and nearly
reserves) e a expansão em larga escala do contrôle sôbre as reservas estrangeiras de óleo por parte de seus naturais (and large

scale expansion of holdings ni foreign oil resources by United
States nationals). Tem êle, em conseqüência, apoiado ativamente
(actively suported) os esforços dos interêsses petroleiros dos Estados Unidos da América (the efforts of United States petroleum inlerest) no sentido de conseguir e consolidar concessões no estrangeiro (to secure and consolidate concessions abroad) ".

O representante do Department of State encareceu, ainda, a
necesidade de uma forte política externa, no concernente ao petróleo (the need for a strong foreign ail policy) que de modo pleno reconheça o interêsse dos Estados Unidos da América em cada
uma das áreas petrolíferas do mundo (that fully recognises our
national interest in each of the oil areas of the world) .

De seu turno, a opinião de War Department acha-se contida
no seguinte trecho do depoimento do General Peckman:
"Os Estados Unidos da América têm dirigido o mundo, por
muitos anos, na arte de descobrir petróleo e fornecê-lo aos consumidores a preço relativamente baixo (The United States has led

the world for many years in the arts of finding petroleum and
supplying it to consumers at relatively low costs). Do nosso pró-

prio ponto de vista nacional, tanto quanto do da prosperidade e da
paz mundiais (From our own national standpoint as well as from
the standpoint of world-wide prosperity and peace) é importante
que as atividades dos nacionais americanos sejam continuadas não
somente nos Estados Unidos da América mas também nos campos estrangeiros (it is important that the activities of American

nationals should be continued not only in the United States but
in foreign fields) ."

Depois de insistir em que os americanos devem ser plenamente
protegidos pelo Govêrno no desenvolvimento de suas legítimas emprêsas, acrescentou o representante do War Department:
"Como corolário da proteção governamental, todos os possíveis
arranjos deverão ser feitos para impedir que os nacionais americanos disponham das suas reservas estrangeiras de óleo, por venda
ou arrendamento, sem aprovação do govêrno dos Estados Unidos
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da América. (As a corollary to governmental protection, all pos-

sible arrangements should be made to prevent American nationals
from disposing of their foreign oil resources by lease without the
approval of the United States Government). Somente por êste

meio pode a Nação estar segura de tôda a possível utilização, para
fins de defesa, no futuro, das reservas externas (Only in this way
can the Nation be assured of all possible utilization of f oreign resources for defense needs in the future).

35. Expressando o ponto de vista das emprêsas, propôs Mr. JOHNSON que a política do petróleo assentasse nas seguintes bases, que
formulou por escrito :
"1 - O plano de atividade das companhias privadas americanas empenhadas na indústria de óleo no estrangeiro (The operating
programs of American private companies, engaged in the oil industry abroad) obedecerá a diretrizes de ampla concepção, ni-

tidamente traçadas pelo nosso Govêrno e por êle mantidas com
firmeza (should be in accbrdance with clearly defined policies of
our Government, broadly conceived, consistently maintained)] e
baseadas no entendimento e na cooperação mais completos que
deverão existir entre elas e o DEPARTMENT OF STATE (and
based on complete undertanding and cooperation between such
companies and the Department of State) . Essa coordenação é es-

sencial dada a importância do petróleo para o bem-estar econômico
e a segurança dêste país e suas repercussões sôbre a paz mundial
(such coordenation is essential in view of the importance of oil

to the economic well-being and national safety of this country
and it relation to the peace of the world) . O efeito dos planos de

atividades das companhias privadas sôbre as diretrizes governamentais e destas sôbre aquêles não pode ser ignorado (The effect of
the operating programs pf private companies on governmental
policies and of these policies on such operating programs cannot be
ignored). Os objetivos externos da indústria petrolífera americana

e os da política externa do Govêrno não podem ser separados em
dois compartimentos diferentes sem perda de eficiência para ambos.

(The objectives of the American oil industry abroad and of the Government's foreign policy cannot be separated into two different
compartiments without impairing the efectiveness of both).
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2 - A indústria petrolífera deverá receber do Govêrno, para os
seus esforços no estrangeiro, um apoio inteiramente cordial - (The

oil industry in its f oreign efforts should receive the whole hearted

será amparado pelo DEPARTMENT OF STATES SEM QUE OS
HOMENS DÊSTE A JULGUEM MERECEDORA DE AUXÍLIO (Sin-

ce no degree of organization will help unless the men in the Departament of State know the industry is worth helping) TORNA-SE

óBVIO QUE ELA DEVE SE ESFORÇAR PARA QUE SUA CONTíNUA CONDUTA SEJA TAL QUE ASSEGURE O APOIO DO GOVÊRNO. (It is obvious that the industry might see that its con-

duct continues to be such as will warrant Government support).

Não sómente o apoio do Govêrno é importante, em si mesmo, como
convém que mundo inteiro saiba que a indústria o recebe de maneira firme e contínua. (Not only is Government backing in itself

important but the whole world might to know that the industry
has consistent and continuing governmental support).

36. Em suma: inteira subordinação das emprêsas às diretivas do
Govêrno, em assídua e cordial cooperação com os seus órgãos, a fim
de que haja a máxima coincidência possível dos objetivos a atingir
no exterior e, sobretudo, divulgação mundial da certeza dessa assistncia - eis que as seguras indicações de que as holdings americanas, abrindo mão da sua independência tradicional, também nesse
ponto resolveram seguir o exemplo de DETERDING, que sempre
preferiu atuar apoiado pelo Govêrno do REINO UNIDO e de acôrdo
com as suas diretivas políticas. Por conseguinte, não se nos afigura
exagêro considerá-las, em certo modo, agências da expansão econômica e militar dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, tais como
o são da INGLATERRA as dos grupos "Royal Dutch Shell" e "Anglo Iranian Oil Company" ou Anglo Persian".
Tudo isso pôsto, parodiando a frase de FRANKEL, poderíamos
dizer que a indústria do petróleo chegou finalmente a um estado
que é, em substância, o de monopólio oficial, embora exercido na
prática, sob um regime de free entreprise, ou então, a um regime
de free enterprise submetido ao contrôle monopolístico dos Governos de Washington e de Londres.
Evidentemente tudo se passa como se tal contrôle não existisse,
mas nem por isso file deixa de ser menos real e eficaz, sem embargo
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da propaganda continuamente feita da free enterprise e da free
competition, de indiscutível excelência, não negaremos, mas para
outros setores econômicos.
NECESSIDADES DE NOVAS RESERVAS
37. Se assim é, ninguém deve nutrir ilusões sôbre as possibilidades de nossa direta participação nos negócios mundiais de petróleo
Neles ninguém poderá ingressar na qualidade de new-comer. O
mercado mundial já está repartido. Pertence ao "Grupo" UNITED
STATES OF AMERICA mais UNITED KING DOM, (U.S. A. + U.K.).
Em compensação, há de levar-se em conta que a própria economia do petróleo exige, segundo os princípios de DETERDING,
produção e refinação tanto quanto possível colocadas nas zonas
de maior consumo; e mais, que a fúria com que hoje se gasta o petróleo e seus derivados representa séria ameaça para as reservas já
conhecidas de óleo bruto. O perigo de declínio da produção dos
campos em atividade é real. Indústria de pesadíssima estrutura, da
qual dependem a segurança e a estabilidade da vida econômica dos
ESTADOS UNIDOS DA AlVIÉRICA e do IMPÉRIO BRITANICO, tem
que ver longe e preparar-s~ em tempo para tôdas as eventualidades.
Uma simples leitura do relatório do "SPECIAL SENATE COMMITTEE INVESTIGATING PETROLEUM RESOURCES" basta para
nos convencer do que representa o petróleo para a economia e para
a segurança dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
O seu consumo cresce de modo vertiginoso. Era antes da guerra,
em 1938, de 3.115.000 barris diários. Atingiu, em junho de 1945, a
elevada cifra de 4. 890. 000. E, em 1946, depois da paz, a procura
ultrapassou-a, orçando, nos dias de hoje, por cêrca de 5.000.000 de
barris ou sejam 150. 000. 000 de barris por mês ou 1. 800. 000. 000 de
barris por ano.
Para fazer face a êsse espantoso consumo, há, segundo previsões do "American Petroleum Institute'', reserva medida (proven
rPsenJes) do volume provável de 20.826.813.000 barris - ou de
21. 345 . 138. 000 barris, ele acôrdo cmo estimativa publicada no
Oil and Gas Journal, de 25 de janeiro de 1947 (Pág. 155). Importa
dizer, garantia efetiva para um abastecimento de cêrca de doze
anos. Muitos, porém, não vêem as coisas tão negras. Novos campos têm sido descobertos, se bem que em condições bem menos fa-
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voráveis. Os já abandonados podem ser submetidos a nova lavra,
por processos mais modernos, não obstante menos lucrativos. A
faixa costeira continental shell já tem produzido algumas surprêsas agradáveis.
O certo, porém, é que a inquietação se insinua nos espíritos
mais previdentes e as autoridades militares cada dia preconizam,
com a maior ênfase, a necessidade da poupança das reservas nacionais. Ora, todo e qualquer processo que não seja o da extração
do óleo natural e abundante, adotado até agora, terá de produzir
importantes modificações na indústria petroleira dos ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA, compremetendo o seu formidável arcabouço
atual.
38. Daí o empenho pôsto pelo DEPARTMENT OF STATE na
consecução, por parte de emprêsas americanas, de novas jazidas
no estrangeiro. Suas reservas medidas, nesse setor do petróleo do
estrangeiro, não são de todo tranqüilizadoras. Em janeiro de 1945,
elevavam-se a cêrca de 17. 371. 000. 000 de barris, dos quais ..... .
5. 596. 000. 000 aproximadamente localizavam-se na VENEZUELA,
na COLÔMBIA, na ILHA DE TRINDADE; cêrca de ........... .
11.136. 000. 000 no ORIENTE PRóXIMO e MÉDIO e os restantes
639. 000. 000 em outras regiões.
Tais reservas representaram o dôbro do consumo assegurado
pelas reservas norte-americanas, se, de seu turno, não estivessem
destinadas a outros mercados.
Seja como fôr, eis uma considerável realidade, que particularmente nos interessa. Não importa que os representantes da indústria· americana a encubram, por hábito contraído no jôgo do
petróleo, e simulem desinterêsse pelas nossas reservas prováveis.
Sabemos que assim procedem esperançados de que lhes venham a
ser concedidas "pelo menos sob condições tão favoráveis quanto às
das Caraíbas". A verdade, porém, é que delas necessitam, não tanto
porque as do MÉDIO ORIENTE lhes poderão ser arrebatadas na
emergência de uma guerra ou de um levante islâmico, mas especialmente porque indústria de tamanhas proporções tem de preparar,
com grande antecedência, as subseqüentes fases de suas atividades.
39. Reconhecendo que as emprêsas americanas necessitam de
nossas prováveis jazidas e sendo por igual inegável que o Govêrno
de Washington, embora não dispondo de procedimento legal para
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forçá-las a tomar iniciativas inseguras, lhes pode recomendar a
aceitação de bases diferentes daquelas sôbre as quais têm operado,
desde que sejam vantajosas e firmes, devemos esperar que isso
aconteça. Aliás, na espécie, não se trataria de ato compulsório e
sim tão-somente de persuadir os chefes e diretores daquelas "democracias em miniatura", da ficção de Mr. HOOVER JúNIOR, a usar,
uma vez mais, os absolutos poderes de contrôle que lhes facultam
as leis americanas, por meio dos quais deliberam em nome das
centenas de milhares de acionistas que constituem, em teoria, as
suas assembléias plenárias.
Isso dizemos porque ao aludir, de modo tão enternecido, aos
interêsses de centenas de milhares de acionistas que, segundo afirma em trabalho submetido à COMISSÃO; dirigem, por via de voto,
democràticamente, as "democracias em miniatura" denominadas
"Standard Oil da California", Texas Company", "Socony Vacuum
Oil Company", "Atlantic Refining Company", "Philips Petroleum
Company" e "Union Oil Company", Mr. HOOVER JúNIOR não
se limita a oferecer-nos primorosa amostra do seu sense of humour. Atuando em plena conformidade com a ética do jôgo
do petróleo, procura convencer-nos de que nas emprêsas de petróleo ainda por inteiro inçlependentes, só governam os acionistas.
A realidade, porém, é berµ outra. Mandam os detentores das ações
de contrôle, das ações qu~ se não vendem na Bôlsa, das ações cujo
valor efetivamente expressa a estupenda supercapitalização de
uma indústria da qual s~iram a um só tempo as maiores fortunas
pessoais de que há notícia na história humana e as mais poderosas
emprêsas que o gigantismo capitalista haveria de engendrar.
Sabido é que os acionistas, os que se contam por milhares e
que só recebem os dividendos fixados pelos respectivos board of
d"irectors, são mal remuperados . Os dividendos que lhes são pagos são realmente módicos, conforme se vê da publicação relativa ao
qüinqüênio 1941-1945 feita dela World Petroleum de junho de
1946, p. 52.
Sem embargo disso, JOSEPH E. POGUE, um dos mais acatados economistas do braintrust da "Standard Oil Company", em
declaração feita à "Petroleum Division", do American Institute
Mining and Metalurgical Engineers'', acentuou que "a indústria
do petróleo extrai de suas próprias operações quase todo o capital
exigido por sua expansão. (The petroleum industry generates the
1
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capital needed for its expansion almost entirely from its own operations) sendo por isso uma unidade econômica singularmente fechada ("and is therefore a singularly self contained economic
unit" - Apud World Petroleum, junho de 1945, p. 82).

Exatíssimo. Que era, em 1870, a "Standard OH'', então denominada for Ohio? Uma pequena sociedade, sucessora da firma
"Rockfelier, Andreu, Floger", cujo capital não passava de um milhão de dólares e cuja produção diária não excedia de 600 barris.
Segundo BERENGER (La Politique du Pétrole, p. 16), em 50 anos
o seu capital multiplicou-se mil vêzes e a sua produção 300 mil
vêzes. A "Royal Dutch" foi criada em 1880, como o pequeno capital
de 1.300.000 florins, que, em 1912, já era de 100 milhões de florins.
De quanto será atualmente?
40. Que concluir da contradição existente entre os dividendos e
dados de contabilidade das emprêsas e o estranho fenômeno do seu
espantoso crescimento? Que não merece grande fé o que de ordinário se publica, sobretudo a respeito de suas finanças. Que o seu
sistema de apuração de lucros e dedução de reservas é de tal natureza que nunca podem ser conhecidos, com exatidão, os resultados efetivos do exercício.
Daí a importância que em tais emprêsas adquire o problema
da posse das ações de contrôle. Estas, sim, é que concentram todo o
valor e soberania, em ato e em potência, dos capitais investidos e
reinvestidos e a realidade dos lucros efetivamente alcançados.
Sem dúvida ao Govêrno dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
falecem recursos orçamentários para compensar o deficit das companhias, em caso de fracasso. Mas, atendendo a que sem o seu
concurso e a sua efetiva proteção armada, cujo custo se eleva a
muitos milhões de dólares, por certo não estariam elas auferindo
lucros extra-excepcionais das jazidas do MÉDIO ORIENTE, acreditamos que os seus supremos chefes não levariam a mal as sugestões que lhes fizessem o PRESIDENTE TRUMAN ou o GENERAL
MARSHALL sôbre a conveniência de ajustarem conosco a melhor
forma de harmonização dos nossos recíprocos interêsses concernentes ao petróleo.
Em conclusão: transporta a economia do petróleo dos planos
privados e nacional para o da interação dos Estados e submetidas
as emprêsas que a exploram ao contrôle ético e político de um outro
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RICA, não devemos fazer da exploração do nosso petróleo - pelo
menos se as reservas de que dispomos tiverem o vulto que lhes
atribuímos - um negócio regido por exclusivismos egoísticos, mas,
ao contrário, um poderoso e nobre instrumento de impulsão de
nossa economia e de refôrço da segurança continental". (Conf. da
Univ. Cath, de 14-9-47 - Jornal do Comércio, 21-9-47).
Há ainda a observar que o petróleo que assegura a vitória na
guerra não é o problemático, que existe não se sabe onde, ou, quando se saiba, cujo aproveitamento reclame vultosas inversões de
capitais e considerável capacidade técnica; e sim o já pesquisado
e em lavra franca, se não em franca industrialização. :Êsse nós
nã.o poderíamos conseguir, a breve prazo e em larga escala, por
meio do simples e progressivo desenvolvimento da ação oficial até
agora exercida.
NECESSIDADE DA FUNDAÇAO DA INDÚSTRIA
NACIONAL DO PETRÓLEO
42. Considerando que, no BRASIL, o problema do petróleo pode
e deve ser encarado sob o duplo aspecto do abastecimento interno
e da exportação e que os ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, pelos
motivos já expostos, especialmente visam a descoberta e o aproveitamento de nossas jazidas como garantia de suprimento de suas
emprêsas preferirem guardar para si também o lucro a resultar do
nosso mercado interno, entendeu a COMISSAO que seria excelente
base de uma justa composição de interêsses um sistema legal que,
sob a forma de um indireto monopólio do Estado, reservasse a brasileiros o contrôle das emprêsas que tenham por fim a refinação e
o transporte do petróleo, no país, e facilitasse a estrangeiros o contrôle majoritário das emprêsas organizadas no BRASIL com o declarado objetivo de pesquisar, lavrar e exportar o petróleo brasileiro.
Uma vez que há jazidas de petróleo por descobrir no BRASIL
e que elas venham a produzir o suficiente para abastecer o mercado interno, por intermédio de emprêsas que fixem, no país, os
rendimentos concernentes à maior parte possível da inversão de
capitais e dos seus próprios negócios, devemos permitir - pelo
menos assim pensa a COMISSÃO - que emprêsas nacionais cons-
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tituídas por estrangeiros pesquisem e lavrem as jazidas que lhes
forem concedidas e refinem, transportem e exportem o óleo que
exeda de nossas necessidades de paz e de guerra.
Em síntese; valendo-nos de circunstâncias que nos parecem
propícias, pretendemos lançar os firmes fundamentos da indústria
brasileira do petróleo, sem exclusão, antes com o concurso da técnica
e do capital estrangeiros mas fazê-lo sob a enérgica e patriótica inspiração que presidiu a elaboração dos Códigos de Minas e de Aguas
de 1934, recentemente relembrada pelo GENERAL JUAREZ TAVORA (O Petróleo no Brasil, in "Cadernos da Atualidade", fase.
n. 0 1, p. 14-20) .
Não, por certo - repetimos - com o inatingível objetivo de
compartilhar, por meio dela e de modo- direto, dos negócios mundiais do produto, mas simplesmente, com o de reter, no país, em
mãos de brasileiros, a maior parte ao nosso alcance das inversões
de capital empregadas na exploração de nossas jazidas oleiferas
e, sobretudo, dos lucros provenientes da refinação, transporte e
distribuição do petróleo e derivados de consumo interno. Tal propósito nos é igualmente imposto pela inegável necessidade de preparar as reservas efetivas requeridas pelo ESTADO-MAIOR GERAL.
No referente a êsse objetivo principal, não poderia ser mais
completo o acôrdo existente entre a COMISSÃO e os dignos GENERAIS HORTA BARBOSA e JUAREZ TAVORA.
Não nos confarmemos com a condição de simples recebedores
de royalties, e calculados na base do ínfimo preço do óleo bruto.
Aquiesçam os supremos chefes da indústria petrolífera anglo-americana em ajudar-nos e garantir-nos as vantagens, presentes e futuras, de uma justa .participação nos lucros dependentes de nossas
prováveis jazidas e do desenvolvimento do nosso mercado interno,
e de bom grado lhes facilitaremos o acesso às nossas províncias sedimentares e o ensejo qe realizarem conosco um bom negócio. Não
esperem de nós jamais a renúncia do legítimo propósito de fazer do
petróleo que venha a sttrgir em nosso território e das possibilidades
do nosso mercado interno fatôres decisivos do desenvolvimento de
nossa economia. Pelo menos êsse é o sentir da COMISSÃO e ela
sabe que é, também, do GOV~RNO e dos ESTADOS-MAIORES DA
GUERRA, DA MARINHA e DA AERONAUTICA.
Se também nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA se cogita
de reservar aos "American nationals", tão repetidamente meneio1
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nadas nos depoimentos colhidos pelo "SPECIAL SENATE COMMITTEE INVESTIGATING PETROLEUM RESOURCES", as vantagens
decorrentes da industrialização do petróleo, inclusive do explorado
no estrangeiro, e isso não somente para acautelar a segurança e a
prosperidade nacional, mas ainda a expansão do seu comércio, conforme estatuiu CHARLES RAYNER do "Department of State", não
vemos em que país encontrar a autoridade moral suficiente para
impugnar ou acoimar de estreito o nosso nacionalismo, inspirado
em propósitos bem mais modestos. Dizer que um regime de reciprocidade cordial permite aos brasileiros explorar petróleo nos
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, é caçoar de nós, quando se sabe
que nem mesmo estamos aparelhados para fazê-lo em nosso país.
Não negaremos que seja digna de inveja a situação financeira
da VENEZUELA, cujo Tesouro se encontra repleto de impostos e
royalties provenientes do petróleo e cuja moeda possui fôrça de
câmbio equiparável à do dólar. A sua situação econômica, porém,
confirma todos os estudos feitos sôbre a sorte dos povos condenados
a viver de exportação pura e simples de suas matérias-primas, máxime de exportação, submetida ao contrôle de emprêsas estrangeiras
43. Que tem aproveitado ao povo da VENEZUELA a sua produção de petróleo, que foi, em 1946, de 388 milhões de barris, ou
seja o dôbro do produção de 1938, e cuja renda em royalties e outros impostos elevou-se a 492. 342 .149 bolívares (US$ 147. 800. 000
ou 2 bilhões e 956 milhões de cruzeiros)?
Exportando óleo bruto e importando tudo que consome inclusive gasolina e outros derivados, aquêle país restitui todo o dinheiro
recebido fazendo-o sob a fórmula de excesso de preços, de juros e
de dividendos, que lhe são cobrados pelo comércio norte-americano,
inclusive pelos subsidiários das emprêsas que lavraram seus estupendos campos petrolíferos.
No seu último Relatório, o do exercício de 1946, o Ministro do
Fomento, dr. PEREZ ALFONZO, não oculta as tremendas necessi-dades do seu povo. São quatro milhões de sêres humanos, cujo padrão de vida, segundo se diz é de causar dó, porque, embora recebendo salários elevados, são coagidos a entregá-los, por via indireta,
aos comerciantes que os suprem. A parte maior dos dólares recebi-dos dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, pela produção dos cam-
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pos petrolíferos venezuelanos, é logo devolvida. E a prova de que há
algo a esclarecer no processo de exploração de petróleo da VENEZUELA, nós a temos no espantoso aumento do valor global das
suas importações, paralelo ao da produção dos seus poços.
Em 1938, as importações venezuelanas foram de 100 milhões
de dólares e, em 1946, elevaram-se a 315 milhões. Se a população
não cresceu e o seu nível de vida permaneceu estacionário, como explicar que se tenha triplicado o valor de suas importações? Repare-se que, enquanto a exportação de petróleo duplicava, as importações, em dólares, triplicavam. (RUTH SHEILDON. Venezuelan
Government defines its oil policy - in "World Petroleum", set. de
1947, p. 60/63).
Isso demonstra que não nos devemos iludir com os efeitos das
prometidas inversões de grandes capitais ou com a renda dos royalties e impostos que nos possam advir da descoberta e da lavra de
nossas jazidas. Se a nossa indústria, os nossos bancos, o nosso comércio, propriamente di~o não retiverem, no País, boa parte de tais
inversões de capital e, p~lo menos, uma parcela dos lucros proporcionais pelas nossas jazidas e pelo nosso mercado interno de refinados e subprodutos, nossa economia estará sendo submetida a
uma severa drenagem e estaremos perdendo substância.
Não basta exigir que, atingindo certo limite, a exportação de
petróleo se faça em refinados. Muito mais importante é, para a
nossa economia, que os nossos industriais e comerciantes tratem
de se preparar para vender, a preço menor do que o de importação, tudo quanto possam favorecer às emprêsas concessionárias
que sejam de contrôle estrangeiro. Fazer o contrário, isto é, instituir
o monopólio efetivo do Estado para ser exercido por intermédio
de geólogos e de emprêsas técnicas estrangeiras, pagos, e em dólares, e muito bem pagos, e empregando quase que exclusivamente
material importado, equivale a exportar dólares e a fazê-lo sem
compensação de valor econômico real.
44. Mantendo no patrimônio privado da União a propriedade
das jazidas de hidrocarponetos fluidos e reservando ao Govêrno o
privilégio do seu aproveitamento, a exemplo do que fêz a INGLATERRA, por via da Lei de 1934, a COMISSÃO transforma a indústria do petróleo, no seu conjunto, em uma indústria de Estado
sem contudo revesti-la de caráter monopolístico, uma vez que tor-
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na possível a delegação do seu efetivo e livre exercício a emprêsas
particulares, mediante outorga de concessões sob seguras garantias contratuais de execução protegida pelo Poder Judiciário. Realiza, no âmbito nacional, mediante um claro enunciado legislativo,
o plano de coordenação e contrôle de esforços e interêsses que
vimos estabelecida na órbita internacional pelos Governos de
Washington e de Londres, sem quebra da inteira autonomia das
emprêsas de petróleo. Possibilita a conjugação dos nossos interêsses ligados à fundação da indústria nacional do petróleo, com os
pertinentes à pesquisa, à lavra, ao transporte e à refinação do
nosso petróleo, por sociedade de contrôle majoritário estrangeiro,
quando destinado à exportação.
Preferindo seguir na solução do problema de que foi incumbida a orientação também amparada pelo notável Ministro da
Agricultura ao qual a NAÇÃO ficou devendo o inestimável serviço
da promulgação dos Códigos de Minas e de Aguas de 1934, a COMISSÃO rendeu, do mesmo lance, ao 1.º Presidente e organizador
do Conselho Nacional do Petróleo uma significativa homenagem:
a de incorporar ao anteprojeto a idéia central de sua patriótica e
vigorosa campanha, ou seja - a da "integração" de tôda a economia do petróleo nacional sob o supremo, se bem que indireto,
contrôle da UNIAO.
Demonstraremos, a seguir, que a crítica por S. Ex.ª formulada ao plano da COMISSÃO ou não procede, ou resulta do seu
incompleto conhecimento.
CLAREANDO DÚVIDAS E DESFAZENDO EQUÍVOCOS
Lançando as bases de sua política de monopólio oficial do
postulado: "enquanto é livre o mercado de óleo cru, é essencialmente monopolista a indústria de refinação exercida pelos trustes
e pelo Estado". O seu objetivo é o da "efetividade do contrôle de
preços"; é o da garantia do abastecimento interno, pelo preço
mais baixo possível. Só o Estado poderá realizar objetivo, por isso
que não visa lucros diretos. "Buscaria, incessantemente, baixar os
preços de venda dos derivados de petróleo, como meio indireto,
racional e eficaz de reduzir os custos e acelerar a circulação da
riqueza". (Gen. HORTA BARBOSA - Problemas do Petróleo no
Brasil, Ed. da Rev. do Club Militar, p. 1/2).

45 .
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Nem mesmo admite a associação dos esforços e dos capitais
em emprêsas de economia mista. "Não há como, na indústria do
petróleo, se associarem o Estado e os particulares. Se a indústria
do petróleo visar meios comerciais perde o seu caráter de utilidade pública". (op. cit. p. 4).
Deve o Estado monopolizar a refinação do petróleo porque,
sendo ela altamente remunerativa, o Estado pode colimar a baixa
dos preços. De sorte que o GENERAL HORTA BARBOSA deseja
beneficiar a Nação, como um todo, por uma baixa de preços do
petróleo e derivados. Confiar a indústria a capitalistas, mesmo
brasileiros, seria tão-sàmente deslocar para êles os lucros que deveriam caber à nação. E isso lhe parece tanto menos justo e
aconselhável quanto é certo que êles só poderiam resistir à pressão
dos trustes uma vez protegidos pelo Estado. "Em síntese, erige-se
o Estado em protetor da indústria privada em face às arremetidas
dos trustes. Que equivale êsse conjunto de garantias senão a um
monopólio de fato, criado pelo Estado em favor de alguns indjvíduos?"
o seu apoio ao sistema de refinarias exploradas por emprêsas particulares ou emprêsas de economia mista pelo firme intuito de deduzir do preço do petróleo, considerado como fator de energia, as
Parecia-nos claro que o ex-presidente do CNP recusava
habituais margens de lucro. Tal não acontece, porém, porque as
refinarias de petróleo no seu entender devem custear as despesas da pesquisa . Eis em trmos claros o seu pensamento a
respeito: "Refinando, poderá o Estado apurar um lucro liquido de 150 a 200 n+ilhões de cruzeiros, quantia bastante
para intensificar de modo extraordinário a procura do petróleo no
território nacional". (op. cit. p. 12). Não se nos afigura provável
que, efetuada a redução qos lucros na venda dos refinados, as distilarias logrem produzir tão considerável lucro líquido. Máxime
se levarmos em conta que não só no BRASIL mas em outros países
a administração oficial, quando desviada de seus fins específicos,
ao invés de produzir o barateamento, concorre para a elevação do
custo de suas atividades. E nos casos em que tal não se evidencie
desde logo lícita se torni:i. a suspeita de que a respectiva contabilidade tenha sofrido o deliberado expurgo dos dados negativos. Isso
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põsto, ainda do ponto de vista da redução do preço de venda para
consumo, não cremos que a produção oficial corresponda às esperanças do eminente general. Se certo é que a emprêsa privada,
auferindo lucros tende a aumentar o preço de venda, salvo quando freiada pela ação da concorrência, é igualmente inegável que
o excesso de custo da produção do Estado costuma cobrir, quando não excede, a diferença relativa ao lucro de venda. Ora, se
assim é, melhor será que se possibilite a participação das emprêsas privadas nos negócios do petróleo, porque também elas,
como as repartições do Estado, fazem parte das atividades de que
vive a Nação.
As Nações fortes são aquelas cujos elementos componentes são
igualmente vigorosos.
Redução do custo de consumo da energia resultante do petróleo, estejamos certos de que o monopólio do Estado não a conseguirá. A Nação é também o conjunto de suas emprêsas. Abrir perspectivas de lucros aos industriais do País redunda em frotalecer a
economia nacional. Só por um meio sustentaremos o ímpeto com
que no Brasil são procurados os empregos públicos: multiplicando
as emprêsas que ofereçam melhores colocações.
A) -

EMPR:G:SAS PúBLICAS

46. Assim opinando não o fazemos por aversão ao sistema de exploração oficial direta de certos setores econômicos. Pelo contrário,
somos de parecer que a chamada "emprêsa pública" resolve, em
muitos casos, com maior eficácia do que a "emprêsa prviada", o
problema da produção de bens e de serviços de determinadas naturezas. No URUGUAI tivemos o ensejo de observar resultados
verdadeiramente brilhantes da ação industrial do Estado, quando
mantida dentro dos limites de uma expansão que não impeça o
conhecimento imediato de seus efeitos negativos e conserve nos
seus agentes, de número pouco elevado, o zêlo pelo êxito do empreendimento.
O que a êsse propósito escreveu JUAN CARLOS QUINTEROS
DELGADO, na sua convincente monografia - La Industria y el
Estado, está plenamente confirmado pela experiência uruguaia.
Nesse particular nossa opinião ajusta-se à de CHARLES GIDE,
reproduzida por DELGADO: os vícios da ação industrial do Estado

-

250 -

não decorrem da natureza dêste e sim de sua organização, concebida para satisfazer a outras espécies de necessidades (op. cit., p.
127), e ainda não adaptada à complexidade dos empreendimentos
de intuitos econômicos.
Ninguém melhor do que EMILE JAMES examinou até agora
essa inquietante e grave questão. No seu admirável livro "Les
Formes d'Entreprises" (Paris 1935) há páginas luminosas e definitivas nas quais todos os aspectos atinentes ao "capitalismo de
Estado" são estudados com agudeza e objetividade raras.
"Atualmente - adverte EMILE JAMES - não mais se discute se o Estado tem algumas atribuições essenciais e outras facultativas. O problema que se postula consiste em reconhecer os
serviços nos quais a ação mal ajustada do Estado produz menores
inconvenientes do que a cobiça dos dirigentes de emprêsas privadas". (op. cit. p. 405).
Eis, ao nosso ver, o critério único e fundamental que deve
orientar, em cada caso, ~ escolha dos Poderes Legislativo e Executivo, quando tiverem lie decidir entre a administração direta,
autárquica ou não do Estado, e a emprêsa privada.
De modo geral o Estado organiza e dirige de maneira mais
ordenada e contínua do que a "emprêsa particular", mas é mais
absorvente e intolerante na ação que desenvolve. Esta costuma
ser de ritmo espasmódicQ, com alterações de insuportável lentidão
ou de excessiva pressa. ,Além disso, o Estado pouco se preocupa
com a inútil elevação do custo das suas atividades, mesmo quando
econômicas. Os seus servidores, ainda os mais dedicados, não se
habituaram a proceder cpm o zêlo próprio dos agentes da emprêsa
privada e com a preocupação das repercussões financeiras e econômicas de seus atos ou omissões. A rigidez dos métodos de contabilidade pública associada ao princípio da "universidade orçamentária" e a regrà da "especialização de despesas", convenientes
ao registro financeiro do custeio de suas atividades específicas,
emperra quando não s:;i.crifica o oportuno e eficaz emprêgo de
seus recursos.
1

47. Não quer isso dizer que não haja tentativas de "capitalismo
de Estado" inteiramentj:) profícuas. Consideramos, ao contrário,
muito possível que estudos do porte e da profundeza do que foi
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publicado por ALBERTO DE MICHELI - Los Entes Autonomos
(Montevidéu, 1924) venham a concorrer para que se equipare o
rendimento útil da "emprêsa pública" ao da "emprêsa privada".
A experiência norte-americana da TENNESSEE VALLEY AUTHORITY e a argentina dos YACIMIENTOS PETROLíFEROS FISCALES levantam-se, no sacudido terreno da economia dos nossos
dias, como padrões alviçareiros de uma nova era.
No que diz respeito aos YPF, contudo, convém relembrar o
espírito que lhe infundiu o seu criador - o General ENRIQUE
MOSCONI e a disciplina, quase militar, de sua guarnição de técnicos e funcionários . Os YPF nasceram com o ânimo da guerra
econômica. Lembram uma divisão motorizada em batalha. Cada
homens dos YPF age com a consciência da responsabilidade que
lhe cabe na consciência da responsabilidade que lhe cabe na ofensiva. Leia-se o vibrante livro do seu organizador - El Petróleo Argentino (Buenos Aires, 1936) e em cada página, em cada linha,
em cada palavra, se pressente a alma do YPF. Ainda assim, lá
está, da página 52 a 57, o relato das observações habitualmente
feitas nos órgãos de ação oficial e que explicam a sua ineficácia.
Da página 92 a 109 o General MOSCONI relata os esforços que
empregou para formar e adestrar o pessoal técnico de que carecia.
Julgava admissível a importação dos aparelhos e máquinas de
sondagem geofísica ou mecânica, que não podiam ser fabricados
no país. Nunca, porém, a importação de técnicos que poderiam ser
preparados, em tempo relativamente curto, no país e no estrangeiro. Que fôssem contratados na qualidade de mestres, mas para
formar, no país, os seus próprios técnicos. Foi como pensou e agiu
o fundador dos YPF.
Bem se vê, pois, que além de outras circunstâncias já apontadas, a ARGENTINA criou e armou, para a luta do petróleo, uma
divisão de flâmula e espírito próprios.
Mas o problema enfrentado pelos YPF e pelos "entes autônomos" uruguaios comporta outras soluções.
A fim de conciliar o "capitalismo de Estado" com a agilidade
e a tendência especulativa próprias da emprêsa privada foi que o
homem da Europa concebeu a "concessão" e a "emprêsa de economia mista".
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!tal., 1927, vol. I. ns. 83/86, p. 193 e seguintes, n. 215, n. 147, nota
l.ª p. 330 e seguintes; FRANCESCO D'ALESSSIO, Inst. de Dir.
Ammist. Itl., 1934, n. 375, p. 61 ns. 381/392, p. 72/96, n. 395, p. 101,
ns. 436/437, p. 163/164; JOAQUIM GARCIA LABELLA, Derecho
Pub. y Adm., Madrid. 1935, p. 369, 372 e seguintes, 414 e seguintes,

438 e seguintes, 451 e seguintes) ou nos magníficos trabalhos do
nosso acatado THEMfSTOCLES CAVALCANTI (Inst. de Dir. Adm.
Bras., vol. II, 1938, p. 300 e seguintes, 432 e seguintes, 469, 498,
506, 536 e seguintes, 564; Prínc. Ger. de Dir. Adm., 1945, n. 219,
p. 247, ns. 241/274. p. 301/352, n. 280, p. 380, n. 317, n. 322, p.
418) poderá fazê-lo, num relance no Vocabulaire Juridique redigido por professôres, magistrados e jurisconsultos franceses, sob a
direção de HENRI CAPITANT, verbete "Concession" (Paris, 1936),
pp. 134).
49.

Inútil será pesquisá-la no direito anglo-americano.

Os autores americanos por bem dizer desconhecem o conceito
da "concessão" como empreendimento organizado pelo Estado.
Nem mesmo empregam, no direito moderno, a palavra concession,
que substituem pelos vocábulos franchise, licence, patent, charter,
monopoly, grant, approbation e admission. Um tipo único de
"concessão" habituaram-se a ver com êsse nome, em livros de
direito: o da international concession, estudada nos tratados de
Direito Internacional. Muito elucidada a êsse propósito a leitura do excelente artigo "Concessions", da lavra de ERNEST H.
FEILCHENFELD, inserto na "ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL
SCIENCES (Vol. 4. 0 , p. 154 e seguintes). "ln the United States the
term is generally reserved for rights existing abroad" - adverte
FEILCHENFELD. Usa-o com êsse sentido CLEONA LEWIS, na sua
obra America's State ln International Investments (Washington,
1938, p. 189/ 326).
De modo que, usando, embora, a mesma palavra "concessão",
os latino-americanos e os anglo-americanos não se entendem porque formulam conceitos diversos. Nós pensamos no "empreendimento organizado pelo Estado e submetido ao seu contrôle"; êles
pensam num contrato de alienação expressa ou implícita de bens
ou de prerrogativas de soberania. Muito lucraria a solidariedade
continental se nos entendêssemos cordialmente nesse particular.
Porque na "concessão internacional'', que vai do tipo "Saudi Arb.-
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bia" de objetivo simples - exploração de petróleo, ao tipo "Changhai" de objetivos múltiplos, o contrôle passa diretamente do Estado outorgante para a emprêsa outorgada e indiretamente para o
Estado que a protege, ao passo que, na "concessão administrativa"
do nosso direito, oriundo do europeu, o concessionário, revestido
das garantias com êle negociadas, fica subordinado ao supremo
contrôle do Estado, organizador do empreendimento que lhe serve
de objeto. Confirma-o FEILCHENFELD:
"As conseqüências econômicas e políticas da concessão para
o país que a outorga (The economic and political consequences of
concessions for the grantor country) são, em essência, semelhantes
às do contrôle econômico estrangeiro, considerado em geral (are

essentíally similar to those of f oreign economic control in general

-

(op. cit. p. 159 cal. I).
Os abusos ocorridos no MÉXICO e a drástica reação que lhes
foi oposta pelo PRESIDENTE CARDENAS teriam talvez sido evitados se os anglo-americanos conhecessem um pouco mais das
profundas tendências do nosso direito, sobretudo do administrativo.
Quando examinarmos as características da legislação da VENEZUELA e dos projetos que sôbre ela foram decalcados para o
PERU e para o BRASIL, voltaremos ao assunto.
50. Dizendo que, na espécie, a concessão é uma emprêsa "organizada pelo Estado", logo deixamos claro que ela objetiva ou a
execução de uma obra pública ou de um serviço público, ou, simultâneamente, de uma obra e de um serviço público. (MAURICE
HAURIOU, Prec. de Dir. Adm., 1911, p. 807; H. BERTHÉLEMY,
Trait. de Dir. Adm., 1933 1 p. 844; OTTO MAYER, Droit Administratif Allemand, t. IV, p. 153 e seguintes; FRITZ FLEINER, Instituciones de Derecho Administrativo, Labor, 1933, p. 275).
Em se tratando do aproveitamento de riquezas naturais, há
a distinguir as que não qesaparecerem das que desaparecem com
êle. No tocante às primeiras, exempli gratia - as quedas d'água, a
concessão caracteriza-se µitidamente como sendo de "obra pública": o seu escopo é a construção de usina hidrelétrica, obra pública que reverterá ao Estado, findo o prazo do seu pagamento
após total amortização do capital investido. No segundo caso, o
de concessão de aproveitamento de jazidas, o Estado recebe, como
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contraprestações, dados de pesquisa, âreas pesquisadas, mas não
abrangidas na lavra, contribuições de aproveitamento e a reversão
dos campos petrolíferos, ainda preparados para produzir.
Considera o digno General HORTA BARBOSA que, findo o
prazo concedido, a jazida estará exausta. E' possível que sim. Se a
área da concessão fôr de pequenas dimensões, êsse efeito será
quase certo. Mas a concessão não diz respeito apenas a uma estrutura petrolífera. Seus efeitos estendem-se a uma área na qual
pode haver mais de uma estrutura. Quando se sabe que, no MÉXICO, o campo petrolífero de "Casiano", um dos primeiros descobertos no país, após quarenta anos de produção ainda figura entre
os de maior rendimento, lícito nos é esperar que, ao têrmo de quarenta anos, a UNIAO receba, em reversão, campos de lavra em
satisfatória produção. E quando não os receba, as suas instalações
poderão servir nas lavras que tenha de efetuar nas áreas de sua
reserva.
Em compensação, as refinarias e os condutos de óleo e gás enquadram-se à maravilha no sistema de concessão para a execução de obras públicas.
No Direito Administrativo da Europa Continental, sobretudo
no da FRANÇA e da ITALIA, todos êsses assuntos estão devidamente esclarecidos não só por via de doutrina como igualmente
de jurisprudência. As decisões do CONSELHO DE ESTADO da
FRANÇA, nesse particular, fazem honra ao luminoso gênio de
criação do espírito francês.
Concluindo as suas sensatas observações sôbre o sistema de
gerir negócios públicos por via de concessão, pondera o citado JAMES que êle não comporta juízo absoluto. "On doit notamment
abandonner les critiques ou les louanges trop systematiques" (op.
cit. p. 446). Não há dúvida que, na maioria dos casos, supera em
conveniência o sistema da administração oficial direta, mas costuma ser difícil manter o concessionário dentro dos limites e, sobretudo, do espírito da concessão. Estender o contrôle do Estado
seria, por outro lado, arrebatar-lhe o estímulo.
"Eis porque - aconselha o autor - a fim de evitar que as
emprêsas concedidas, ao invés de acumularem as qualidades dos
dois sistemas - o da administração oficial direta e o da iniciativa
privada - não venham a acumular seus respectivos defeitos, convém que a concessão pouco a pouco evolua para o sistema de eco-
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nomia mista, ou, então, que os concessionários sejam emprêsas de
economia mista, assim permitindo-se ao Estado participar dos seus
lucros e de sua direção (op. cit., p. 449).
E assim chegamos ao outro ponto em que sentimos não poder
concordar com o digno General HORTA BARBOSA: naquele em
que combate a aliança do Estado e da iniciativa particular no
setor do petróleo.Trata-se de associação possível e útil, que reduz
ao mínimo os inconvenientes peculiares à administração oficial e
aos que viciam a administração privada. Há, sem dúvida, dificuldades de ajustamento de interêsses e de esforços; os que, porventura, surgem não correspondem à incompatibilidade de fundo,
senão a desajustamentos de execução.
C) -

EMPR~SAS

DE ECONOMIA MISTA.

51. O debate travado entre nós a respeito das sociedades de economia mista revela, até certo ponto, a ingênita precipitação que
nos leva a julgar os f ~.tos econômicos pelas aparências e sem
maior exame. Talvez nãp erre muito quem atribua o insucesso de
algumas de nossas iniciativas de economia mista de maior vulto
a essa ligeireza de apreciação, que passa por cima das realidades
econômicas que só se descobrem e fixam a poder de estudos pacientes.
Não se pode negar, conforme bem acentua TEMfSTOCLES
CAVALCANTI (Inst. de Dir. Adm. Bras., 1938, Vol. II, p. 286) que
o BANCO DO BRASIL seja uma instituição triunfante, embora
organizado como sociedade de economia mista. ~le está para o
BRASIL como os YPF para a ARGENTINA. Funciona como órgão visceral do sistema econômico e financeiro do Govêrno.
Anima-se de um raro espírito de "serviço público", não obstante
atue sob o regime de sociedade privada por ações. O seu pessoal
identifica-se de corpo e ;:tlma com os seus fins; resiste, de maneira
calma mas enérgica, aos desejos de eventuais ocupantes de sua
presidência, quando inclinados ou coagidos a transigir com algumas infelizes ordens de cima; compensa, dêsse modo, o pêso da
tendência que, nos últimos tempos, alargou a intervenção do Govêrno na sua direção e nas suas atividades.
As sociedades de economia mista mal sucedidas que os debates
apontam não foram bem nascidas porque as concebeu o espírito
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da Ditadura. Talvez melhor se classificassem entre as autarquias.
Carecem do espírito da free entreprise, que deve, nas sociedades
de tal tipo, coexistir com os estímulos da participação do Estado.
São por ora gigantes sem alma própria, que vivem mais da emoção
suscitada nos que as admiram de fora. Só o tempo e a ação de
homens empreendedores, enérgicos e afeitos à ardente agitação
dos negócios, lhes criarão um espírito análogo ao dos YPF e do
BANCO DO BRASIL.
52. Amadurecidas no transcurso dos séculos, as nações européias,
sem excetuar as de índole particularista, nem sequer as que constituem o REINO UNIDO, têm incessantemente buscado a solução
do grave problema do capitalismo em variadas e bem sucedidas
modalidades de emprêsas de economia mista. A matéria impõe-se
de tal à atenção dos que examinam a ação do Estado e dos que
se esforçam por adaptá-la às exigências dos tempos novos que seria difícil indicar as fontes para o seu estudo, tão numerosas são
elas. Entre os autores que melhor a versam destaca-se o citado
EMILE JAMES, cujo livro, nessa parte, figura entre os mais concentrados, cristalinos e ricos de dados concretos, fria e imparcialmente analisados, já aparecidos. O estudo, nêle feito, da experiência alemã, caracterizada pela variedade das combinações que naquele país deram origem a emprêsas de economia mista municipais, provinciais e federais, dos mais diferentes fins, conduz os
menos dispostos a aplaudir o sistema à convicção de que, por sua
insuperável flexibilidade e eficácia, está êle destinado à humanização do capitalismo pelo Estado e à combinação do "intuito de
lucro" com o "intuito de servir".
Sem embargo da centralização política e administrativa, que
sucedeu à instauração da República, as emprêsas de economia
mista na Alemanha prosseguiram no desenvolvimento de suas benéficas atividades. Porque o Reich, tal como as municipalidades,
preferiu "controler les entreprises mixtes et ne pas les dirigir,
laisser les actionnaires privés designer les membres de l'Ausfsichts-

rat et du Vorstand et decidir ainsi, indirectement, de tous les de-

tails concernant à l'administration courant" dispondo-se a não intervir "que sur certains points spécieux, mais avoir alars une autorité absolue" (op. cit., 467).
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Balanceando os resultados da economia mista, depois de levantar os argumentos que lhe são contrários, JAMES impugna-os
por serem de preferência "basés wr un raisonnement déductif et
nos par sur des faits concrets." ::li:stes provam "que les entreprises
de economie rnixte ont su éviter les écueüs signalés sur leur route"
(op. cit., p. 501). O essencial é que o ESTADO se conforme em abrir
mão da faculdade de ordenar e dirigir, reservando-se a de impedir
e fiscalizar.
A administração ordinária da emprêsa deve ceder por inteiro
aos acionistas comuns.
53. Na esfera da indústria e do comérçio do petróleo o mínimo
que se pode afirmar é que a emprêsa de economia mista permitiu
à INGLATERRA, à FRANÇA e à HOLANDA atingirem todos os
objetivos dos grandes trustes americanos, sem os seus excessos,
sem o recurso a leis e a acórdãos repressivos, sem a bárbara seleção capitalista que sacrfücou inúmeras iniciativas dignas de proteção oficial e a economia de milhões de homens, mas antes mediante o estímulo, o contrôle e a participação lucrativa do Estado.
Compreende-se que, em qeterminadas circunstâncias, as esquadras
de combate de S. M. Britânica se movimentem para mares afastados em ação de cobertura armada dos interêsses da "Royal Dutch
Shell" e da "Anglo-Persian" ou "Anglo-Iranian Co." e de outras
emprêsas da mesma índole. A Nação, que concorre para guarnecer os navios e pagar o seu custo e o de sua manutenção, participa daquelas emprêsas e delas recebe copiosos dividendos. Se tal
não ocorre, justo não seria que as suas armas não estivessem ao
serviço de uma escassa :µlinoria de detentores do contrôle de emprêsas comuns, recebendo o Estado tão-somente os tributos que
habitualmente arrecada.
Na FRANÇA coube à "Compagnie Française des Pétroles",
criada pelo Govêrno depois do acôrdo de San Remo, promover a
montagem da indústria que, naquele país, deveria refinar e distribuir o petróleo bruto, recebido das poderosas jazidas do IRAQUE.
O que representou -para a economia francesa o esfôrço desenvolvido pelo Estado por intermédio da mencionada companhia e
de sua filial a "Compagnie Française de Raffinage" vemos con-
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densado no estudo "L'Energie en France", doe. n.º 9, ciclo de 1937-

-1938, do "Centre Polytechnicien d'Études Économiques" (pági-

nas 68/72).
Retardou de muito a crise que ameaçava a indústria metalúrgica do país e influiu poderosamente na sua balança de contas:

"une irnportation de produits finis, répresentant une valeur de
Fr. 2. 600. 000. 000 a été remplacée par une importation d'huües
brutes dont la valeur ne dépasse pas 1. 900. 000. 000, soit une.
rédiction de 30% environs". Houve mais o importante efeito da

constituição de um novo e considerável quadro técnico .
D) -

NACIONALIZAÇÃO.

54. Do que acima se escreve sôbre a concessão e sôbre a economia mista se evidencia quão longe estamos da "concessão de
tipo internacional, outorgada a emprêsas privadas estrangeiras".
Se da segunda tratasse o anteprojeto, procedentes seriam, em tôda
linha, os argumentos que lhe foram opostos pelo digno General
HORTA BARBOSA, em sua excelente conferência de São Paulo.
"Analisando friamente e à luz dos fatos ocorridos noutros países
- argumenta S. Ex.ª - o sistema concessões importa, em verdade, na alienação das jazidas, reservando-se ao Estado uma regalia, cuja soma, expressa em papel-moeda, não tem qualquer repercussão na economia do país". De pleníssimo acôrdo. O estudo
da experiência venezuelana corrobora, de maneira irretorquível,
aquêle postulado. Devemos todos - Govêrno, Congresso, Classes
Armadas e povo - permanecer inabaláveis na resolução de impedir que as nossas jazidas sejam aproveitadas sob o regime de
concessão daquele tipo, porque, se o consentíssemos, de fato as
estaríamos alienando, e, com elas, outros privilégios de soberania.
E o faríamos a prazo, a prazo longuíssimo, a prazo de exaustão, e
a prestações anuais, deduzidas de sua própria produção! Ora, conforme bem salienta o ex-Presidente do CNP, "em tôda a parte,
envidam-se esforços e sacrifícios para a nacionalização dos serviços
extinguindo-se as concessões". Mas, o sistema de concessão adotado no anteprojeto, a saber - de "concessão administrativa", de
concessão pela qual é o Estado mesmo que organiza e controla a
exploração de suas riquezas naturais e de seus serviços, a efetuar-se por emprêsas particulares, formadas no Brasil de acôrdo com
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as leis, aliás em exata concordância com o preceito constitucional,
já em si contém a nacionalização e a nacionalização no seu duplo
sentido: mantém as jazidas de petróleo no domínio privado da
UNIÃO, logo conserva-as "nacionalizadas", isto é, incorporadas à
propriedade da Nação, e reserva para a UNIÃO o privilégio de explorá-las, tal como no REINO UNIDO, pela LEI de 1934, é êle reservado à coroa. Seguindo ainda êsse autorizado e insuspeito
exemplo, o anteprojeto admite a delegação dêsse direito, por via
de concessão administrativa, não da international concession, e
só a permite quando feita a brasileiros ou a emprêsas organizadas no Brasil, de conformidade com as suas leis. E aqui temos
a nacionalização de sentido corrente.
Na espécie, porém, institui-se uma· nacionalização exequível
e moderada, que não exclui nem a emprêsa privada, nem o capital estrangeiro.
Por conseguinte, não estamos "em contradição ao espírito
contemporâneo, procurapdo instaurar aqui o malfadado sistema
que outros aceitaram mas condenam hoje amargamente". Muito
ao oposto disso, o sistema que procuramos instaurar, ou melhor,
reinstaurar, não obstante de inspiração tradicional, vindo do direito administrativo do +mpério, está impregnado do espírito contemporâneo. ·
Convém acentuar qµe, aprovados êsses fundamentos, sôbre os
quais repousa todo o sistema do anteprojeto, provà'Velmente o
nosso Govêrno jamais será tentado pelo pensamento da "nacionalização integral", executada no MÉXICO.
E) - INTEGRAÇÃO.
55. Porque não ignoramos que "a pesquisa, a lavra e a refinação são partes de um todo cuja separação não se admite em
virtude de motivos técnicos econômicos e políticos" e concordamos
em "que os riscos da pesquisa devem ser cobertos pelos altos custos da refinação, tanto maiores quanto mais generosa se mostrar
a lavra", não as quisemos dissociar. Mantivemo-las associadas,
mas separando as dua~ esferas: a da exportação e a do abastecimento interno.
Admitimos que emprêsas interessadas na exportação de nosso
petróleo, presumivelmente organizadas por estrangeiros, possam
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pesquisar e lavrar as jazidas que o contenham, bem como transportá-lo e refiná-lo. Evidentemente não seria o nosso consumo interno da ordem de 2. 203. 805. 558 quilos ou de Cr$ 990. 319. 914,90
que lhes haveria de fornecer os rendimentos para pagá-lo. Da exportação, como acontece na Venezuela, é que lhes poderão advir
os lucros que tenham em vista. Portanto, o que lhes interessa é
vender o petróleo que extrairem, não só às refinarias nacionais,
mas especialmente aos mercados de outros países. Por isso procuramos reduzir ao mínimo os entraves à exportação. Restringir-lhes a exportação seria o mesmo que reduzir a receita de cobertura
dos tremendos riscos da pesquisa, e, conseqüentemente, fazê-las
desistir do intento de buscar e explorar nossas jazidas.
56. Mas, na economia do petróleo, não se disputa apenas a conquista de novas fontes de produção. Durante anos e anos a luta
entre a "Standard Oil" e a "Royal Dutch-Shell" teve por objetivo
a conquista de mercados. Seria excessivo conceder ao mesmo tempo às emprêsas formadas de capitais estrangeiros a exploração
de nossas jazidas e simultâneamente de nosso mercado interno,
de contínuo crescimento. Seria um êrro. Seria um crime. Se não
dispomos de elementos financeiros e técnicos para realizar o pleno
e inteiro aproveitamento do nosso petróleo, quer nas vendas internas, quer nas do mercado internacional, reservemos, pelo menos, para nós, as possibilidades atuais e futuras do mercado interno e associemos às Nações que dominam os negócios mundiais
do petróleo na produção e venda do petróleo que descubram no
Brasil, depois de aprovisionadas as refinarias nacionais e asseguradas as reservas exigidas pelas autoridades militares.
O mercado interno constitui por si uma riqueza de valor econômico considerável. As nossas indústrias vivem dêle. Nêle poderemos fundar a indústria nacional de petróleo, tal como fêz a
FRANÇA. E assim como a INGLATERRA, por evidentes motivos de
conveniência bélica uma vez que a FRANÇA para ela constituía
uma indispensável cobertura militar, lhe cedeu um têrço do petróleo do IRAQUE pela participação na emprêsa de economia mista internacional "TURKISH PETROLEUM COMPANY" (E. MINOST - Le Fedéralisme Économique et ses Sociétes à Charte Internationale, Paris, 1929, p. 97), não seria demais que os ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, igualmente por motivos ligados à
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segurança continental, nos amparassem no propósito de fundar
a nossa própria indústria de refinação e distribuição interna de
petróleo, do petróleo que fôsse levrado no País por emprêsas nacionais, inclusive pelas constituídas por american nationals em
maioria.
57. Manifesto fica, dessarte, que não há, no anteprojeto, quebra
da "integração", peculiar à economia do petróleo. No que ela possa
interessar às emprêsas de exportação, foi mantida intacta. E no
atinente às destinadas ao abastecimento do mercado interno, fica nas nossas mãos, e na medida de nossas fôrças, efetivá-la de
modo pleno, especialmente se o CNP, por meio de sociedades de
economia mista, repartir e compensar, C?m inteligência, os riscos
das que se empregarem na pesquisa e na lavra de nossas jazidas
com os lucros das que operarem o transporte e a refinação dos
seus produtos.
O Fundo Nacional do Petróleo, peça essencialíssima do sistema do anteprojeto, atua~á como supremo aparêlho financeiro de
compensação - de todo~ os efeitos positivos e negativos do indireto monopólio exercido pela União.
58. Devemos salientar que, nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, o processo para atingir a intregration, que representa o
ideal da indústria petrolífera, ou, melhor, o seu supremo objetivo,
custou não só o sacrifício definitivo de inúmeras organizações menores, que vinham prestando os seus serviços à coletividade e exercendo um legítimo direito de lucrar e viver, como por igual o sacrifício transitório de inúmeros acionistas, que foram privados
dos lucros desprezados nas fases de luta e esmagamento. E para
que fim? Simplesmente :para que os detentores das ações de contrôle ou seja - do poderio econômico - se garantissem quanto à
restituição a longo prazo daqueles sacrifícios temporários e dêles
se indenizassem em vasta escala.
Ora, o anteprojeto torna desnecessários os apontados sacrifícios e atalha a iniqüidade dos ganhos provenientes da competição
ilícita. E ao fazê-lo não prejudica o objetivo técnico e econômico da
"integração" porque esta se transfere para o contrôle governamental. De certo ponto de vista, a integração torna-se efetivamente
total, porque abrange tôdas as lavras, tôdas as refinarias, linhas
de transporte e sistemas de distribuição do País. Com uma diferen-
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ça única, embora essencial: em lugar dos lucros próprios do "poderio econômico", resultantes da brutalidade da seleção econômica, ficarem, de modo pleno, em mãos de alguns poucos, êles se
redistribuem, em parte, pelos interêsses peculiares a cada fase do
sistema petrolífero, considerado no seu conjunto, e em parte pela
Nação em bloco.
É possível que isso pareça absurdo aos chefes atuais da economia do petróleo. Também assim foi considerado o plano da
"South Improvement Company", que mais tarde seria pôsto em
prática por JOHN D. ROCKFELLER. Mas, ai está êle em plena
execução e sob uma forma gigante de abala os fundamentos do
mundo. A verdade é que nós, latinos, sobretudo sul-americanos, a
custo podemos compreender que os oil men dos ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA insistam em recomendar o sistema da free enterprise
pr~cisamente no momento em que se aponta a integrated enterprise, como única forma de exploração racional do petróleo e sôbre ela se abrem as asas protetoras da aguia americana.
Tem-se dito que o petróleo do IRAQUE e da SAUDI-ARÃBIA é
o mais barato do mundo. Já se admite que o das Caraíbas seja
vencido por êle. Mas, se no cálculo do custo daquele petróleo incluirmos as avultadas despesas que os ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA realizam para garantir a sua exploração e levarmos
em conta que o das Caraibas não lhes exige senão os levíssimos
gastos das conferências pan-americanas, logo verificaremos quanto é mais barato o petróleo do HEMISFÉRIO. Se, porém, o do
ORIENTE MÉDIO custar uma guerra e alguns milhares de vidas
americanas, então respondidas estará a pergunta feita, a propósito
do seu preço, pelo Senador BREWSTER em uma das assentadas
do inquérito que sôbre o petróleo realizou o SENADO americano.
59. Estamos todos de acôrdo que a centralization of control e
a dispersion of interests constituem os têrmos últimos e supremos do processo integrativo peculiar à economia do petróleo, mas
por isso mesmo queremos superpor o contrôle do Estado ao das
emprêsas, incluindo-as, de seu turno, entre os interêsses em dispersão.
Significará isso que as queiramos excluir de participação no
contrôle oficial? De modo algum. Pelo contrário, o que desejamos
é que, uma vez lealmente aceito o sistema do anteprojeto, elas co-
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laborem naquele contrôle, quer pela aptidão resultante de sua
técnica e experiência, quer pela importância dos seus recursos financeiros.
Assim procedendo, não as deixaremos cair na tentação de nos
quererem submeter aos entorpecentes e às habilidades que os seus
chefes e advogados costumam empregar no "jôgo do petróleo", sobretudo na preparação de suas bases jurídicas.
IV
OS SISTEMAS PROPOSTOS E SUAS REALIDADES
60 . O setor do petróleo em que as emprêsas de preferência exercitam a habilidade e a dissimulação peculiares ao "jôgo" a que se
habituaram situa-se no terreno da legislação e das relações contratuais. As leis que direta ou indiretamente elaboram e os contratos que redigem encobrem, com incomparável maestria, a realidade dos seus propósitos. '
O meticuloso estudo que, na COMISSAO, sofreram os anteprojetos ao CONSELHO e~caminhados pela "Standard Oil do Brasil" e pela "Shell-Mex Bra~il Limited" e o projeto de lei do petróleo do PERU, no qual, segundo se diz, muito colaboram os Srs.
HERBERT HOOVER JUNIOR e ARTHUR c. CURTICE, acordes
tôdos com a Lei da VENEZUELA de 13 de março de 1943, nos colocou de sobreaviso, uma vez que nos cabia jogar, pelo BRASIL, as
primeiras paradas da partida legislativa.
Em todos os apontados anteprojetos insiste-se no postulado
de que "as jazidas são de propriedade nacional, inalienável e imprescritível" pelo que a concepção não transmite a propriedade e
sim cria um simples direito real de pesquisa e lavra. (Standard,
Arts. 1.0 e 4.º; Shell, Arts. 1.0 e 4. 0 ; Proj. do Peru, Asts. 1.º e 3.º;
Venezuela, Art. 3.0 ) . Mas, conforme advertiu o General HORTA
BARBOSA, em sua conferência de São Paulo, tais são os efeitos
da concessão que, na reaiidade, o que fica em poder da Nação ...
a terra exaurida.
O fato de dizer-se "inalienável e imprescritível" a propriedade
da jazida como que a coloca no regime do domínio público. Fica
assim implícito que a N~ção conserva o simples domínio direto,
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sendo, por isso, possí\tel incorporar-se, sem dizê-lo, ao patrimônio
do concessionário o domínio útil, embora resolúvel.
E a prova de que é o "domínio útil" que se concede nós a temos nos dispositivos concernentes à outorga do título de pesquisa;
de uma pesquisa exclusiva: de uma pesquisa a exercer-se em promiscuidade com a lavra; de uma pesquisa que nunca se há de
acabar, por estender-se a áreas múltiplas e sucessivas, sujeitar-se
a prazos diversos e prorrogáveis, ser suscetível de compra e venda,
de modo a não se poder distinguir, ao fim de algum tempo, o ob·
jeto de tantos atos anexos e interdependentes, muito menos as
contas relativas a cada um.
Eis o que possibilita tôdas as composições de contabilidade e
torna ineficaz, na prática, o princípio da devolução das áreas concedidas, com o óleo que, porventura, ainda detiverem e da entrega do material nelas instalado.
Com efeito, segundo se vê, desde logo, na lei venezuelana e
nos projetos que inspirou ao PERU, à "Standard Oil" e à "ShellMex", da concessão inicial da pesquisa decorreram, necessàriamente, todos os direitos que correspondem ao conteúdo econômico e jurídico da propriedade da jazida: o direito de lavra de o concessionário exerce mediante simples comunicação ao Ministro competente; o direito de refinar, transportar a exportar o produto das
jazidas, sempre possível de ser exercido mediante simples notifi·
cação à mesma autoridade, bem como, sob a mesma formalidade,
a sua livre transmissão a terceiros (Standard, Arts. 7. 0 e 8.°, Parágrafo único, 30, 33 e § 1.º, 35, § 1.0 ; Shell, Arts. 6.º, I e II, 14, 22
Parágrafo único, 25 Parágrafo único; Peru, Arts. 7. 0 , §§ 2. 0 e 3.º,
34 e Parágrafo único, 37 e Parágrafo único; Venezuela, Arts. 7. 0 ,
26, 28, 32, 33 e 63).
61. Os textos relativos à limitação de áreas e de prazos são entremeados de outros que lhes neutralizam os efeitos. O Art. 7.º da
lei venezuelana distingue os objetivos das concessões e fixa áreas
de pesquisa e lavra; mas o seu § 2.º admite a anexação de concessões e não há na lei texto algum que proíba concessões múltiplas
e sucessivas de áreas de pesquisa ou lavra. O Art. 19 e o § 4.º do
Art. 20 chegam a admitir a aprovação de planos de pesquisa e
lavra de lotes localizados em circunscrição diferente da indicada
no título de concessão ou de superfície maior do que a concedida ...
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(Shell, Arts. 16, 17 § 3. 0 ; Standard, Art. 17; Peru, Art. 16) . Da

aprovação dos planos resulta o direito de lavra, cujo prazo é de
quarenta anos, prorrogáveis por outros tantos (Arts. 26 e 80). Em
se tratando de petróleo e de concessões que se sucedem, transferem e interpenetram, êsse prazo de oitenta anos encobre uma das
características do domínio útil e da perpetuidade. (Shell, Arts. 52
§ l.º; Peru, Arts. 7. 0 , 33, 39 e 61).
Findo o prazo da concessão o Estado "readquire'', se bem sem
pagar indenização alguma, as áreas concedidas se faz proprietário
das obras permanentes que nelas se hajam construido. Venezuela
A:rt. 80; Standard, Art. 63 § l.º; Shell, Art. 55; Peru, Art.... ) .
O uso de vocábulo "readquirir" presta-se a dúvidas. Por que
readquirir o que não alienou? Mas não ºcremos que, no sistema
contido na lei e nos projetos em exame, se venha a verificar a hipótese...
62. Em tal sistema, que permanece com o Estado? Simplesmente os direitos que lhe são' inerentes: o de criar impostos, que os
contratos restringuem; o de perceber contribuições superficiais ou
seja um impôsto territori;:tl extraordinário, e royalties ou contribuições de produção, calci;lladas sôbre o óleo in natura, de custo
ínfimo. E não faltam dispositivos que facultem a sua cobrança
pela metade.
De sorte que a propriedade da jazida é deixada com o Estado
para que o titular da concessão não tenha de comprá-la, ou, melhor, para que a compre a prestações mínimas, anuais, e com a
sua própria produção.
Mas não só com êsse fin1. Também com um outro de máximo interêsse: o de considerar-se o aproveitamento das jazidas matéria
de utilidade pública e ficar o titular da concessão investido de direitos de soberania: do direito de impor servidões de ocupação e
trânsito e até do de desapropriação (Venezuela, Arts. 52, 53, 55;
Standard, Art. 51; Shell, Art. 38; Peru, Arts. l.º, 14, 54). E, além
dêsses, os demais privilégios impllcitamente contidos no seguinte
dispositivo que preferimos destacar do anteprojeto da Shell, pelo
seu luxo de redação:
"Os títulos de pesquisa-lavra e os de lavra, a que se referem
os Arts. 13 e 20, conferem ao concessionário, seus herdeiros legítimos e cessionários, o direito com exclusividade, pelo prazo de
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50 anos contados da data da inscrição no Registro do Petróleo da
resolução emitida por fôrça do Art. 17, ou a partir da data me que
fôr inscrito no Registro do Petróleo o título de lavra a que se refere o Art. 20, de extrair as substâncias a que se refere a presente Lei, dentro dos limites das correspondentes parcelas de lavra,
e de fazer inteiro uso dessas substâncias em benefício próprio uma
vez extraídas. Por conseguinte o concessionário terá direito de determinar, construir e operar por si ou conjuntamente com outros

concessionários, dentro ou fora dos limites de sua concessão tôdas
e quaisquer construções e instalações que sejam julgadas conducentes à realização dos objetivos para os quais a concessão fôr outorgada, incluindo, mas não se limitando a estradas de rodagem, estradas de ferro, campos de aviação e outros meios de comunicação
e transporte, usinas elétricas, oficinas, edifícios, escritórios, habitações, acampamentos, hospitais, armazens, tanques, cais, aparelhamentos para carga e descarga, canalizações de água, reser··
bitações, acampamentos para armazenagem, refinarias e suas instalações auxiliares, oleodutos para as substâncias de que trata a
concessão bem como para seus produtos e derivados e para gás,
estações de bombeamento navios de qualquer tipo incluindo navios-tanques para navegação entre portos nacionais e, sujeitos às
leis vigentes sôbre a matéria, construir, instalar e operar linhas
telegráficas e telefônicas e estações de rádio (Shell, Art. 21; Standard, Arts. 14, 31; Peru, Arts. 35, 38 e 54; Venezuela, Arts,

17, 30 e 35).
O célebre caso da Revista do Supremo Tribunal perde muito
de sua gravidade diante da extensão de tais privilégios que, em
suma excetuariam tôdas as leis que regulam as respectivas matérias. Por êsse texto se vê que, na espécie, haveria uma international concession. Máxime porque em outro texto da Shell estatui-se que a instância privativa de julgamento dos litígios suscitados entre os concessionários e a União seria o próprio SUPREMO TRIBUNAL! (Art. 56) .
63 . Não se estranhe a extensão dos textos e o que nêles possa parecer confuso. A obscuridade facilita o "jôgo do petróleo" e o esfôrço de dialética dos seus habilíssimos causídicos.
Compare-se o texto da primeira lei venezuelana, baseada nos
Arts. 3. 0 , 4.0 , 5. 0 e 6.º, da Lei de Minas, de 27 de junho de 1918 -
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a saber, do decreto de 9 de outubro do mesmo ano com a lel vigente
e ter-se-á colhido, num lance, o que tem ocorrido na VENEZUELA
depois da descoberta de suas prodigiosas jazidas petrolíferas. Naquele país, a essência pura e clara de uma lei efetivamente venezuelana foi submetida a um tremendo e paciente esfôrço de era..
cking invertido, que a transformaria no espêsso e pesado óleo
bruto da lei vigente, que tudo deixa viscoso e incerto.
Eis as datas dos atos legislativos - leis regulamentos - que
para tal efeito foram necessárias:
27 de junho de 1918 ................. .
9 de outubro de 1918 .............. .
17 de março de 1920 ......... : .... .
19 de junho de 1920 ............... .
2 de junho de 1921 ................ .
9 de junho de 1922 ............•.•.•
18 de julho de 1925 ......•..........
18 de julho de 19~8 ................ .
7 de agôsto de 1930 ............... .
17 de junho de 1~35 ............... .
4 de novembro de 1936 ............ .
5 de janeiro de 11)37 ............... .
13 de março de 1943 .............. .
20 de agôsto de 1943 .............. .

LEI

REG.
REG.
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

REG.
LEI

REG.
REG.
LEI

REG.

Reformas sucessivas, :por assim dizer anuais, foram pacientes conduzidas para consecução do fim visado, a saber - para
que as jazidas de petróleo se incorporassem de fato ao patrimônio
das emprêsas concessionárias.
E para que só os seus exercitados hermeneutas pudessem ver
claro no que deveria permanecer confuso e fatigante, cada um
dêsses atos legislativos reproduz todo o contexto do seu antecedente e em períodos cada vez mais extensos e de leitura mais difícil.
Que os brasileiros, sobretudo os que têm o privilégio de representar a Nação e exerc~r, em nome dela, a autoridade, reflitam
sôbre essas graves lições qa experiência de nossa vizinhança.
Há, porém, a formação das reservas nacionais. . . Em todo os
projetos de lei acima citados e na lei da Venezuela acha-se de-

64.
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clarado que, ao passar da pesquisa à lavra, os titulares de concessões somente poderão reter metade das áreas concedidas. As restantes são entregues ao Estado. São reservas nacionais ...
A primeira vista parece que, por êsse modo, o Estado, dispensando-se de efetuar enormes gastos na procura de jazidas de petróleo no seu território, acaba recebendo metade das que forem
descobertas.. . Pura aparência. A realidade é outra.
Pondo a mira no futuro, as emprêsas, de ordinário, requerem
várias concessões de grandes áreas para pesquisa. Assumem, por
conseguinte, o encargo de pagar certa contribuição superficiária
por hectares requerido (Standard, Art. 40, Cr$ 5,00; Shell, Art. 29
em branco; Peru, Art. 41 e branco; Venezuela, Art. 38, 2 bolívares). Chegam mesmo a preferir o pagamento de uma contribuição elevada à obrigação de execução de certas operações.
Afastam, com isso, os concorrentes de menores recursos; deizam incerta a existência de petróleo nos lotes não sondados; em
suma, ganham tempo. Tal é o preço da virtual "opção de compra"
da jazida com que se garantem.
Em dado momento, pressentida a existência do petróleo nas
áreas pesquisadas, são estas submetidas a intensas sondagens. Localizadas as jazidas de apreciável valor econômico, efetuam a seleção dos lotes em que se encontram e tratam do descarte das
áreas restantes, esquivando-se, dêsse modo, ao pagamento das
contribuições superficiárias que lhes sejam correspondentes e ao
custeio de adiáveis sondagens de seus horizontes geológicos. Mascaram a realidade da proteção de seus interêsses dando o pomposo
nome de "reserva nacional" a essas jazidas que continuam problemáticas e que, por outros jeitosos textos de lei, mantêm vinculadas às próprias concessões ...
Aqui estão os textos referidos, a partir da forma venezuelana:
"Las parcelas de explotación (lavra) no podrán cubir mas de

la mitad del dote ni exceder cada una de quinientas hectareas. La
superficie que deje libre el concessionário que dará para reservas
nacionales. (Venezuela, Art. 18, Standard, Art. 15; Peru, Art. 23).
Las reservas nacionales dejedas em ejecucion de contratos o
concessiones anteriores o de las concessiones que permite esta Ley,
no podran concederLLL"
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Quando se espera que alguma providencia vai colocar em regime de maior proveito para a Nação, o legislador atalha ...

". . . sino después que mediante Resolucion del Ministro de Fomento se indiquem las reservas respecto de las cuales esté dispuesto el Ejecutivo Federal a considerar las solicitudes que se le
hicieren para obtenerlas, y se fije el lapso durante el podrán presentars las solicitudes a que se refiere el articulo seguinte. Del
mismo modo se procederá para el otorgamiento de reservas nacionais renunciadas, caducadas o anuladas cuando asilo disponga
el Ejecutivo Federal conforme a lo previsto en el artículo 11. (Venezuela, Art. 24; Standard, Art. 21, Art. 28).

"Por fôrça do artigo seguinte" poderia ser entendido que as
áreas da reserva nacional seriam, em todos os casos, objeto de
uma concorrência, pelo menos administrativo, para que fossem
concedidas a quem por ela oferecesse maiores vantagens. Puro
engano. O Parágrafo único do Art. 24, transcrito, dispõe:
1

"Igual procedimento s~ seguirá con respecto a la concession
de los sobrantes a que se r~fierem el ordinal 2.0 del artículo 7.0 y
el artículo 19.0 ; pero se corisiderán preferentemente al titular de
la concessión donde se haya demarcado el sobrante, si este lo solicite en igualdad de condiçiones".

Isso expresso, com siIIj.plicidade e clareza, significa que sôbre
as áreas descartadas os concessionários, conservam os seus direitos uma vez que ningué:,m se animará a requere-las em face da
preferência que lhes assiste ... Evidentemente, porque o N.º 2, do
Art. 7.º alude às reservas nacionais demarcadas nas concessões de
pesquisa e lavra e às sobr~rs que das mesmas concessões resultem.
E dêsse feitio descobre-se que as áreas indicadas sob o sugestivo e grato nome de i•reservas nacionais" nada mais são do
que reservas que o EstadQ gratuitamente guarda para as emprêsas que delas se descartarq.m ...
O meticuloso estudo dos anteprojetos enviados à COMISSAO
feito à luz forte das realidades específicas da economia do petróleo e particularmente da experiência da VENEZUELA. levou-nos
a preferir o sistema legal dos povos europeus que sempre influíram na promoção do direito brasileiro.
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V

COMENTARIOS E JUSTIFICAÇAO DOS TEXTOS
FUNDAMENTAIS DO ANTEPROJETO
65. Concluída a exposição das realidades e das tendências que
hoje caracterizam a economia do petróleo e discutidos os motivos
que fizeram a COMISSAO escolher o sistema finalmente adotado
no anteprojeto, só nos resta formular ligeira justificação dos seus
textos estruturais.
O Art. 1.0 contém o postulado capital, que alicerça e condiciona todo o sistema.
Declara:
"São mantidas no domínio privado da União, como bens inalienáveis e imprescritíveis, as jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros existentes no território nacional".
Ao dizer - "são mantidas" - reporta-se o anteprojeto implicitamente no Art. 1. 0 do Decreto-lei n. 0 3. 236, de 7-5-1941, que,
negando o domínio privado de particulares sôbre jazidas de petróleo e gases naturais, as inclui entre os bens do domínio privado
do União.
Ora, se o texto citado de maneira alguma colide com o Art.
34 da Constituição de 18 de setembro e menos ainda com o seu
Art. 153, torna-se claro e certo que continua em vigor, oferecendo
dessarte à COMISSÃO a segura e experimentada base de que
carecia o anteprojeto. Mister não era que a sua tarefa de revisão
fôsse levada aos textos básicos das Leis de Minas; em primeiro lugar porque a nova Constituição não os afetava, em segundo, porque não obstavam a participação estrangeira no aproveitamento
industrial propriamente dito de nossas jazidas de petróleo. Estrangeiro algum, mesmo o oriundo de pais amigo do Continente,
poderá julgar-se contrariado nos seus interêsses por um postulado
legal que igualmente se aplica a todos os brasileiros.
66. Dizemos que os referidos textos estão em vigor porque não
contrariam nem expressa nem implicitamente qualquer disposição expressa ou implícita da Constituição. É fácil demonstrá-lo.
Ao iniciar com o verbo "incluir" o Art. 34, a Constituinte de
1946 consolidou todos os textos legais que, em data anterior mandaram incorporar bens ao patrimônio da União, salvo choque di-
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reto ou presumido com outro qualquer dispositivo constitucional.
Ccnsiderando "incluídos" entre os bens da UNIÃO os que ali foram indicados, admitiu a existência de outros que o não foram.
Examinando a seguir se o texto correspondente ao Título V,
o Art. 153 contém algo incompatível com o disposto no Art. 1.º do
Decreto-lei n. 0 3. 236, nada vemos com êsse efeito. Pelo contrário,
nêle verificamos "a reprodução ipsis litteris virgulisque do Art. 18
de 1934, aliás, também reproduzido, da mesma maneira, na primeira parte do Art. 143, da Carta de 1937". (LUCIANO PEREIRA
DA SILVA, Exp. à com. Rev. do Cód. de Minas, p. 1). Isso pôsto,
não vemos como se possa sustentar a sobrevivência da acessão ao
solo das riquezas do subsolo, sobretudo ?-S petrolíferas. Ela não
poderia estar no pensamento do Constituinte de 1946 precisamente porque êste, com reproduzir o texto da Constituição de 1934,
concebido e votado ao mesmo tempo em que se elaborava e promulgava o Código de Minas (Dec. n.0 24 .642, de 10-7-1934), manifestou de modo expressq e claro a vontade de conservar estranhas à propriedade superficiária e incorporadas ao patrimônio da
Nação aquelas riquezas do subsolo ainda não manifestadas.
Transferindo à UNIÃO o direito de livremente dispor do aproveitamento das jazidas não manifestadas, a fim de que fossem
utilizadas por quem, do ponto de vista do interêsse geral, o pudesse fazer em melhores condições, os Constituintes de 1934 e de
1946 romperam os últimos vínculos porventura existentes entre
as duas propriedades e devolveram a propriedade mineral ao patrimônio da Nação, no IlVJPÉRIO representada pela COROA e na
REPúBLICA, pela UNIÃO. E assim procedendo, não se limitaram
a reatar uma tradição nascida na era colonial e confirmada pelo
IMPÉRIO (ATILIO VIVACQUA - A nova Política do Subsolo Regime Legal das Minas, 1942 - p. 510 e seguintes): adotaram a
lição dos economistas e dos legisladores mais modernos, sobretudo dos povos de índole comunária, segundo a penetrante classificação de FREDERIC LEPLAY.
67. Referindo-se às leis da FRANÇA e da BÉLGICA, que regulam
a matéria, reconheceu MADRICE ANSIAUX. "Cette legislation
est visiblement d'inspiration économique; c'est le souci d'une bonne exploitation des mines et particulierement des charbonnages
qui l'a dictée... (Traité d'Economie Politique, 1920, p. 113.)
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Siga ao economista um fino e autorizado mestre do direito
rnodernó . Les mines sont des "richesses nationales", voilà une expression nouvelle dans le droit, assinala RIPERT. "La loi de 1919

considere la mine comme une richesse nationale, dont l'exploitation est confiée temporairement à un concessionaire. Au lieu
d'im propriétaire, on a désorrnais un usager passédant un droit
réel non defini" (Le Regime Democratique et le Droit Civil Moderne, Paris, 1936, p. 252).

E o processo pelo qual na FRANÇA sem embargo do Art. 552
do Código Civil reconhecer ao proprietário da superfície a propriedade do subsolo, as minas acabaram incorporadas ao domínio
do Estado, nada teve de subversivo. Lembra os lentos trabalhos
de tectônica. Demonstra o íntimo poder de certos princípios que
uma vez aceitos, tendem a expandir-se sob a pressão das circunstâncias.
A Lei francesa de minas, de 1810, abrindo logo uma exceção à
regra do Art. 552, do Código de Napoleão, revestia o Estado do direito de escolher, por via de concessão, a quem deveria tocar a lavra de suas minas. Fácil lhe foi, no decorrer do tempo, considerar-se dono delas e passar da concessão a título perpétuo à concessão
temporária, com tôdas as demais conseqüências jurídicas consubstanciadas na Lei de 1919.
68. No caso do petróleo a evolução impunha-se por outros graves motivos, conforme acentua RENÉ FEHR justificado, em livro
de admirável clareza - Le Régime Juridique des recherches et de
l'exploitation des gisements de pétrole en droit comparé (Rennes,
1939) - a incorporação das jazidas de petróleo ao domínio do
Estado. A Alemanha e até a Inglaterra já o haviam adotado. A
impossibilidade de demarcar por planos verticais a propriedade
das jazidas era manifesta. A natureza fluida do petróleo facilitava
a sua extração pelos mais bem aparelhados e mais gananciosos,
não havendo processo algum capaz de assegurar o direito de cada
proprietário ao petróleo do seu subsolo. Além disso, a jazida petrolífera não tem a sua origem no esfôrço humano. É uma dádiva
feita pela natureza à coletividade. Portanto, o Estado, que representa os interêsses coletivos das gerações presentes e futuras, é
que deve ser o seu dono. Cabe-lhe centralizar tôdas as funções de
interêsse geral, máxime as relativas à defesa da Nação, relacionadas com os combustíveis líquidos.
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Tal qual se vê, a ação desenvolvida pelo Ministro da Agricultura do último período do primeiro Govêrno Provisório, quer influindo no sentido de incluir-se na Constituição de 1934 o texto
correspondente ao Art. 153 da atual, quer elaborando e fazendo
promulgar o Código de Minas, não apenas reatou a corrente de
uma tradição jurídica de vital interêsse para a economia do País,
e que nos vinha do direito mineiro do IMPÉRIO, mas igualmente
nos colocou na cadência de marchas dos ideais concretizados nas
mais recentes leis de minas do Velho Continente.
69. O artigo em análise, porém, não se restringe a declarar que
as jazidas de hidrocarbonetos fluidos são mantidas no domínio da
União. Deixa de igual modo claro que sã<? mantidas no "domínio
privado". Ainda nesse particular merecem louvores o Código de
Minas e o Decreto-lei n. 0 3. 236 porque golpearam as dúvidas que
poderiam ser suscitadas a propósito da índole do domínio público
em que as mencionadas jazidas deveriam ser classificadas.
Se o anteprojeto apenils as mantivesse no domínio da UNIAO,
sem qualificá-lo, salvo pelíl inalienabilidade e pela imprescritibilidade característica dessa espécie de domínio, possibilitaria as
controvérsias que a êsse propósito se travam no direito europeu e
hispano-americano e, sobretudo, no direito francês. No direito francês os mestres não chegaram ainda a um acôrdo sôbre o domínio a
que pertencem as jazidas minerais e as quedas d'água, não obstante a jurisprudência se ten:p.a inclinado a incluí-las no domínio privado da Nação. A participação do Estado nos lucros da lavra, criada pela Lei de 1919, impõe-lhe essa classificação.
No direito hispano-a:µiericano elas, de ordinário, são classificadas no domínio direta do Estado, pelo que, não obstante seja
êsse domínio inalienável, podem ser concedidas a título de propriedade resolúvel. É o que acontece no MÉXICO e no CHILE, países
nos quais os mestres divergem na maneira de conceituar e definir a natureza jurídica õ.o domínio em que o Estado conserva as
suas jazidas minerais (GABINO FRAGA JR. Derecho Administrativo, 1934, N. 0 225, p, 326; GUILLERMO VARAS - Derecho
Administrativo, Santiago, 1940, p. 103 e seguintes). Em CUBA,
depois de promulgada a legislação relativa a combustíveis, as dificuldades de definição do regime legal das minas aumentaram.
Ao lado das jazidas de hidrocarbonetos fluidos permaneceram as
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das outras substâncias minerais, consideradas "propriedades especiais", surgindo dessa dualidade de regime incertezas e equívocos perigosos. (ANTONIO LANCIS, Derecho Administrativo, La
Habana, 1945, Ns. 145, 148, 149, p. 301, 304 e 317).
70. Mas, embora cortando tôda e qualquer dúvida sôbre a natureza do domínio, no qual são incluídas as jazidas de hidrocarbonetos fluídos, quizeram ainda o Código de Minas e o Decreto-lei
n. 0 3. 236, também nessa parte seguidos pelo anteprojeto, que
fôssem elas imprescritíveis, considerada a inalienabilidade inerente ao domínio público.
Tratando-se de declaração que é a pedra angular do sistema
que erige, o anteprojeto quis ser límpido e categórico. Timbrou
em sê-lo em todos os textos essenciais à segurança de sua estrutura, advertido pela experiência de outros povos.
Sujeitando as jazidas de hidrocarbonetos fluidos e gases raros
aos vínculos da inalienabilidade e da imprescritibilidade, a COMISSÃO será talvez acoimada de redundante, ex vi do Art. 67 do
Cód. Civil. A prova de que o tema não está livre de controvérsia
vemo-la no comentário de CLOVIS BEVILACQUA referente àquele
texto (Cód. Civil Brasileiro, volume 1.0 , p. 293) e no que escreve
TEMfSTOCLES CAVALCANTI nos "Princípios Gerais de Direito Administrativo", (Freitas Bastos, 1945, ns. 305-307, p. 400-409).
Embora pareça escusada, imprime maior ênfase ao postulado de
que se desdobram tôdas as demais regras do sistema.
E serve ainda para mais tranquilizar a Nação.
71. No § 1.0 do Art. 1.0 estatuem-se as diretivas que vão inspirar
a aplicação da nova lei, quer pelos órgãos executivos da União,
quer pelo Poder Judiciário.
"§ l.º - O seu aproveitamento econômico fica subordinado:
I - ao propósito de garantir à Nação a maior participação
possível nas vantagens resultantes da utilização de sua riqueza
petrolífera;
II - às exigências do consumo interno de petróleo e derivado;
III - à necessidade de manutenção de reservas naturais de
óleo bruto;
IV - à conveniência de proscrever processos não admitidos
pela melhor técnica de exploração".
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Formulam-se, com franqueza e lealdade, os justos e ponderosos
motivos por fôrça dos quais a UNIÃO, mantendo a propriedade
privada das jazidas, retém, como proprietária que é e não poderá
deixar de ser, o exclusivo direito de explorá-las, embora podendo
fazê-lo mediante autorizações e concessões. Não os comentaremos,
um por um, porque não de imediata compreensão e porque já o
fizemos por antecipação em os N. 0 ª 42, 43, 54 e 59, dêste trabalho.
Considerando que o direito de propriedade assegura ao seu titular, como corolário natural, a faculdade privativa de decidir sôbre o modo do seu aproveitamento econômico e atendendo à índole monopolística da indústria do petróleo, bem como de um modo
geral, às razões da campanha do digno General HORTA BARBOSA em favor do monopólio do Estado, a ·coMISSAO, igualmente
premida por outras dificuldades que a seguir mencionaremos, resolveu considerar de competência privativa da União o aproveitamento industrial das jazidas de petróleo.
Inspirou-se, para isso 1 na Lei de 1934, da Grã-Bretanha.
72 A lei inglêsa de 1934, cujo texto original não os foi possível
obter, por mais que por yia diplomática o solicitássemos de Londres, dispõe, segundo a versão do General MOSCONI.
Art. l.º - La propriedad de petróleo existente em extratos
en la Grã-Bretanha, em sua condicion natural, ES OTORGADA
POR LA PRESENTE LEY A SU MAGEST AD Y SU MAGEST AD
TENDRA' EL DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLORAR, PERFORAR Y EXPLOTAR EL PETROLEO, teniendo presente que ninguna de las disposiciones de este inciso se aplicará al petroleo que,
al sancionar-se esta ley, sea extraido legalmente, conforme a una
concession aun en vigor~ otorgada por las disposiciones de la ley
de Producion del Petroleo, ano de 1918.
Art. 2.º - Permisos de exploracion y explotacion:
1.0 - El Ministerio de Comercio (Board of Trad) QUEDA
FACULTADO EN NOMBRE DE SU MAGESTAD PARA OTORGAR
CONCESSIONES DE EXPLORATION, PERFORACION Y EXPLOTACION DEL PETROLEO A LAS PERSONAS QUE CONSIDERE
CAPACITADAS.
2.º - Toda concession será otorgada ya sea mediante el pago
de una regalia o otra remuneracíon que determine el Ministerio
del Comercio. (El Petro~eo Argentino, p. 211).
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E ai temos o sistema do anteprojeto que, depois de declarar
que as jazidas de petróleo pertencem ao domínio privado da União,
acrescenta:
§ 2. 0 - Para atingir êsses objetivos (os indicados no § 1.0 )
são declarados de utilidade pública e, por fôrça do Art. 146 da
Constituição, da exclusiva competência da União a pesquisa e a
lavra das jazidas indicadas neste artigo, bem como a refinação de
petróleo, nacional ou importado, e o transporte, por meio de condutos ou navios-tanques, de hidrocarbonetos fluídos de qualquer
origem.
§ 3. 0 - A União executará, por administração direta ou contratada ou por via de autoridações e concessões, as operações referidas no parágrafo anterior e regulará o comércio de petróleo e
derivados".
O alcance dado ao privilégio da UNIÃO, declarado sob a forma
contida no Art. 5.0 , Número XII, da Constituição, correspondente
ao natural efeito da propriedade plena que ela exerce sôbre as
jazidas. Vimos que, na Lei venezuelana, os titulares do domínio
útil, obtido por meio de concessão, sempre considerado nêle compreendidos os direitos de transportar, refinar e vender o petróleo extraído. Mas outras imperiosas razões de interêsse público
por igual o justificam, inclusive a extensão dêsse privilégio à refinação do petróleo importado.
Só por êsse modo ser-nos-á possível criar a indústria nacional
do petróleo.
73. Poderíamos declarar privativas da UNIÃO as operações pertinentes a essa indústria sem fundar no Art. 146, da Constituição,
o sistema finalmente preferido? Parece-nos que não.
Não poderiamas, porque a isso nos obstavam dois outros textos
da Constituição: o Art. 6.º e o § 1.º do Art. 153. O primeiro assegura aos ESTADOS a competência complementar de legislar sôbre
riquezas do subsolo (Letra l do N. 0 XV do Art. 5.0 ) e o segundo
aos proprietários do solo o direito de preferência para explorá-las.
Foi, aliás, a dificuldade de conciliar a natureza das jazidas de
hidrocarbonetos fluídos com as aplicações daquela preferência que
induziu a COMISSÃO a instituir o sistema criado pelo anteprojeto.
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De comêço, entendemos que melhor seria excluir da preferência assegurada pelo Art. 153 as jazidas de hidrocarbonetos fluidos.
Os debates da Constituinte, em particular o discurso do Deputado
ISRAEL PINHEIRO, convenciam-nos da possibilidade da exclusão.
"Trata-se, apenas, - esclareceu aquêle Deputado, defendendo
a emenda que seria aprovada - de simples determinação no concernente às jazidas que devem ter ou não preferência. Quero que
se discrimine na lei ordinária a maneira pela qual ela deverá
conceder a preferência. Quando ela puder ser feita em benefício do

proprietário do solo, que o seja; quando, porém, prejudique os interêsses da Nação, não deve ser concedida. É o interêsse nacional

acima do interêsse particular."
Intrepretávamos a última parte do § ·i.o do Art. 153 considerando que na expressão "serão regulados de acôrdo com a natureza
delas" estava implícito, para o legislador comum, a faculdade de
excluir dos seus efeitos (dos direitos de preferência) as jazidas
não suscetíveis de divisão por superfícies verticais, projetadas segundo os limites ordinários da propriedade. Bastaria, para isso,
que a preferência fôsse coµcebida na sua generalidade, visto que,
por êsse modo, fácil seria r~gulá-la com a inclusão ou exclusão dessas ou daquelas jazidas, conforme a sua natureza.
Assim não entenderam os membros da COMISSÃO DE INVESTIMENTO, com os quais nos reunimos por diversas vêzes para
exame das bases da nova lei do petróleo.
Ao eminente Sr. LEVY CARNEIRO, que iluminava com as suas
muitas luzes jurídicas aquela COMISSÃO, parecia que não era a
"preferência" que deveria ser regulada e sim os "direitos de preferência", pelo que estes não poderiam ser recusados em hipótese alguma. Vencidos, embora :p.ão convencidos, resolvemos, atendendo
a sugestões emanadas da~uela conspícua COMISSÃO, regular tais
direitos sob a forma de associação obrigatória, por um processo
complicado que, afinal, revelava a manifesta incompatibilidade da
natureza das jazidas de p~tróleo com o exercício daqueles direitos.
Abandonada também essa solução, encontramos por último a contida no Art. 2. 0 do anteprojeto.
Fazenda da UNIÃO a exemplo da lei inglêsa, a proprietária
única das jazidas de hidrocarbonetos fluídos e recorrendo ao apoio
do Art. 146 da Constituição, atingimos a um só tempo três objetivos:
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- federalizávamos por completo a indústria do petróleo, excluindo-a
da competência legislativa, complementar dos Estados;
- suprimíamos as dificuldades concernentes aos direitos de preferência dos proprietários do solo;
- instituiamos, se bem que sob forma indireta, o monopólio oficial
de aproveitamento das jazidas petrolíferas, por muitos julgado indispensável.
74. A completa federalização da economia do petróleo não se impunha apenas por fôrça de relevantíssimos motivos atinentes à segurança nacional. Decorria igualmente da sua irresistível tendência
integrativa e monopolística. Era, por outro lado, sugerida, com a
maior insistência, pelos interessados na pesquisa, lavra e exportação do nosso petróleo. A Constituição como que a insinuava ao
criar, no N.º III, do Art. 15 e no seu § 2. 0 , o impôsto único sôbre a
produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim, importação e exportação de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos. Corroborava-a o exemplo do MÉXICO e da ARGENTINA,
países de regime federativo, como o nosso, e nos quais a indústria
do petróleo se tornara monopólio do Poder Central. Por derradeiro,
havia a registrar a abalizada opinião de NATHAN R. MARGOLD.
Procurador Geral do Ministério do Interior dos ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA e presidente do "Petroleum Administrative Board"
emitida em Mensagem de 22 de fevereiro de 1.934 e lida no jantar
anual da "Petroleum Division" do "American Institute of Mining
and Metallurgical Engineers":
":t!:sse breve relato - acentuava MAHGOLD -- é, suficientE
para demonstrar como são lamentàvelmenL(' ineficazes as atuai:::
leis esduais de contrôle (This bref recital sufficicntly indicates hmc
pitif1llly inadequate ous present State conservciction statutes are)

e quão grande é a necessidade de uma lei única, uniforme e desim·
pedida que abranja a Nação inteira (and how grcat the need for o

single, uníform and throu,ghgoing statnf; cmbracing the whole
nation). DEP. OF. INT., Memorandum for the Press - de 23 d<'

fev. de 1934, p. 7).
A leitura dessa notável mensag-cm basta para convencer o:·
que para ela menos se inclinam da conveniência da federalização
não só do regime jurídico, como ela 1nclústria do petrólro, segund~'
o plano do anteprojeto.
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Atendendo a que o Art. 97, do anterior Código de Minas, mercê
do Decreto-lei 366, de abril de 1938, conservava no domínio privado
dos Estados as jazidas que se achassem em terras de seu domínio
privado, ou em terras que, tendo sido do seu domínio privado, foram alienadas com reserva expressa, ou tácita por fôrça de lei, da
propriedade mineral, a COMISSÃO, ao transferí-las para o domínio privado da UNIÃO, não obstante o disposto no Art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 3.236, concedeu aos Estados uma valiosa compensação:
a da participação nas contribuições de lavra, não só das jazidas
que eram do domínio privado estadual, como de tôdas as jazidas
existentes no seu território, inclusive das anteriormente incorporadas ao domínio federal (Art. 59).
Ao lado do impôsto único ficou a contribuição única, também
repartida com os Estados e Municípios.
75. No que respeita aos direitos de preferência dos proprietários
do solo, sem embargo de não os considerarmos incluídos entre os
direitos fundamentais assegurados na Constituição, pareceu-nos que
deveriam ser retribuídos ex vi do ato legislativo pelo qual a UNIAO
se fazia titular única do aprpveitamento de suas jazidas petrolíferas.
A rigor a compensação seria indevida. O direito de preferência,
na espécie, não poderia ser jamais um "direito real". Se o fôsse,
caracterizado estaria o regime da acessão, declaradamente repelido pelo Código de Mina~ e pela Constituição de 1934. Era um
"direito pessoal", condicionado, porém, a uma vontade alheia: a
da autoridade federal competente para outorgá-lo ou não.
A despeito disso, a COMISSÃO, além de assegurar ao proprietário do solo as indenizaçqes relativas à ocupação de sua propriedade (art. 9.º), atribuiu-Iµe uma compensação diretamente vinculada à descoberta de jazidas em suas terras. Tal o conteúdo do
Art. 2.º que dispõe:
"Art. 2. 0 - Os pror.l:'ietários do solo, por esta lei privados do
exercício dos direitos de preferência referidos no Parágrafo único
do Art. 153 da Constituição, serão indenizados, a sua opção:
a) ou pelo pagamento, ao ter início a lavra, de quantia equivalente ao valor médio, verificado no último qüinqüênio, dos terrenos que corresponderem aos respectivos campos de lavra;
b) ou pelo pagame11to anual de contribuição correspondente a 1 % (um por cento) do valor da produção, na bôca-dos-poços".
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Importa dizer que o proprietário do solo receberá, no caso de
ser descoberto petróleo em suas terras, ou uma indenização imediata do seu valor corrente e mais as indenizações relativas à sua
ocupação, ou estas e um por cento do valor do óleo delas extraído.
Se se tratar de pequena jazida, melhor será que êle opte pela primeira forma de indenização. Em caso contrário, a segunda será
mais vantajosa. Seja como fôr, a COMISSÃO preferiu deixar o assunto entregue ao ajuste das partes.
76. E fica dêsse modo demonstrado que o apêlo ao dispositivo do
A!t. 146 da Constituição removia enormes dificuldades. Impunha-se-nos como ótima solução do problema que nos cabia resolver.
Faltava examinar se seria admissível.
Por fôrça da natureza das coisas, o "Estatuto do Petróleo" teria
de ser uma "lei especial" por meio da qual a União deveria "intervir no domínio econômico" e "monopolizar determinada indústria".
Usando os verbos "intervir" e "monopolizar", o Constituinte de
1946 deixara prudentemente ao arbítrio do legislador comum dar-lhes o conteúdo exigido pelas circunstâncias e pelo interêsse público. Qualquer restrição que se entendesse de fazer ao amplo sentido do verbo "intervir" teria de ser de caráter meramente opinativo, assim como opinativo teria de ser o sentido ampliativo do
verbo "monopolizar". Pareceu-nos que na idéia de monopólio não
está necessàriamente contida a da execução direta. Pelo contrário,
a prática demonstra que os monopólios fiscais - o do sal, o do
fumo, o dos fósforos, - existentes em alguns países, quer os de tradição regaliana quer de criação moderna, executam-se por via indireta. O próprio regime de concessão importa no reconhecimento
de um monopólio de Estado que se desdobra, por delegação, em
"direitos de exclusicidade" transferidos ao empresário privado. Nesse particular, a lição de FLEINER (op. cit., p. 275) não poderia ser
mais instrutiva.
Tratando-se de texto que pela primeira vez aparece na Constituição do País e em constituição novíssima, não dispomos aind::i.
de comentários que nos esclareçam sôbre a matéria, ou, melhor,
somente dispomos do comentário, aliás de enorme autoridade, escrito por PONTES DE MIRANDA.
:Ê:sse insigne jurista, elucidando o Art. 152 da Constituição assim se refere às riquezas do subsolo:
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"A Constituição de 1946 permite que pertençam a estrangeiros,
SALVO SE HÃ LEGISLAÇÃO FUNDADA NO ART. 146; não a exploração.
. .. A NACIONALIZAÇÃO CABE NO MONOPÓLIO DE QUE TRATA O ART. 246 (Com. à Const. de 1946, p. 33) ... Por isso, à lei é dado cogitar de casos em que não se dê autorização, ou porque contrarie necessidade da vida nacional ou porque
seja contra o interêsse social ou coletivo. PARA EXCLUIR A AUTORIZABILIDADE NÃO É PRECISO QUE SE INDENIZE: CABE
INVOCAR-SE O ART. 146 OU 147( e não o Art. 141, § 16, l.ª parte" (op. cit., N.O 6, p. 35) .
Aponta, dêsse modo e por três vêzes, aquêle texto com o fito de
manter, pelo menos certas jazidas no regime de pleno contrôle do
Estado. Ora, a natureza das de petróleo, conforme temos demonstrado, exige mais do que a de quaisquer outras jazidas, o contrôle
único e total da União.
77. Outra matéria que desejamos esclarecer é a que se encontra
nos Arts. 4. 0 e 5. 0 do anteprojeto, dos quais se vê que distinguimos
a "autorização" e a "conqessão", sugerindo para isso o critério
mais adotado no direito administrativo europeu.
A "autorização", bem entendido - a prevista no Art. 4.0 do
anteprojeto, é ató unilateral que se regula pelo decreto de outorga.
Ao passo que a "concessão", a que se reporta o Art. 6.0 , envolve um
ato bilateral - o contrato (Art. 12), que documenta o ajuste das
vontades e dos interêsses da autoridade que a outorga e do outorgado, pessoa física ou jurídica. (H. BERTHELEMY, op., p. 81, 712 e
5 849; MARCEL WALINE, op. cit., p. 545 e seguintes). MARCEL
WALINE, notadamente, elucida a matéria em têrmos simples e convincentes. Nas leis anteriores a distinção não era feita. Usava-se a
palavra "autorização" para nomear os atos de "autorização" pràpriamente dita e os de "cori.cessão". Ora, reconhecida a propriedade
particular sôbre as jazidas manifestadas em tempo oportuno, sàmente estas deveriam subordinar-se ao regime da "autorização",
conforme, aliás, entendeu o citado PONTES DE MIRANDA, ao comentar os textos constitucionais referentes ao aproveitamento de
riquezas do subsolo (op. cit., Vol. 4.0 , p. 35-36). Em se tratando
das outras, das incorporadas ao patrimônio nacional, a usar-se uma
só palavra para nomear os dois atos, de melhor emprêgo seria o
vocábulo "concessão". FRANCISCO D'ALESSIO, por exemplo, de-
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d) a construção de oleodutos e refinarias de interêsse para
a segurança nacional.
A grande fôrça das emprêsas que jogam com o petróleo reside
na abundância dos seus capitais e na certeza de que os Governos
que lhes outorgaram concessões não dispõem de recursos monetários para cumprir os dispositivos legais atinentes à criação de serviços concorrentes e ao pagamento das indenizações devidas. Tudo
fiam da habitual carência de recursos financeiros dos países em
que atuam.
O Fundo Nacional do Petróleo recolherá contínua e progressivamente os elementos da receita que o deverão constituir, armando,
assim, o CNP da fôrça financeira necessária à efetivação da sua
autoridade.
81. Não nos deteremos sôbre a matéria do Art. 6.0 , embora seja
de importância fundamental. Sua justificação está feita, e de maneira exaustiva, no decorrer dêste trabalho. Limitar-nos-emos a
dizer que êle tem por intuito assegurar a fundação da indústria
nacional do petróleo.
Reservando com êsse fim a emprêsas de contrôle brasileiro o
direito de transportar petróleo por meio. de condutos ou navios-tanques, em linhas de navegação interior e de cabotagem, e o de
refiná-lo, quando destinado ao consumo nacional, sàmente depois
de instaladas as refinarias nacionais poderão ser outorgadas a
emprêsas de contrôle estrangeiro as concessões correspondentes de
petróleo destinado à exportação.
Dir-se-á que tal condição retardará de muito a inversão de capitais estrangeiros na pesquisa e lavra de nossas jazidas. Realmente isso acontecerá se os detentores dos aludidos capitais, animados
pela esperança de conseguirem as nossas jazidas "em condições pelo
menos tão favoráveis quanto as das Caraíbas", insistirem em nos
negar auxílio para a montagem das distilarias ou em impedir-nos
que as montemos, mediante emprêgo de processos hábeis e sutis.
Uma vez que façam o contrário, isto é, facilitem a fundação de
nossa própria indústria de refinação e transporte, para os fins indicados, poderão obter tôdas as concessões que assegurem o aproveitamento de nosso petróleo, dentro do regime de "integração"
que tanto recomendam.
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:G!sse é o preço, o verdadeiro preço e trôco do qual poderemos
abrir mão das restrições nacionalistas da legislação vigente. E convenhamos que não é elevado, atendendo à pequena importância do
nosso consumo, se comparado com o de outros mercados. Renunciar
a êle, equivaleria a aceitar, conscientemente, a miserável condição dos povos colonizados.
Não acreditamos que os Governos que detêm o supremo contrôle dos interêsses ligados ao petróleo estejam dispostos à amparar as emprêsas que, já situadas no Brasil, nos queiram reduzir
àquela condição.
Não se diga tão pouco que a satisfação daquela exigência primordial nos prive da busca imediata de nossas jazidas pelas emprêsas bem dotadas para efetuá-la. Tambéni elas terão de consumir
alguns anos em trabalhos de reconhecimento e pesquisa para a seleção de áreas de lavra.
E não devemos esquecer, por outro lado, que nos próximos dez
anos não haverá maior interêsse na exploração de nossas jazidas. A
lavra dos campos do ORIENTE MÉDIO, campos de tremenda capacidade (tremendous potentiality), torna desinteressante a exploração do petróleo do BRASIL que, mesmo descoberto, ficaria
guardado para outra eventl.\alidade. No momento, o que importa é
extrair nas vizinhanças dos SOVIETS todo o petróleo que êstes
possam cobiçar. E a prova qe que assim é têmo-la na COLôMBIA,
cujo petróleo, não obstante descoberto e medido, continua em depósito nos seus reservatórios naturais.
Insistimos: o preço inicial pelo qual devemos permitir que
emprêsas de contrôle estran~eiro obtenham concessões de pesquisa,
lavra, transporte e refinação do nosso petróleo há de ser o do auxílio de que necessitamos para fundar a indústria nacional do petróleo, sob regime de emprêsas de economia mista ou de emprêsas
de contrôle brasileiro.
No caso em que nos venha a ser recusado aquele preço, melhor
será que fiquemos como estamos.
O Brasil inclue-se entre os países que dispõem de consideráveis áreas possivelmente petrolíferas. A sua posição geográfica, assim como o crescimento de sua população colocam-no entre os
mercados de petróleo e derivados de maiores possibilidades. A par
disso, a continuidade geogrãfica e a comunidade de origens, de ten1
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dências e até crenças, fazem da AMÉRICA DO SUL uma fraternidade de Nações e de Nações jovens, com admiráveis perspectivas de
desenvolvimento diante de si. Afastados embora do mercado mundial, as jazidas do nosso território são nossas, as possibilidades do
nosso consumo estão na dependência excluiva de nosso soberano
direito de as regularmos como nos parecer mais conveniente aos
interêsses da Nação. E nada nos impede de unir êsses nossos recursos aos dos irmãos vizinhos, epecialmente aos da ARGENTINA, do
URUGUAI e da BOLíVIA, nos quais há promissores núcleos de
indústria petrolífera, para, dêsse modo, aguardarmos o andar dos
tempos.
Esperamos, porém, que a oportuna intervenção dos órgãos que
exercitam o supremo contrôle da economia do petróleo nos facilite a satisfação daquele mais do que legítimo propósito.
CONCLUSÃO
82. Concluída esta tarefa que recebemos de V. Ex.ª, Sr. General
JOÃO CARLOS BARRETO, cabe-nos, por último agradecer mais
uma vez a V. Ex.a a grande prova de confiança com que tanto nos
dignificou e, por igual, a correção com que V.Ex. procedeu no decurso de nossos trabalhos. O digno Presidente do CNP, a cujo
sábios conselhos recorremos não poucas vezes, manteve perante a
COMISSÃO conduta exemplar, facilitando-lhe todos os meios de
que necessitava e, - o que mais o hnora - garantindo-lhe uma
absoluta liberdade de ação.
E' bem possível que nesse ou naquele texto o anteprojeto se
tenha afastado da opinião de V. Ex.ª, eminente militar que, no momento, responde pelo petróleo no Brasil, mais considerado em conjunto, podemos afirmar que concretiza as suas lúcidas convicções
e os seus enérgicos sentimentos de patriotismo, perfeitamente identificados com os dos seus camaradas de armas, mais do que nunca
atentos para a importância do problema que nos foi dado a resolver.
83. Ao examiná-lo tivemos sempre em mente que nos achamos,
no BRASIL, em ótima posição para livre escolha da solução mais
proveitosa à economia nacional. Sabemos, por um lado, que os
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, nossos tradicionais aliados, cuja
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indústria, no atinente ao petróleo, adquiriu estupenda capacidade
técnica, admitem a existência de ricas jazidas oleíferas em nosso
território e se mostram interessados em participar do seu aproveitamento. Por outro lado, não há hituações nem direitos adquiridos
que possam condicionar ou restringir aquela escolha de melhor solução. Daí reconhecermos, em sã consciência, quão grande é a responsabilidade que o Congresso e o Govêrno terão de assumir pela
promulgação do Estatuto Nacional do Petróleo. Impossibilitar ou
retardar a descoberta e a exploração de nossas jazidas petrolíferas
será tão censurável quanto facilitar a sua efetiva incorporação ao
patrimônio de emprêsas ou nações estrangeiras.
A COMISSÃO procurou, no que estava em suas fôrças, ficar a
igual distância dos dois apontados perigos: Não elaborou o anteprojeto de uma lei rígida. Pelo contrário, o de uma lei flexível, dentro
da qual tôdas as soluções, já preconizadas, são possíveis, inclusive
a do monopólio do Estado, bastando para isso que o Govêrno não
use da faculdade de outorga de concessões, que lhe confere o § 3.0
do Art. 1. 0 . Mas, de preferência, ugere e regula o aproveitamento
por via de emprêsas de economia mista e de emprêsas privadas, de
contrôle majoritário nacional ou estrangeiro.
Reconhecemos as dificuldades e a delicadeza do sistema preferido. Quando, porém, nos lembramos que tôda a energia do petróleo
pràticamente depende de um motor cujo princípio é a explosão,
temos a esperança de que, assim como a inteligência e a técnica
do homem conseguiram coordenar e harmonizar um contínuo de
explosões, para dêle extrair o movimento de precisão que lhe abriu
as possibilidades do transporte aéreo, essa técnica e essa inteligência não deixarão de conseguir o domínio das dificuldades entrevistas
para nos abrir as possibilidades de uma útil e amistosa composição de interêsses na esfer~ da solidariedade econômica.
Retrucarão os chamados espíritos objetivos: eis uma idéia e
não é com idéias que se resolvem assuntos dependentes de dinheiro.
Ora, a história da "Standard Oil Company" é a de algumas "idéias"
de JOHN D. ROCKFELLER. Quando SAMUEL VAN SYCKEL pensou em construir a primeira pipeline de petróleo, a Miller's Farm,
germe do contrôle da indústria pelo contrôle da indústria pelo contrôle do transporte, foi coberta de ridículo. Hoje, causam-nos espanto as suas portentosas realizações.
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A idéia prática e exequível, que nos orientou na solução do
problema do aproveitamento de nossas jazidas de hidrocarbonetos
fluídos e do nosso mercado de petróleo e derivados, foi a de uma
justa conjugação de todos os esfôrços e interêsses nacionais e estrangeiros, sob o contrôle do Estado. - Odilon Braga, Presidente e
Relator. -Avelino Ignácio de Oliveira. - Cel. Arthur Levy. - Ruy
de Lima e Silva. de Souza.

Glycon de Paiva Teixeira. -

Antônio José Alves

ANTEPROJETO DO ESTATUTO DO PETRÓLEO
TÍTULO I
Das condições básicas de aproveitamento de jazidas de
hidrocarbonetos fluidos e gases raros
CAPÍTULO I

DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO E SEUS FINS
ART. l.º - São mantidas no domínio privado da União, comi)
bens inalienáveis e imprescritíveis, as jazidas de petróleo e de outros
hidrocarbonetos fluidos e gases raros existentes no território nacional.
§ l.º - O seu aproveit;amento econômico fica subordinado:
I - ao propósito de garantir à Nação a maior participação
possível nas vantagens resultantes da utilização de sua riqueza
petrolífera;
II - às exigências do consumo interno de petróleo e derivados;
III - à necessidade d~ manutenção de reservas naturais de
óleo bruto;
IV - à conveniência \de proscrever processos não admitidos
pela melhor técnica de exploração.
§ 2.º - Para atingir esses objetivos são declaradas de utilidade
pública e, por fôrça do Art. 146 da Constituição, da exclusiva competência da União a pesquisa e a lavra das jazidas indicadas neste
artigo, bem como a refinação de petróleo, nacional ou importado,
e o transporte, por meio de condutos ou navios-tanques, de hidrocarbonetos fluidos de qualquer origem.
§ 3. 0 - A União execti.tará, por administração direta ou contratada ou por via de autorizações e concessões, as operações referidas no parágrafo anterior e regulará o comércio do petróleo e
derivados.
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Art. 2. 0 - Os proprietários do solo, por esta lei privados do
exercício dos direitos de preferência referidos no § 1.º do Art. 153
da Constituição, serão indenizados, à sua opção:
a) ou pelo pagamento, ao ter início a lavra, de quantia equivalente ao valor médio, verificado no último qüinqüênio, dos terrenos que correspondam aos respectivos campos de lavra;
b) ou pelo pagamento anual de contribuição correspondente
a 1 % (um por cento) do valor da produção, na bôca-dos-poços.
Parágrafo único - Os pagamentos correrão por conta da
União ou dos titulares de autorizações e concessões, conforme o
caso, mas serão sempre efetuados pelo Govêrno Federal.
Art. 3.0 - Compete ao Conselho Nacional do Petróleo (CNP)
executar e fazer executar esta lei e os seus regulamentos, tendo
sempre em vista o disposto no § 1.º do Art. 1.0 •
§ 1.º - As questões suscitadas pela aplicação dos seus textos,
inclusive as de natureza contratual, serão por êle decididas em
última instância administrativa, com aprovação do Presidente da
República mas não poderão ser subtraídas, em qualquer das suas
fases, ao exame e julgamento do Poder Judiciário.
§ 2.º - No que respeitar a matérias sujeitas a outras leis e a
outras esferas de competência, os titulares de autorizações e concessões ficam submetidos às autoridades respectivas, responsáveis
por sua aplicação.
§ 3.º - Nenhum assunto que possa interferir com a execução
desta lei ou dos contratos nela amparados poderá ser decidido em
definitivo por outros órgãos ou autoridades, sem audiência do
CNP.
CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES E CONCESSÕES
Art. 4.º - Serão objeto de autorização:
a) o reconhecimento de regiões em províncias sedimentares
para seleção de zonas de pesquisa;
b) a pesquisa, em zonas predeterminadas, para seleção de
áreas de lavra;
c) a lavra a curto prazo de pequenas jazidas;
d) a exportação de petróleo e derivados.
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No caso da Alínea a poderão ser outorgadas, para a
mesma região, tantas autorizações quantas forem requeridas por
pessoas físicas ou jurídicas consideradas idôneas.
§ 2. 0 -A autorização prevista na Alínea b será outorgada com
exclusividade de zona e a execução de suas condições assegura ao
titular o direito de obter a autorização da Alínea e ou a concessão
de lavra, salvo o disposto no § 1.º do Art. 54.
Art. 5.º - Serão objeto de concessão:
a) a lavra a longo prazo de grandes jazidas;
b) o transporte de hidrocarbonetos fluidos por meio de condutos ou navios-tanques, em linhas de navegação interior e de cabotagem;
c) a refinação de petróleo nacional º1:1 importado.
Art. 6.º - As operações referidas no artigo anterior poderão
ser objeto de concessões isoladas ou simultâneas; as indicadas pelas
Alíneas e e d do Art. 4. 0 , porém, dependerão sempre de autorizações especiais .
§ 1. 0 - As concessões de que tratam as Alíneas b e e do Art.
0
5. , quando referentes a proputos destinados ao consumo nacional,
salvo o disposto no parágrafo seguinte, só poderão ter como titulares pessoas jurídicas de direito público interno, empresas de economia mista, sociedades em nome coletivo ou comandita de que
todos os sócios sejam brasileiros, ou sociedades cujas ações com
direito a voto na proporção mínima de 60% (sessenta por cento),
pertençam a brasileiros .
§ 2. - Uma vez satisfeitas as necessidades do consumo interno
de gasolina, as concessões para refinação e transporte de hidrocarbonetos, destinados à exportação, poderão ser outorgadas sem
as restrições do parágrafo anterior .
§ 3. 0 - Para atender a exigências especiais de abastecimento,
o CNP poderá submeter à aprovação do Conselho de Segurança
Nacional resoluções que facultem a distribuição, no Pais, de produtos de refinarias aludidas no parágrafo anterior.
Art. 7. 0 - O transporte de hidrocarbonetos fluídos poderá ser
objeto de concessão de serviço público, quando interessar à segurança nacional ou à economia de grandes centros de exportação
ou importação de óleo bruto ou refinado.
§ 1. 0 - Nas concessões de transportes será sempre regulada a
possibilidade de sua transformação em concessão de serviço público
§ 1. 0

1

-

293 -

ou de sua incorporação a concessão dêste tipo já existente, devendo
o quantum da indenização a ser paga e o modo do pagamento
constar do contrato que for lavrado.
§ 2. 0 - Verificada a hipótese do parágrafo anterior, ao titular
da concessão primitiva será assegurada prioridade para o transporte de óleo ou gás de sua produção.
Art. 8.º - Os títulares de autorizações ou concessões poderão
ser investidos, no decreto que as outorgarem:
a) dos direitos sôbre a propriedade particular que, para fins
de utilidade pública, a Constituição confere à União;
b) das isenções tributárias facultadas em lei e as previstas
no Art. 101;
c) do direito de cessão e, quando seja caso, de hipoteca, mediante prévia autorização do Presidente da República.
Art. 9. 0 - Os titulares de autorizações e concessões pagarão
aos proprietários das áreas ocupadas, ainda que pessoas jurídicas
de direito público, uma indenização correspondente à ocupação
e aos danos que esta causar.
§ 1.º - A indenização deverá equivaler ao rendimento médio
da utilização habitual dos terrenos, no caso de simples ocupação,
ou ao seu valor venal, fixado por arbitramento, quando se tornarem impróprios ao uso a que se destinavam.
§ 2.0 - As indenizações relativas a danos serão fixadas também por arbitramento.
Art. 10 - Na ausência de acordo entre as partes, o valor da
indenização será fixado judicialmente, observando-se o disposto
no Art. 685 do Código do Processo Civil, ressalvada aos interessados ação ordinária para haver diferença de preço.
Parágrafo único - Consignado o preço de indenização, o Juiz
expedirá mandado de imissão de posse em favor do titular da autorização ou concessão .
Art. 11 - A autorização de que trata esta lei atribui ao seu
titular os direitos e deveres estabelecidos no ato ou decreto de outorga.
Art. 12 - O decreto de concessão, depois de transcrito em livro
próprio do CNP, cria um diretio real de posse, administração e
exploração econômica dos bens que tenha por objeto, direito êste
regido por esta lei e pelo contrato firmado com o seu titular, apli-
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cando-se-lhe subsidiàriamente o disposto nos Arts. 713 e seguintes
do Código Civil.
Art. 13 - O valor econômico da concessão compreenderá, além
do capital não amortizado, investido nos seus imóveis e instalações,
somente o valor dos hidrocarbonetos fluídos das jazidas medidas,
é calculado segundo fórmula adotada pelo CNP; não sendo
computáveis o das reservas apenas indicadas ou inferidas e o dos
direitos e isenções não exercidos.
Art. 14 - O prazo da concessão, que jamais poderá exceder de
40 (quarenta) anos, dependerá de seu objeto, localização geográfica
e illterêsse rlas partes, reconhecido pelo CNP, e será fixado no
decreto que as outorgar.
Parágrafo único - No caso de concessões simultâneas de
lavra, transporte e refinação, os prazos serão estabelecidos de modo
que permita a execução normal de cada concessão e do seu conjunto.
Art. 15 - A concessão extingue-se:
a) pela terminação do prazo;
b) por abandono do ol;>jeto;
c) pela expressa renú:p.cia aos seus direitos;
d) pela exaustão das jazidas;
e) pela caducidade;
f) pelo resgate.
§ 1.º - Dar-se-á o abandono da concessão quando as atividades
que a caracterizam forem interrompidas, salvo caso de fôrça maior,
a critério do CNP, por tempo superior a 12 (doze) meses.
§ 2.º - A renúncia ocorrerá mediante declaração apresentada
pelo titular.
§ 3.º - A extinção por exaustão das jazidas dar-se-á quando
a produção destas deixar de apresentar resultados compensadores.
§ 4.º - A caducidade da concessão verificar-se-á nos casos previstos em lei e naqueles em que seja aplicável como sanção do não
cumprimento de cláusulas contratuais.
§ 5.º - O resgate somente poderá ocorrer quando for exigido
por manifesta conveniência de interêsse público ou necessidade da
segurança nacional, declar~da em ato legislativo, mediante proposta do Presidente da República.
1
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Art. 16 - No caso de concessões simultâneas, a caducidade ou
o resgate de uma delas poderá ou não abranger as demais, conforme o disposto no decreto de outorga e na forma regulada pelos
contratos.
Art. 17 - Os bens e instalações empregados na exploração da
concessão reverterão à União:
1.º) independentemente de indenização nos casos das Alíneas a, b e d do Art. 15;
2.º) com a indenização relativa ao valor econômico da concessão no caso da Alínea f do mesmo artigo.
§ 1. 0 - Nos casos das Alíneas e e e, haverá ou não indenização,
podendo ser parcial a que houver, conforme as hipóteses previstas
em cada concessão e na forma estabelecida por via contratual.
§ 2.º - Para assegurar a observância dêste artigo, nos contratos respectivos serão incluídas cláusulas que regulem a execução
de suas operações por meio de locação de bens ou de serviços, e a
cessão de máquinas, instrumentos, edifícios e instalações utilizadas
na exploração, bem como a sua venda ou substituição .
§ 3.º - No último qüinqüênio da concessão, as despesas de
conservação e substituição dos bens móveis e imóveis referidos no
parágrafo anterior, autorizadas pelo CNJ;:', deverão ser contabilizadas em separado, podendo ser pagas por metade pelo Fundo
Nacional do Petróleo, criado por esta lei.
TtTULO II

Dos titulares de autorizações e concessões
SECÇÃO I

DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS
Art. 18 - As autorizações e concessões referidas no § 3.º do
Art. 1. 0 sàmente poderão ser outorgadas:
a) a cidadãos brasileiros que estejam na plena posse de seus
direitos;
b) a sociedade para tal fim organizadas no País, de confor-·
midade com as suas leis e, quando sejam por ações, com o disposto
nos Arts. 19, 20 e 22;
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c) a pessoas jurídicas de direito público interno federais, estaduais ou municipais.
§ l.º -Além dos requisitos de capacidade legal, os requerentes
de autorizações e concessões terão de preencher as condiçõs de idoneidade técnica e financeira que forem estabelecidas no regulamento desta lei e que serão de livre apreciação pelo CNP.
§ 2.0 - Não poderão ser titulares de autorização e concessão
nem participar das sociedades que o sejam, sob pena de revogação
ou caducidade, os membros do Governo e os servidores públicos de
qualquer categoria dos quais dependa ou possa depender a aplicação de dispositivos desta lei.
§ 3.º - Serão revogadas ou declaradas caducas as autorizações
ou concessões das sociedades que se tornar~m subsidiárias de Governos estrangeiros e as que infringirem o disposto no § 1.o do
Art. 6.º.
Art. 19 - As sociedades por ações que se constituírem para os
fins do artigo anterior deverão observar as dsiposições seguintes:
1 - o seu capital, repres~ntado sempre por ações nominativas,
salvo as preferenciais que poc;Ierão ser ao portador, não poderá ser
inferior a 50% (cinqüenta por cento) do total orçado para a consecução dos seus fins.
2 - Aos acionistas em rpinoria, se assim dispuserem os estatutos, poderá ser assegurado o direito de participação, pelo terço,
nas diretorias e nos conselhqs administrativos, técnicos e fiscais.
Art. 20 - As sociedades referidas no artigo anterior sómente
poderão funcionar depois de ~utorizadas por decreto do Poder Executivo, atendido o disposto nos Arts. 61, 62 e 63 do Decreto-lei n. 0
2. 627, de 26-9-1940.
Parágrafo único - As modificações que forem introduzidas
nos respectivos estatutos, inclµsive de capital, só entrarão em vigor
depois de aprovadas por decreto.
Art. 21 - Compete ao ÇNP:
a) processar e encaminhar ao Presidente da Repúública os
pedidos de autorização para funcionamento das sociedades reguladas por êste título e os de aprovação de reformas ou emendas
de seus estatutos;
b) registar, em livros próprios, o transunto dos estatutos, a
composição dos órgãos por ê~tes criados, nêles averbando as mo-
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dificações que se derem e outras ocorrências que, para constar.
devam ser registadas .
Parágrafo único - No exercício de suas atribuições, o CNP,
pelos seus órgãos técnico e jurídico, poderá fazer tôdas as exigências convenientes à legalidade e à eficiência da sociedade .
SECÇÃO II

Das sociedades de economia mista
Art. 22 - A participação da União ou dos Estados em sociedades por ações, organizadas para os fins desta lei, confere-lhes o
caráter de sociedade de economia mista.
Art. 23 - Nas sociedades de economia mista, referidas no artigo anterior, organizadas com o apoio desta lei, os estatutos, uma
vez aprovados na forma do Art. 20, poderão dispor:
a) que haja ações de voto múltiplo para o fim de garantir à
União ou aos Estados a que possam tocar, ou, ao contrário, aos
demais acionistas, o contrôle da sua administração ordinária;
b) que haja ações preferenciais em número superior ao das
ordinárias e com direito de voto restrito a certos fins;
c) que caiba ou não à União ou aos Estados, mesmo na qualidade de acionistas minoritários, o direito de escolha do Diretor-presidente, investido de poderes restritos mas com direito de veto
das decisões de diretoria;
d) tudo o mais que, em forma não proibida pelas leis vigentes, possa concorrer para assegurar a colaboração. do capital privado com os poderes públicos, mediante intervenção mínima dêstes
na exploração da concessão, a fazer-se pelos métodos próprios das
empresas industriais comuns.
TíTULO III

Da pesquisa e da lavra
CAPÍTULO I

DAS PROVfNCIAS SEDIMENTARES
Art. 24 - Para os efeitos desta lei, as bacias sedimentares não
metamórficas do território nacional serão divididas em 13 (treze)
províncias, que assim se discriminam:
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I - Norte do Solimões, entre a fronteira da Colômbia e o Rio
Negro.
II - Sul do Solimões, entre a fronteira do Peru e o divisor
Juruá-Purus e Rio Tefé.
III - Bacia hidrográfica do Purus e Madeira, compreendendo
a faixa meridional do Solimões, a partir do divisor Juruá-Purus e
Rio Tefé até o Rio Canumã.
IV - Bacia hidrográfica do Baixo Amazonas e costa do Pará.
V - Maranhão, Norte de Goiás e Sudeste do Pará.
VI - Piauí e Noroeste da Bahia.
VII - Costa Nardeste do Ceará e Alagoas.
VIII - Costa Leste, de Sergipe ao Rio de Janeiro.
IX - Norte da Bacia hidrográfica do Paraná, ao Norte do Paranapanema e a Leste do Paraná-Paranaíba.
X - Paraná-Santa Catarina.
XI - Rio Grande do Sul.
XII - Noroeste da Bacia hidrográfica do Paraná e Bacias hidrográficas do Alto Araguaii;+ e Paraguai.
XIII - Centro-Oeste, compreendendo as Bacias hidrogrjficas
do Alto Xingú, Alto Tapajós e Alto Madeira.
§ l.º - Cada província será quadriculada por meridianos e
paralelos de graus inteiros, numerando-se seguidamente os retângulos assim obtidos de Leste para Oeste e de Norte para Sul.
§ 2.º - As autorizações de reconhecimento e de pesquisa sômente serão outorgadas nos retângulos de numeração ímpar.
§ 3.º - As dimensões das zonas de pesquisa e das áreas de
lavra, bem como as contribuições de aproveitamento, variarão segundo a província sedimenti:tr em que se localizarem.
§ 4.º - As dúvidas sôb:re os limites de províncias serão dirimidas pelo CNP.
§ 5.º - Quando necessário, será constituída a Província n. 0
XIV, para abranger as zonas de pesquisa na plataforma continental
do território nacional.
CAPÍTULO II

DO RECONHECIMENTO
Art. 25 - O reconhecimento previsto na Alínea a, do Art. 4. 0 ,
consistirá no levantamento topográfico da região requerida e nos
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estudos da sua geologia superficial, estratigrafia e tectônica, completados por processo geofísicos se necessários .
§ 1.º - O pedido de autorização para reconhecimento, dirigido
ao Presidente do CNP, deverá mencionar a província sedimentar
e os Estados e Municípios em que se encontre a região requerida.
§ 2.º - O titular da autorização poderá efetuar, por si ou por
pessoa ou emprêsa de sua confiança, os caminhamentos, estudos,
escavações, poços e demais trabalhos pertinentes ao reconhecimento, respondendo pelos danos que forem causados.
§ 3.º - Os vôos e levantamentos aerofotogramétricos que tenham de ser realizados para fins de reconhecimento dependerão
da observância das leis e regulamentos, cuja aplicação está confiada ao Ministério da Aeronáutica.
§ 4.º - Findo o prazo da autorização, que variará de 1 (um)
a 3 (três) anos, a critério do CNP, o titular apresentará a êste
órgão o relatório dos trabalhos efetuados, fazendo-o acompanhar
de mapas e dados demonstrativos, com a indicação dos que forem
de natureza confidencial, que como tais serão arquivados .
§ 5.º - O não cumprimento da obrigação estabelecida no parágrafo anterior ou a sua satisfação simulada sujeitará o titular da
autorização à pena de perda da caução referida no § 1.º e artigo
seguinte e o tornará inidôneo para o gozo dos direitos regulados
por esta lei, sendo-lhe restituída a caução, em caso contrário.
Art. 26 - A autorização de reconhecimento será outorgada
pelo CNP e lavrada em livro próprio, extraindo-se do respectivo
termo um traslado que, como seu título, será entregue ao interessado.
§ 1. 0 - A entrega do título dependerá da prova de haver sido
prestada, no Tesouro Nacional, em moeda corrente ou apólices da
Dívida Pública Federal, a caução que for estabelecida, variável de
100 000 (cem mil) a 200 000 (duzentos mil) cruzeiros, conforme
a extensão da região requerida em cada província.
§ 2.º - Ao titular da autorização de reconhecimento e aos que
o representem será garantido o direito de passagem e permanência nas propriedades privadas ou públicas da região requerida, salvo em zonas de pesquisa ou áreas de larva autorizadas ou concedidas, respondendo a caução pelos danos que forem causados.
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Art. 27 - Não poderá ser outorgada ao titular de autorização
de reconhecimento nova autorização na mesma província, sem que
tenham sido concluídos os trabalhos de reconhecimento anterior
e apresentado o respectivo relatório.
CAPÍTULO Ill

DA PESQUISA
Art. 28 - A pesquisa terá por objetivo detalhar a estratigrafia
e a tectônica das zonas requeridas, a fim de determinar as suas
possibilidades oleogenéticas e de acumulação de hidrocarbonetos
fluidos, bem como locar e perfurar os poços .indispensáveis para
verificar a existência do petróleo em quantidade comercial.
§ 1. o - As zonas de pesquisa, que serão retangulares, terão os
lados orientados segundo os pontos cardeais, salvo quando impraticável, e abrangerão no máximo:
a) 30 000 (trinta mil) h~ctares nas Províncias de ns. I, II,
III e XIII;
b) 25 000 (vinte e cinco mil) hectares nas Províncias de ns.
IV, V, VII e XII;
c) 20 000 (vinte mil) hectares nas Províncias de ns. VII,
VIII, IX, X e XI.
§ 2.º-Autorização alguma poderá abranger mais de uma zona
ou estender-se a mais de uma província.
§ 3.º - Ainda quando as ~mnas requeridas se localizarem em
províncias distintas, nenhum titular poderá deter simultâneamente mais de cinco autorizações.
Art. 29 - A autorização tj.e pesquisa, sempre outorgada por
decreto, assegura ao seu titular o direito exclusivo de efetuá-la
na zona requerida e, salvo o disposto nos Arts. 36, § 2. 0 , 39 e 54,
o de obter a autorização ou concessão de lavra das áreas que na
zona escolher.
Art. 30 - No requerimento de autorização de pesquisa, que
será dirigido ao Presidente do CNP, o interessado deverá juntar:
a) planta e descrição da zona a pesquisar, levantada por
qualquer processo topográfico que permita a sua localização;
b) programa e orçamentq dos trabalhos de pesquisa, com a
indicação dos prazos do seu desenvolvimento provável;
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c) prova de que dispõe de capital não inferior a 2 000 000
(dois milhões) de cruzeiros e do apoio financeiro de bancos ou empresas que lhe garantam operações de crédito suficientes para o
pagamento das despesas orçadas.
Parágrafo único - A prioridade na apresentação do requerimento que estiver instruído na forma dêste artigo assegura ao requerente preferência para a pesquisa da zona indicada.
Art. 31 - O prazo da autorização será de 6 (seis) anos nas
Províncias ns. I, II, III e XIII; de 5 (cinco) anos nas de Ns. IV,
V, VI e XII; e de 4 (quatro) anos nas de Ns. VII, VIII, IX, X e XI.
Parágrafo único - No caso de haver serviços de pesquisa em
franca atividade, os prazos iniciais que não tiverem sido suficientes
para a conclusão do programa aprovado poderão ser sucessivamente prorrogados até o máximo de 4 (quatro) anos, a juizo do
CNP.
Art. 32 - Como garantia do cumprimento das obrigações que
assumirem, os titulares de pesquisa prestarão em moeda corrente
ou apólices da Dívida Pública Federal, a caução equivalente a cinco
cruzeiros por hectare requerido nas Províncias Ns. I, II, III e
XIII; a sete cruzeiros nas de Ns. IV, V, VI e XII; e de dez cruzeiros nas de Ns. VII, VIII, IX, X e XI.
Art. 33 - No dia que corresponder à metade do prazo de autorização de pesquisa, o seu titular, sob pena de revogação da autorização e perda da caução prestada, deverá ter em funcionamento
em cada zona requerida pelo menos uma perfuratriz adequada ao
trabalho a realizar .
Parágrafo único - Os trabalhos de perfuração podem ser
empreitados a emprêsas idôneas, para êsse fim inscritas no CNP.
Art. 34 - Durante o prazo da pesquisa deverão ser remetidos
ao CNP informações minuciosas sôbre o andamento dos trabalhos na forma que fôr estabelecida no regulamento e no decreto
de outorga.
Art. 35 - Dentro de 6 (seis) meses, a contar da terminação do
prazo da pesquisa, o seu titular apresentará no CNP relatório
circunstanciado, contendo elementos que possibitem juizo seguro
sôbre a reserva petrolífera nas áreas sondadas, as características
dos hidrocarbonetos fluidos encontrados e as possibilidades de lavra das jazidas, devendo o relatório consignar especialmente o
seguinte:
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a) situação das jazidas e vias de acesso;
b) planta topográfica exata e completa das áreas que serão
retidas para lavra, com as posições dos poços produtores e as dos
poços secos;
c) secções geológico-estruturais;
d) descrição minuciosa das jazidas acompanhada de exata
planta topográfica das áreas correspondentes;
e) produção potencial e efetiva de cada poço e suas pressões;
f) quantidades medida, indicada e inferida dos hidrocarbonetos fluidos encontrados e sua qualidade;
g) resultado dos ensaios de laboratório e industriais relativos
ao beneficiamento e refinação dos produtos das jazidas;
h) demonstração da possibilidade econômica da lavra;
i) plano de lavra .
Art. 36 - Dentro de 60 (sessenta) dias, da apresentação do
relatório ao CNP, êste se pronunciará sôbre o mesmo, publicando
a sua resolução.
§ l.º - A aprovação do relatório faculta ao titular, o levantamento da caução prestada e l~e garante, por um ano, o direito exclusivo de requerer autorizaç~o ou concessão de lavra nas áreas
que escolher.
§ 2. 0 - A não aprovação do relatório obriga o titular a completar os estudos e trabalhos de pesquisa, ou a custeá-los, quando
mandados executar pelo CNP (sob pena de perda da caução e
do direito de requerer a lavra.
Art. 37 - Se a zona pesquisada for reconhecida improdutiva,
a aprovação do relatório exonera o titular das obrigações assumidas, sendo-lhe facultado o levantamento da caução.
Art. 38 - Em qualquer tempo, durante a pesquisa, o titular,
estando em dia com as suas obrigações, poderá renunciar à autorização se provar, satisfeito o disposto no Art. 33, que nas áreas
concedidas não existem hidrocarbonetos fluidos comercialmente
aproveitáveis.
Parágrafo único - Aprovado pelo CNP o ato de renúncia,
deverá o titular promover a retirada do material de pesquisa, processando-se o levantamento da caução.
Art. 39 -A suspensão por mais de 6 (seis) meses dos trabalhos
de pesquisa, salvo justa causa, reconhecida pelo CNP, importa

-

303 -

em abandono da autorização e conseqüente perda da caução, ficando o titular obrigado a retirar, no prazo que lhe fôr fixado, o
material de pesquisa.
CAPÍTULO

IV

DA LAVRA
Art. 40 - A lavra compreenderá, principalmente:
a) - o preparo dos poços para produzir e a determinação do
seu melhor regime;
b) - a produção;
c) - a perfuração, na área produtora, de outros poços locados
durante a pesquisa;
d) - os estudos e trabalhos geológicos e geofísicos para a locação e a perfuração de novos poços;
e) - as provas e ensaios recomendados pela técnica de produção;
f) - o primeiro beneficiamento, o transporte, o armazenamento e a livre disposição, dentro das áreas retidas, dos produtos
brutos dela obtidos;
g) - os serviços técnicos e administrativos necessários à exploração;
h) - os serviços e instalações de habitação, higiene e segurança dos trabalhadores, e outros de assistência social, bem como
a manutenção de provisões para 120 (cento e vlnte) dias.
Art. 41 - A área de lavra não deverá ultrapassar a metade da
respectiva zona de pesquisa e será dividida em lotes, contíguos ou
não, os quais, salvo quando impraticável, serão de 1000 (mil) hectares e de forma retangular, com os lados orientados pelos pontos
cardiais.
§ 1.º - A parte excedente da zona de pesquisa, depois da
escolha do concessionário, passará a constituir reserva nacional de
terrenos petrolíferos .
§ 2.º - Nenhum titular poderá deter, por outorga direta ou
cessão, mais de 150 000 (cento e cinqüenta mil) hectares de áreas
em lavra.
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Art. 42 - O CNP regulará a lavra, sob o seu aspecto técnico
e econômico, tendo sempre em vista assegurar o racional aproveitamento da jazida.
§ l.º - Não será admitida a lavra por um só poço, a menos que,
a juízo do CNP, haja na espécie condições excepcionais que a
justifiquem.
§ 2.º - Nenhum poço deverá ser locado a menos de 150 (cento
e cinqüenta) metros da linha divisória da área de lavra e em
ponto algum do seu curso poderá aproximar-se mais de 30 (trinta) metros da superfície vertical que a limita.
Art. 43 - Quando a estrutura petrolífera se estender a áreas
de titulares diversos, êstes deverão exercitar um plano cooperativo
de lavra, que será regulado pelo CNP.
§ l.º - No caso de não convir aos tituláres de concessões contíguas exercitar o plano cooperativo, a lavra poderá ser executada
por um dêles, participando os demais da produção da estrutura
comum, mediante acôrdo que deverá ser aprovado pelo CNP.
§ 2.º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se à União,
sem prejuízo do pagamentQ da contribuição prevista pelo N. 0 I
do Art. 57, quando a estrutura estender-se a áreas da reserva nacional.
SECÇÃO I

Da autorização de lavra

Art. 44 - Poderá ser efetuada sob o regime de autorização:
I - a lavra de pequenas jazidas, devidamente pesquisadas, e
que não reclame instalações dispendiosas;
II - a lavra provisória mediante poços de pesquisa francamente produtivos, desde que a sua exploração imediata não seja
considerada inconveniente, a juízo do CNP.
Parágrafo único - Por motivo algum, salvo os previstos neste
artigo, a lavra, mesmo parcial, de grandes jazidas, poderá ser efetuada sob regime de autorização.
Art. 45 - O decreto de autorização de lavra especificará as
condições do seu exercício, inclusive as relativas aos processos e
trabalhos que tenham de ser praticados.
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Parágrafo único - Depois de transcrito em livro próprio do
CNP, o decreto de autorização de lavra cria um direito real,
imobiliário e indivisível, não suscetível de hipoteca, que assegura
ao seu titular, dentro das condições especificadas, o usufruto das
jazidas existentes na área por êle delimitada.
Art. 46 - O prazo da autorização de lavra, contado da data
da transcrição do respectivo decreto será de 5 (cinco) anos, prorrogável no máximo por igual período, somente no caso do N. 0 1
do Art. 44.
Parágrafo único - Se na vigência da autorização forem eventualmente verificados maiores reservas de hidrocarbonetos fluidos,
o titular será intimado, sob pena de revogação da autorização, a
requerer concessão nos têrmos do Art. 51 e seguintes e a assinar
o contrato referido no Art. 48.
Art. 47 - As autorizações de lavra, no que lhes fôr aplicável,
estende-se o disposto nos Arts. 15, 16 e 17.
SECÇÃO II

Da concessão de lavra

Art. 48 - A concessão de lavra será objeto de contrato, no
qual serão clausulados, nos têrmos desta lei, os direitos e obrigações assumidos pelo Govêrno e pelo titular.
§ l.º - Na vigência do contrato as condições do seu exercício
não poderão ser modificadas, salvo acôrdo prévio das partes interessadas ou mediante compensação dos novos encargos que ao
concessionário venham a ser atribuídos pelo CNP.
§ 2.º - No caso de lesão de direitos concernentes ao exercício
da concessão, caberá mandado de segurança.
Art. 49 - O prazo da concessão de lavra, contado da data da
transcrição do respectivo decreto, será de 30 (trinta) anos e poãerá ser prorrogado sucessivamente até 10 (dez) anos, quando, verificado o declínio da produção, o CNP, por dois têrços de votos,
desinteressar-se das jazidas.
Art. 50 - Não se verificando a hipótese prevista no artigo
anterior, as jazidas e instalações da concessão, findo o prazo de
30 (trinta) anos, serão entregues ao CNP, que as explorará por
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administração direta ou contratada ou as fará objeto de licitação
para nova concessão ou arrendamento.
§ l.º - No caso de resolver o CNP prosseguir na lavra por
contrato, nova concessão ou arrendamento será dada preferência,
em igualdade de condições, ao antigo titular.
§ 2. 0 - Na hipótese de exaustão das jazidas, o CNP providenciará para que lhe sejam entregues as instalações e materiais
da concessão.
§ 3.º - Os móveis e instalações fixas das áreas correspondentes
à concessão serão, com esta, entregues ao CNP, bem como as
instalações, instrumentos e materiais constantes de inventário que,
por fôrça do contrato lhes sejam anexados, atendido o disposto no
Art. 17, N.º 1.
SECÇÃO III

Do processo de outorga de autorizações e concessões de lavra
Art. 51 - O requerimento de autorização ou concessão de
lavra, dirigido ao President~ do CNP, deverá ser instruído com
os seguintes elementos:
I - descrição e planta topográfica detalhada dos lotes selecionados para a lavra;
II - plano da lavra;
III - projeto e orçamento das primeiras instalações e do custeio do primeiro ano de trab:~Iho;
IV - relação numérica e funcional do pessoal técnico necessário à lavra.
Art. 52 - Dentro de 90 (noventa) dias a partir da data da
apresentação do requerimento, o CNP proferirá a sua decisão,
aprovando ou não os elementos oferecidos, ou convertendo o julgamento em diligência para que, no prazo de 60 (sessenta) dias,
sejam os mesmos modificados ou completados.
Art. 53 - O decreto de autorização ou concessão de lavra que
fôr expedido após decisão favorável do CNP, só produzirá todos
os seus efeitos depois de transcrito em livro próprio, ficando essa
transcrição dependente de prova:
I - da efetiva realização do capital indispensável à execução
do orçamento previsto no Art. 51, N. 0 III e aprovado pelo CNP;
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II - da aquisição do material descrito no projeto indicado no
N. III do mesmo artigo;
III - do contrato do pessoal técnico relacionado no N.º IV
do artigo citado;
IV - de satisfação do disposto na Alínea a ou b do Art. 2.0 •
§ 1.º - Ficam dispensados da exigência dos Ns. I e II do
Art. 51 os titulares de direitos resultantes de pesquisa, quites com
as obrigações decorrentes desta lei.
§ 2.0 - Cumpridas satisfatoriamente as exigências dêste artigo, a juízo do CNP, será firmado com o titular o contrato de
concessão, após a transcrição do respectivo decreto.
Art. 54 - Aos titulares de direitos resultantes de pesquisa que
não cumprirem satisfatoriamente as exigências do artigo anterior,
o CNP marcará o prazo de 6 (seis) meses para completá-las.
§ 1.º - Findo o prazo, dentro dos 30 (trinta) dias que se lhe
seguirem, o CNP apreciará, em sessão plena, as provas e razões
oferecidas pelo requerente, podendo assinar com o titular o contrato da concessão ou, mediante voto de dois têrços de seus membros, declará-lo decaído dos seus direitos.
§ 2.º - No decorrer dos 6 (seis) meses que lhe forem marcados
para o cumprimento das exigências, o titular. dos referidos direitos
de pesquisa poderá cedê-los a terceiros, mediante prévia permissão
do CNP, uma vez que o concessionário, observado o disposto
no Art. 53, prove capacidade para satisfazer as exigências formuladas.
§ 3.º - O titular da pesquisa decaído de seus direitos, na forma dêste artigo, será indenizado das quantias que haja despendido
para efetuá-la, com o acréscimo de 20% (vinte por cento), correspondente ao valor da sua iniciativa e administração, correndo o
pagamento pelo Fundo Nacional do Petróleo.
Art. 55 - A lavra de áreas pesquisadas que, por qualquer motivo, não se vinculem a direitos de pesquisa, será objeto de licitação
se o CNP não resolver efetuá-la por administração direta ou contratada ou a incorporá-la à reserva nacional.
§ 1.º - Em caso de licitação, a lavra será concedida ao proponente que, dispondo dos melhores recursos técnicos e financeiros
para realizá-la, tiver apresentado a melhor oferta.
0
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§ 2.º -

Em igualdade de condições será dada preferência ao
proponente que não fôr concessionário de outras lavras de hidrocarbonetos fluidos.
Art. 56 - Dentro de 90 (noventa) dias a partir da data da
transcrição do decreto de autorização ou concessão, o seu titular
procederá à demarcação definitiva dos lotes de lavra, a qual será
assistida por um técnico do CNP e por titulares de autorização
ou concessão de lavra de áreas limítrofes, para êsse fim notificados
com 8 (oito) dias de antecedência. O ato de demarcação constará
de têrmo assinado pelos presentes.
SECÇÃO IV

Das contribuições de lavra

Art. 57 - O titular de autorização ou concessão de lavra entregará à União:
I - a contribuição des,tinada ao proprietário do solo na hipótese do Art. 2.0 ;
II - a contribuição de aproveitamento de jazidas.
§ 1.º - A contribuiçãq indicada pelo N. 0 I será paga somente
em moeda corrente; a indicada no N. 0 II em moeda ou espécie.
§ 2.0 - Quando a contribuição fôr paga em espécie, a entrega
do produto será no local da lávra, ou, se o CNP assim o resolver,
em pontos por êle determinados, correndo por sua conta as despesas de transporte .
§ 3.º - A contribuiçãq que tiver de ser paga em dinheiro será
calculada sôbre o preço de custo do produto à bôca-dos-poços
e deverá ser recolhida pelo titular à repartição fiscal indicada
pelo CNP.
§ 4. 0 - Os produtos destinados à União serão devidamente
armazenados, sem ônus, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Se, findo
êsse prazo, não forem retirados, será paga ao titular da lavra uma
taxa de armazenamento, de acôrdo com tabela aprovada pelo
CNP.
§ 5.º - O titular da lavra responderá pelos danos e prejuízos
que sofrerem os produtos armazenados.
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Art. 61 - O prazo das concessões de que trata o artigo anterior será de 30 (trinta) anos.
Parágrafo único - As condições para o exercício de cadà concessão, não previstas no Título I, Capítulo II, desta lei, serão estabelecidas no decreto que a outorgar e no contrato respectivo.
Art. 62 - Os pedidos de concessões tratados neste Capítulo
sômente serão considerados pelo CNP quando acompanhados:
a) - de prova de achar-se a sociedade legalmente habilitada;
b) - do anteprojeto e orçamento provável das instalações com
indicação da região econômica objetivada, da natureza, qualidade
e quantidade dos produtos a serem elaborados ou transportados;
c) - da previsão do capital de investimento exigido pela sua
realização e referência ao modo pelo qual será constituído;
d) - dos prazos para a execução de cada uma de suas fases
e para o início do seu funcionamento;
e) - da estimativa da rentabilidade do empreendimento, desdobrada por suas fontes prováveis;
f) - da relação numérica e funcional do pessoal técnico necessário.
'
Parágrafo único - No caso de tratar-se de concessão de condutos ou de linhas de nayios-tanques, os interessados juntarão,
ainda, o plano geral de organização do serviço, no qual deverão ser
indicadas as faixas terrestres e as linhas fluviais ou marítimas por
êle compreendidas e o tipo e a capacidade dos meios de transporte
escolhidos.
Art. 63 - Recebido Q requerimento, o CNP o publicará no
Diário Oficial e no órgão de imprensa oficial do Estado ou dos
Estados em que estiver situada a região objetivada, fixando o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de oposições.
Art. 64 - Julgado em definitivo o requerimento, será expedido
o decreto de concessão, que só produzirá todos os seus efeitos, dando
lugar à assinatura do respectivo contrato, depois de transcrito em
livro próprio no CNP.
Art. 65 - O titular da cnocessão apresentará ao CNP, dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da publicação do decreto,
os seguintes elementos:
a) - o projeto completo e definitivo;
b) - os prazos estabelecidos para a sua execução e início de
funcionamento das instalações e serviços;
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c) - a demonstração da existência efetiva do capital de investimento e os instrumentos de crédito que o façam disponível por
parte da sociedade concessionária;
d) - os contratos que lhes assegurem matéria-prima, nacional ou importada;
e) - as tabelas de preços e demais condições, quando a concessionária operar por conta ou a serviço de terceiros.
Parágrafo único - No caso de concessão de transporte por
navios-tanques, deverão ser ainda aprovados:
a) - os projetos e orçamentos das linhas de navegação, com
tôdas as especificações, plantas e desenhos indispensáveis ao seu
exato conhecimento e execução, inclusive dos navios;
b) - os contratos efetuados com os estaleiros que deverão
fornecer os navios;
c) - as tabelas de fretes, nas quais figurem destacadas as parcelas relativas à depreciação e renovação do material e à amortização do capital investido.
Art. 66 - Ao examinar os projetos referidos no artigo anterior
o CNP poderá emendá-los ou rejeitá-los, bem como fazer as
exigências que sejam reclamadas pelo interêsse da Nação, quanto
aos demais documentos, marcando ao titular prazo razoável para
executar a sua decisão .
Parágrafo único - Os projetos relativos a meios de transporte
de hidrocarbonetos fluidos previstos nesta lei dependem do parecer
do Ministério da Viação e Obras Públicas para serem aprovados.
Art. 67 - Decairá do seu direito o titular que não cumprir a
decisão prevista no artigo anterior ou que tendo-a cumprido não
fizer transcrever o decreto de concessão e não assinar o respectivo
contrato, dentro de 90 (noventa) dias a contar do julgamento final
do CNP.
CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DE EXPORTAÇÃO E VENDA INTERNA
Art. 68 - A exportação de petróleo só poderá ser feita por emprêsas para isso autorizadas por decreto do Presidente da República.
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Art. 69 - O CNP fixará as quotas de exportação de cada
emprêsa de modo a assegurar:
a) - o suprimento de petróleo bruto às usinas de refinação,
cujos produtos sejam destinados ao abastecimento do mercado interno;
b) - a refinação no País do petróleo destinado à exportação,
em percentagens progressivamente crescentes, a partir de 25%
(vinte e cinco por cento), estabelecidas por qüinqüênios, findo o
prazo de 10 (dez) anos a contar da primeira remessa.
Art. 70 - Satisfeitas as exigências do consumo interno e assegurada, nos poços, uma reserva medida equivalente a três vêzes
o consumo anual, a exportação será livre, observado e disposto no
§ 1.0 do Art. 1.º e na Alínea "b" do Art .. 69.
Art. 71 - A importação e a venda interna do petróleo e derivados serão reguladas pelo CNP tendo em vista o êxito da indústria nacional de refinação e, tanto quanto possível, a uniformidade
de preços em todo o território da República .
§ 1. 0 - Somente poderão efetuar essa venda as emprêsas nacionais e estrangeiras autorizadas pelo CNP.
§ 2. 0 - A autorização :Rara exercer o comércio de petróleo e
derivados obriga o seu titular a distribuir os produtos de refinação
nacional.
TíTULO V

Das

~posições

fiscais

Art. 72 - As contribuições estabelecidas no Art. 57 e outras
de origem contratual, as multas em que incorrerem os titulares de
autorização direta do petróleo pelo CNP e os dividendos das
ações da União em sociedade de economia mista de que trata esta
lei serão recolhidos ao Banco do Brasil e escriturados em conta especial com os seus juros, sob a denominação de "Fundo Nacional
do Petróleo".
§ 1.º - O Fundo Nacional do Petróleo destina-se a custear:
a.) as operações de :pesquisa que o CNP realizar diretamente, ou por contrato, nas zonas de reserva nacional;
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b) - a subscrição de ações nas sociedades de economia mista
que se organizarem, no País, para execução das operações previstas.
nos Arts. 4.0 e 5.0 ;
c) - o pagamento das indenizações de resgate ou outras que
resultarem da aplicação desta lei;
d) - a construção de oleodutos e refinarias de interêsse para
a segurança nacional .
§ 2.º - A instituição do Fundo Nacional do Petróleo não importa em dispensa das dotações orçamentárias destinadas aos
mesmos fins, salvo quando por êle fôr atingido o limite de
Cr$ 500 000 000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), caso em que
serão progressivamente reduzidas; ultrapassado o dôbro dessa importância, cessarão as aludidas dotações, passando o Fundo a contribuir para a receita da União, com as parcelas que forem fixadas
anualmente pelo Congresso Nacional.
§ 3. 0 - O Fundo Nacional do Petróleo será administrado pelo
CNP, de acôrdo com o programa de aplicações aprovado pelo Senado Federal.
Art. 73 - Para os fins do § l.º do artigo anterior, poderá a.
União, por intermédio do CNP, realizar operações de crédito·
por conta do Fundo Nacional do Petróleo, dando como garantia
até 50% (cinqüenta por cento) da receita dêste.
Art. 74 - Os hidrocarbonetos fluidos de qualquer natureza,
importados ou produzidos no País, ficam sujeitos ao impôsto único
que fôr estabelecido em lei especial, em cumprimento ao disposto
no Art. 15, § 2.0 , da Constituição e que será cobrado sob uma das
formas seguintes:
a) - de direitos de importação para consumo quando forem
de procedência estrangeira;
b) - de impôsto de consumo, quando produzidos no País e
destinados ao seu consumo interno .
Parágrafo único - O impôsto único de que trata êste artigo
não exclui a incidência dos impostos de renda e de sêlo, previstos
nas leis e regulamentos em vigor.
Art. 75 - É vedado aos Estados e aos Municípios tributar direta ou indiretamente a produção, comércio, distribuição, transporte, consumo e exportação dos hidrocarbonetos fluidos de qualquer origem ou natureza.

-

314 -

Art. 76 - Sem a prévia audiência do CNP não poderá ser
alterada a tributação de qualquer natureza que grave a indústria
e o comércio de petróleo e derivados.
TÍTULO VI

Do aproveitamento das rochas betuminosas e pirobetuminosas
para produção de óleos ou gases

Art. 77 - As autorizações de pesquisa e lavra de jazidas de
rochas betuminosas e pirobetuminosas serão outorgadas de conformidade com o que dispõe o Código de Minas e por êle regidas
até a fase de produção do minério.
Art. 78 - Qualquer interessado na destilação do minério a que
se refere o artigo anterior, para produção de óleos brutos ou
gases deverá requerer autorização ao CNP.
§ 1.º - Os três primeiros anos da autorização de que trata
este artigo serão destinados fl. fase experimental do aproveitamento.
§ 2.º - Quando a experimentação tiver por objeto a destilação
dos betumes e a refinação do óleo obtido, o titular submeterá à
prévia aprovação do CNP o plano das instalações e o respectivo
orçamento.
§ 3.º - Dos ensaios exp~rimentais de qualquer natureza e seus
resultados o titular dará ciência semestralmente ao CNP.
§ 4.º - Os produtos e subprodutos da destilação do minério
e da refinação do óleo obtidos nesta fase poderão ser vendidos
livremente, ficando os mesmos isentos de quaisquer impostos e
taxas.
Art. 79 - Decorrido o prazo de que trata o Art. 78, § 1.0 , e
cumprido satisfatoriamente pelo titular da autorização o disposto nos §§ 2. 0 e 3. 0 do me~mo artigo, o interessado deverá apresentar ao CNP dentro de 60 (sessenta) dias os seguintes documentos.
a) - projeto e descrição completa das instalações para a indústria de destilação do minério e refinação do óleo;
b) - orçamento das re~pectivas obras e declaração dos prazos
para a sua conclusão .
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Art. 80 - A não apresentação do projeto, dentro do prazo estabelecido no artigo anterior, determinará a caducidade da autorização de aproveitamento.
Art. 81 - Durante a construção da instalação definitiva será
permitida a operação do aparelhamento experimental a que se
refere o § 2.º do Art. 78.
Art. 82 - Quando dois ou mais titulares de lavra resolverem,
em qualquer tempo, executar um plano conjunto de industrialização de rochas betuminosas e pirobetuminosas, para a produção de
óleos ou gases, deverá o respectivo programa de trabalho ser submetido à aprovação do CNP.
Art. 83 - O titular da autorização de aproveitamento a que se
refere o Art. 78 deverá comunicar anualmente ao CNP:
a) - volume do minério recebido;
b) - quantidade, qualidade e custo dos produtos e subprodutos obtidos;
c) - nome do fornecedor do minério.
Art. 84 - O CNP poderá propor ao Govêrno medidas que
incentivem o aproveitamento industrial das rochas betuminosas
e pirobetuminosas no País.
Art. 85 - Estendem-se à autorização para a refinação dos óleos
provenientes de betumes e de pirobetumes; no que lhes forem aplicáveis, os dispositivos desta lei referentes à concessão de refinação
e de transporte dos petróleos naturais.
§ l.º - Não se aplicam às refinarias de óleos provenientes de
betumes e pirobetumes as limitações do Art. 6. 0 , § 1. 0 •
Art. 86 - É livre e isenta de impostos e taxas a venda dos produtos de refinação de óleos provenientes de betumes e de pirobetumes.
TíTULO VII

Disposições gerais e transitórias

Art. 87 - A administração direta das operações referidas no
§ 2. do Art. 1.0 será exercida como fôr deliberado pelo CNP, que,
para isso, poderá contratar com emprêsas ou profissionais especializados de reconhecida idoneidade técnica, nacionais ou estrangei0
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ros, os trabalhos geológicos e geofísicos, a perfuração de poços de
pesquisa e de produção de petróleo, bem como os estudos, projetos,
construções e operações de refinarias e de meios de transporte de
hidrocarbonetos fluidos .
Art. 88 - A execução dos acordos internacionais firmados pelo
Brasil e que tenham por objeto o reconhecimento, a pesquisa, a
lavra, o transporte e a refinação de hidrocarbonetos fluidos ficarâ
subordinada ao CNP naquilo que se referir à participação brasileira.
Art. 89 - As autorizações de pesquisa e lavra de jazidas de
petróleo e gases naturais, bem como as de refinação, outorgadas
até a data da publicação da presente lei, continuarão a reger-se
pela forma estatuída na legislação vigente ao tempo de sua outorga, ressalvado aos concessionários o direitó de optarem pela aplicação da presente lei.
Parágrafo único - Extinto o prazo das atuais autorizações
outorgadas a título precário, as mesmas só poderão ser renovadas
na farma desta lei.
Art. 90 - Proceder-se~á por lei especial a reorganização do
CNP, a fim de que possa êsse órgão atender progressivamente
aos encargos que lhe são atribuídos.
§ 1.0 - Enquanto não se realizar a reorganização referida, os
seus serviços serão distribuídos da seguinte forma:
I - Divisão Administrativa abrangendo: a) superintendência
do pessoal; b) aquisição do material, sua conservação, distribuição
e inventário; c) escrituraç~o contábil; d) movimentação dos créditos atribuídos ao CNP.; e) demais atividades do expediente.
II - Divisão Técnica fl,brangendo: a) execução direta ou contratada dos trabalhos de reconhecimento, pesquisa e lavra de hidrocarbonetos fluidos; b) processamento de pedidos de reconhecimento para seleção de zonas, pesquisa e lavra das jazidas de que
trata esta lei e aproveitalflento de rochas betuminosas e pirobetuminosas para produção ue óleos e gases; c) processamento dos
pedidos de concessão de lavra; d) fiscalização das atividades dos
titulares de autorização e concessão.
III - Divisão Econômica abrangendo: a) execução direta ou
contratada de estudos, projetos, construções e operações de refinarias e de meios de transporte de hidrocarbonetos fluidos; b) processamento de pedidos de concessão de refinarias e de transporte
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de hidrocarbonetos fluidos; c) processamento dos pedidos de autorização para importação, exportação, armazenamento e comércio
de petróleo e derivados, assim como a fiscalização destas atividades.
IV - Serviço Juridico abrangendo: a) estudos juridicos relativos à aplicação desta lei; b) elaboração de seus regulamentos; c)
lavratura de têrmos de contratos; d) processamento dos pedidos de
autorização para funcionamento de sociedades e os relativos à
aprovação de reforma de seus contratos e estatutos.
§ 2.º - As Divisões referidas no parágrafo anterior exercerão
as suas atribuições nos Estados diretamente ou por intermédio de
Serviços Regionais .
Art. 91 - O aproveitamento de outros minérios, eventualmente revelados por perfurações praticadas em busca de hidrocarbonetos fluidos, dependerá de prévia indenização das despesas decorrentes da perfuração até a profundidade em que forem tais minérios
encontrados, a ser paga ao titular da autorização por quem os
requerer, na forma do Código de Minas.
Parágrafo único - Desistindo o proprietário do solo do seu
direito de preferência, esta será atribuída ao titular responsável
pela perfuração, na hipótese prevista neste artigo.
Art. 92 - O hélio e outros gases raros que se encontrem nos
poços serão entregues à União .
§ 1.º - No caso de se acharem puros, à União adquirirá o poço
produtor pelo custo e mais 15% (quinze por cento), montando nas
adjacências instalações para o aproveitamento, sem prejuízo dos
trabalhos do concessionário.
§ 2.º - No caso de se acharem de mistura com hidrocarbonetos
gasosos, cabe ao concessionário separá-los e entregá-los à União,
contra pagamento das despesas de separação e mais a bonificação
de 10% (dez por cento).
Art. 93 - A pesquisa, a lavra e a localização das instalações
destinadas ao aproveitamento industrial do petróleo e gases naturais nas proximidades das fortificações, das vias públicas, das estradas de ferro, dos mananciais de água potável e dos logradouros
públicos dependerão também de assentimento das autoridades competentes, sem prejuízo do disposto nesta lei.
Art. 94 - Os titulares de autorização ou de concessão, reguladas por esta lei, ficam sujeitos à fiscalização do CNP., que dis·
põe de ampla autoridade para conhecer de todos os atos financei-
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ros e administrativos relacionados com os planos e programas que
forem por êle aprovados, podendo sustar a execução dos que contrariem disposições expressas em lei ou previstas nos respectivos
contratos.
Art. 95 - Os importadores de gasolina, querosene, óleos minerais combustíveis e lubrificantes, destinados à distribuição e ao
comércio, são obrigados a manter permanentemente, em seus depósitos no País, um estoque mínimo correspondente a 15% (quinze
por cento) das quantidades importadas no ano anterior.
Art. 96 - Os distribuidores são obrigados a manter permanentemente, nos seus depósitos, em cada zona de distribuição, um estoque mínimo de cada produto, correspondente a 15% (quinze por
cento) das quantidades vendidas no ano al).terior.
Art. 97 - As refinarias são obrigadas a constituir desde o início do funcionamento e a manter permanentemente, no País, um
estoque mínimo da matéria-prima que empregarem correspondente
a 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade anual de refinação.
Parágrafo único - ~ste estoque mínimo vigorará até que as
refinarias seja assegurado o seu abastecimento total com matériaprima do País, originária Cj.a mesma zona de distribuição.
Art. 98 - Os titulares de autorização ou de concessão são
obrigados a permitir que alunos das escolas de engenharia do País.
especialmente as de minas, estagiem e pratiquem nos locais de
trabalho, proporcionando-lhes facilidades de permanência e de instrução.
Art. 99 - No regulamento desta lei serão estabelecidas, para
os casos de infrações por ela não punidas, penalidades sob a forma
de multas, que variarão de Cr$ 5 000,00 (cinco mil cruzeiros) a
Cr$ 50.000,00 (cinqüenta :rp.il cruzeiros), aplicadas em dôbro nas
reincidências.
Art. 100 - Dos decretos de autorização e contratos de concessão deverão constar di&positivos que obriguem os respectivos
titulares a admitirem pessoal técnico nacional, em percentagens
progressivamente crescentes, fixadas pelo CNP, de modo que,
no prazo máximo de 10 (dez) anos, esteja atendida a lei dos dois
terços em cada categoria funcional, inclusive de especializados.
Art. 101 - As emprêsas de mineração organizadas de acôrdo
com esta lei gozarão dos seguintes favores:
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a) - isenção de direitos de importação para máquinas, aparelhos, ferramentas e material de consumo, que não existirem no
País em igualdade de condições;
b) - tarifas mínimas nas estradas de ferro, nas companhias
de navegação e nos serviços de cais e baldeação dos portos, custeados ou garantidos pelo Govêrno, não só para o transporte dos
trabalhadores, como do material.
Parágrafo único - A importação a que se refere a Letra a,
será fiscalizada por técnicos do CNP, e pelos respectivos certiiicados nada será exigido.
Art. 102 - Os livros nos quais deverão ser lançados os registos
previstos nesta lei serão designados por decreto e abertos, numerados e rubricados pelo presidente do CNP.
Art. 103 - As omissões da presente lei serão supridas por dispositivos do Código de Minas e, na falta dêste, por meio de resoluções do CNP, tomadas em plenário.
Art. 104-As questões suscitadas pela aplicação desta lei serão
processadas e julgadas, em primeira instância, pelo juízo da Fazenda Pública.
Art. 105 - Revogam-se as disposições em contrário. - (Ass.)
Odilon Braga, Presidente e Relator. - Avelino Ignacio de Oliveira.
- Cel. Arthur Levy. - Ruy de Lima e Silva. Teixeira. - Antônio José Alves de Souza.

Glycon de Paiva

***
OFíCIO N. 0 702, DE 30-12-1947, DO CONSELHO DE SEGURANÇA
NACIONAL, AO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Presidência da República - Conselho de Segurança Nacional.
N.º 702 - Rio de Janeiro, D.F., em 30 de dezembro de 1947.
Do Secretário-Geral.
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
A Comissão presidida pelo Ministro Raul Fernandes.
2-1-48. - E. Dutra.

-

320 -

Assunto: Código do Petróleo.
Anexo: Processo n. 0 5.809 (de 19-12-947) do CNP e 1.589,
de 1947, desta Secretaria-Geral.
I - Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência, exarado no Documento 5.809, de 19 de novembro de 1947, procedente
do Conselho Nacional do Petróleo, esta Secretaria examinou cuidadosamente o anteprojeto de lei elaborado pela Comissão, da qual
foi Presidente o Dr. Odilon Braga, e bem assim a substanciosa e
erudita exposição que seus autores houveram por bem ajuntar-lhe,
à guisa de prefácio, a fim de melhor elucidar o complexo aspecto
político-econômico que encerra o problema do petróleo .
II - Depois de minucioso estudo dos documentos em questão,
esta Secretaria informa a Vossa Excelência que está inteiramente
de acôrdo com as normas gerais estabelecidas no anteprojeto, por
julgar que as mesmas correspondem plenamente aos interêsses
fundamentais da economia e da defesa do País.
III - Em várias oc;asiões teve esta Secretaria oportunidade
de manifestar a Vossa E~xcelência o ponto de vista que defende,
favorável à elaboração de capitais estrangeiros no desenvolvimento
econômico da nação, único meio capaz de acelerar-lhe o progresso,
já que as nossas possibilidades internas são diminutas. Particularmente no caso do petróleo, que exige recurso de grande vulto, é
esta Secretaria favorável à inversão de capitais alienígenas, desde
que resguardemos com sabedoria as conveniências e os interêsses
nacionais. E' precisame~1te o que o anteprojeto procura regular,
sem criar empecilhos Ol.jl restrições desnecessários ao capital que
conosco quiser colaborar.
IV - Os aspectos fundamentais desenvolvidos no anteprojeto
e com os quais esta Secretaria está inteiramente de acôrdo, por
constituírem um imperativo nacional, podem ser assim consubstanciados:
l.º Reconhecimento do domínio privado da União, como bens
inalienáveis e imprescri~íveis, das jazidas de petróleo e de outros
hidrocarbonetos fluidos e gases raros existentes no território nacional (Art. 1.º) .
2.º Declaração de utilidade pública e reconhecimento de exclusiva competência da União para conceder permissões de pes-

-

321 -

quisas, lavra, refinação e transporte especializado de petróleo, nos
dois últimos casos qualquer que seja a origem do produto (§ 2.º
do Art. 1.º) .
3.º Outorga de concessões e autorizações pelo prazo máximo
de trinta anos (em certos casos prorrogáveis por mais dez), com a
obrigatoriedade de reversão gratuita ao patrimônio nacional, uma
vez extintos os prazos, de todo o acêrvo das emprêsas (Arts. 14,
49, 50, 61 e seus parágrafos).
4.º Concessões de áreas, para pesquisas, não superior a
30.000, 25. 000 ou 20. 000 hectares, consoante a região geológica em
que estão localizadas (§§ 1.º e 2. 0 do Art. 24 e Art. 41).
5.0 Restrições à exportação de óleo bruto, de forma a assegurar não só o êxito da indústria refinadora nacional, senão também
a constituição de uma reserva imprescindível à defesa do País (Título IV, Capítulo II) .
6.º Respeito aos direitos adquiridos de pesquisa, lavra e refinação, ressalvando aos concessionários o direito de optarem pela
aplicação da nova lei (Art. 89) .
7.0 Estabelecimento de regras que facultam a criação de um
"Fundo Nacional de Petróleo", destinado a desenvolver os trabalhos de pesquisas exclusivamente nacionais (Art. 72 e seus parágrafos).
8.º Admissão franca de capitais estrangeiros na pesquisa, mineração e industrialização do petróleo, sem deixar, entretanto, de
assegurar a previdência de capitais nacionais (na proporção mínima de 60 %) nas ações com direito a voto das emprêsas que se organizarem para refinar o óleo que será consumido no Pais, qualquer que seja a sua procedência (Art. 6.º, § 1. 0 e Art. 60, Letra b).
V-A propósito dessa única restrição criada ao capital estrangeiro, esta Secretaria pede vênia para transcrever o comentário
contido na exposição de motivos apresentada pela Comissão que
elaborou o anteprojeto e com o qual se manifesta inteiramente de
acôrdo:
"Não nos deteremos sôbre a matéria do Art. 6.0 , embora seja de importância fundamental. Sua justificação
está feita, e de maneira exaustiva, no decorrer dêste trabalho. Limitar-nos-emos a dizer que êle tem por intuito
assegurar a fundação da indústria nacional do petróleo.
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Reservando com êsse fim a emprêsa de contrôle brasileiro o direito de transportar petróleo por meio de condutos ou navios-tanques, em linhas de navegação interior e de cabotagem, e o de refiná-lo, quando destinado ao
consumo nacional, somente depois de instaladas as refinarias nacionais poderão ser outorgadas a emprêsas de
contrôle estrangeiro as concessões correspondentes de petróleo destinado à exportação .
Dir-se-á que tal condição retardará de muito a inversão de capitais estrangeiros na pesquisa e lavra de nossas jazidas. Realmente isso acontecerá se os detentores
dos aludidos capitais, animados pela esperança de conseguirem as nossas jazidas "em condições pelo menos tão
favoráveis quanto as das Caraibas", insistirem em nos
negar auxílio para a montagem das destilarias ou em
impedir-nos que as montemos, mediante emprêgo de processos hábeis e sutis. Uma vez que façam o contrário,
isto é, facilitem a fundação de nossa própria indústria de
refinação e transporte, para os fins indicados, poderão
obter tôdas as concessões que assegurem o aproveitamento de nosso petr<)leo, dentro de regime de "integração" que
tanto recoment1-am.
~sse é o preço, o verdadeiro preço a trôco do qual po-

deremos abrir mão das restrições nacionalistas da legislação vigente. E convenhamos que não é elevado, atendendo à pequena importância do nosso consumo, se comparado com o de outros mercados. Renunciar a êle equivaleria a aceitetrr, conscientemente, a miserável condição
dos povos colonizados .

Não acreditamos que os Governos que detêm o supremo contrôle dos interêsses ligados ao petróleo estejam
dispostos a amparar as emprêsas que, já situadas no Brasil, nos queiram reduzir àquela condição.
Não se diga tão pouco que satisfação daquela exigência primordial nos prive da busca imediata de nossas
jazidas pelas emprêsas bem dotadas para efetuá-las. Também elas terão de consumir alguns anos em trabalhos de
reconhecimento e pesquisa para a seleção de áreas de
lavra.
E não devemos esquecer, por outro lado, que nos próximos dez anos não haverá maior interêsse na exploração
de nossas jazidas. A lavra dos campos do Oriente Médio,
campos de tremenda capacidade (tremendous potenciality), torna interessante a exploração do petróleo do Brasil que, mesmo descoberto, ficaria guardado para outra
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eventualidade. No momento, o que importa é extrair nas
vizinhanças dos Soviets todo o petróleo que êstes possam
cobiçar.
E a prova de que assim é temo-la na Colômbia, cujo
petróleo, não obstante descoberto e medido, continua em
depósito nos seus reservatórios naturais.
Insistimos: o preço inicial pelo qual devemos permitir que emprêsas de contrôle estrangeiro obtenham concessões de pesquisa, lavra, transporte e refinação do nosso petróleo é de ser o do auxílio de que necessitamos para
fundar a indústria nacional do petróleo, sob o regime de
emprêsas de economia mista ou de emprêsas de contrôle
brasileiro.
No caso em que nos venha a ser recusado aquêle preço, melhor será que fiquemos como estamos."
a) General Alcio Souto, Secretário-Geral.

* * *
Relatório da Comissão designada para elaborar um anteprojeto
de lei sôbre petróleo e constituída pelos Ministros de Estado
das Relações Exteriores, da Viação, do Trabalho, da Justiça e
do General Chefe do Estado-Maior Geral.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
I. A Comissão designada por Vossa Excelência para elaborar
um anteprojeto de lei sôbre petróleo, e constituída pelas Ministros
de Estado das Relações Exteriores (presidente), da Viação, do
Trabalho, da Justiça e do General Chefe do Estado-Maior Geral,
depois de examinar minuciosamente o trabalho realizado pela comissão de técnicos do Conselho Nacional do Petróleo e da qual foi
Presidente o Dr. Odilon Braga, tem a honra de apresentar a Vossa Excelência as modificações ou emendas que, uma vez introduzidas no texto daquele trabalho, poderiam transformá-lo em definitivo anteprojeto a ser encaminhado ao Poder Legislativo.
II. O breve prazo de trinta dias que lhe foi marcado para
se desobrigar, valia por uma indicação de que lhe cabia apenas expurga.r nesse trabalho o que, a seu critério, parecesse demasia ou
incongruência, respeitada a orientação adotada pelos comissários
do Conselho Nacional do Petróleo e os preceitos em que essa orientação se traduziu .
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Nesse limite, esta Comissão, além de emendas de redação, introduziu poucas modificações no projeto, cumprindo destacar as
que concernem ao direito preferencial assegurado aos proprietários do solo pelo Art. 153, § l.º da Constituição, e as relativas à
integridade das concessões simultâneas de lavra, transporte e refinação.
A primeira questão foi resolvida pelo projeto mediante a monopolização da indústria do petróleo como atividade do Estado, tal
como autoriza o Art. 146 da Constituição, ainda que desempenha
eventualidade por delegados ou concessionários.
Mas a magnitude dos capitais a investir na exploração dopetróleo por emprêsas concessionárias é incompatível com o risco
de questão que se derivem do direito preferencial assegurado aos
proprietários do solo, risco êsse que não se pode considerar eliminado com segurança só pela monopolização da indústria petrolífera, eis que o próprio texto constitucional permissivo do monopólio subordina êste expe~iente a respeito dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição; donde resulta ser matéria de
controvérsia se a referida preferência é, ou não, um daqueles direitos que o monopólio não pode infringir.
O projeto substituiu p direito de preferência por uma indenização aos proprietários do solo; mas é questionável se está no arbítrio da lei ordinária supstituir uma coisa por outra.
Estas considerações induziram a comissão a prescrever que,
pedida uma concessão de pesquisa e lavra, sejam notificados os
proprietários da área respectiva para, em determinado prazo, exercerem o direito de preferência.
Quanto à integridade da exploração: - o projeto reconhece
que ela é necessária e por isso premite concessões separadas, ainda que simultâneas, de lavra, transporte e refinação. Mas, ao mesmo tempo, permite ao Govêrno desmembrar as concessões de transporte e refinação para incorporá-las a emprêsa de serviço público.
Esta possibilidade anul::i. pràticamente tôda segurança quanto
àquela integridade e é de natureza a afugentar a participação do
capital privado no empreendimento que se tem em vista. Por êste
motivo, a Comissão propõe a eliminação dos preceitos constantes
dos §§ 1. 0 e 2.0 do Art. 7.0 , permissivos do desmembramento.
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As modificações sugeridas pela Comissão são as seguintes:
1) O § 2. 0 do Art. 1.0 passa a ter a seguinte redação:
"§ 2.º - Para atingir êsses objetivos são declaradas
de utilidade pública e da exclusiva competência da União
a pesquisa e a lavra das jazidas indicadas neste artigo,
bem como a refinação do petróleo, nacional ou importado,
e o transporte por meio de condutos ou navios-tanques,
de hidrocarbonetos fluidos de qualquer origem". (Houve
apenas a supressão das palavras "por fôrça do Art. 146
da Constituição" .

2) O Art. 2. 0 terá a redação abaixo, suprimindo-selhe as letras a e b:
"Art. 2.0 - Os proprietários do solo exercerão o seu
direito de preferência para pesquisa e lavra subseqüente,
dentro do prazo de três meses da data em que, por edital
do CNP, forem notificados do pedido de autorização apresentado por terceiros."
3) O § 1.0 do Art. 3. 0 passará a ter a seguinte redação:
§ 1.º - As questões suscitadas pela aplicação dos seus
textos, inclusive as de natureza contratual, serão por êle
decididas em última instância administrativa, com aprovação do Presidente da República, mas não poderão ser
subtraídas, em qualquer das suas fases, ao exame e julgamento do Poder Judiciário. Ressalva-se em todo caso a
via arbitral, nos têrmos e para os casos em que as partes
a estipularem". (Houve o acréscimo do último período).
4) Art. 7.º - São suprimidos os §§ 1.º e 2. 0 dêsse
artigo.
5) O artigo 9.0 terá a seguinte redação:
"Art. 9.0 - Os titulares de autorizações e concessões
pagarão aos proprietários das áreas ocupadas transitóriamente, ainda que pessoas jurídicas de direito público,
uma indenização correspondente à ocupação e aos danos
que esta causar."
(Houve apenas a introdução da palavra transitóriamente).

6)

O § 1.º do Art. 9. 0 passará à seguinte redação:
"§ 1.0 - A indenização deverá equivaler ao rendimento médio da utilização habitual dos terrenos ou seu
valor venal, fixado por arbitramento, quando se tornarem
impróprios ao uso a que se destinavam". (Houve a supresão das palavras: no caso de simples ocupação).
7) O Art. 12 será redigido da forma abaixo:
"Art. 12 - O decreto de concessão, depois de transcrito em livro próprio do CNP, cria um direito de posse,
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administração e exploração econômica dos bens que tenha
por objeto, direito êsse regido por essa lei e pelo contrato
firmado como seu titular, aplicando-se-lhe subsidiàriariamente o disposto nos Arts. 713 e seguintes do Código
Civil." (Houve apenas a supressão da palavra real).
8) O Art. 13 passará a ter a seguinte redação:
"Art. 13 - O valor econômico da concessão compreenderá, além do capital investido e não amortizado, o
valor das reservas medidas no campo em exploração, segundo fórmula adotada pelo CNP e constante do contrato.
Parágrafo único- O capital de investimento será contabilizado, para efeito de contrôle de juros, dividendos e
amortização de capital, bem como pela reversão dos acervos ou indenização de resgate, na base do custo histórico,
sujeito, entretanto, a reajustamentos monetários que garantam a indenização do valor real dos investimentos nas
épocas em que foram efetuados."
9) O Parágrafo único do Art. 14 passará a ser§ l.º,
acrescentando-se-lhe um § 2.º com a seguinte redação:
"§ 2.º - Findo o prazo da concessão, reverterão, sem
ônus para a Uniij,o, os bens móveis e imóveis existentes
no território nacipnal, pertencentes à emprêsa concessionária e vinculados à sua indústria."
10) O § 4.0 do Art. 15 será assim redigido:
"§ 4.0 - A c~.ducidade da concessão verificar-se-á nos
casos previstos nesta lei e naqueles em que seja aplicável
como sanção do não cumprimento de cláusulas contratuais."
(Houve apenas a substituição da preposição em pela
expressão nesta).
11) O N. 0 2 do Art. 17 passará a ter a seguinte
redação:
"2.0 - Com a indenização relativa ao valor econômico da concessão, indicado pelo Art. 13, no caso de
resgate."
12) O § 1.0 do Art. 24 será assim redigido:
"§ 1.0 - O País será quad:i;iculado por meridianos e
paralelos de graus inteiros, numerando-se seguidamente
os retângulos assim obtidos de leste para oeste e do norte
para o sul.
13) O Art. 42 passará a ter a seguinte redação:
"Art. 42 - O CNP fiscalizará a lavra, tendo sempre em vista assegurar o racional aproveitamento da
jazida."
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14) O Art. 57 passará a ter a redação abaixo, suprimindo-se-lhe os Itens I, II e § 1.0. Dessa forma, pois
o § 2.º passará a ser § 1.0 , o § 3. a 2.º, o 4.º a 3.º e 5.º a 4.º.
"Art. 57 - O titular de autorização ou concessão
de lavra entregará à União a contribuição de aproveitamente de jazidas. Esta contribuição será paga x em moeda
ou em espécie."
15) A Letra a do Art. 58 passa a ser:
"a) de 10% (dez por cento) nas províncias de N.
I, II, XII e XIII."
16) A Letra e do Art. 58 passará a ser:
"e) de 14% (quatorze por cento) nas de N. 08 VI, VII,
VIII, IX, X e XI."
(Houve apenas a transposição das Províncias IX da
Letra a para a Letra e) .
17) O Art. 69 passará a ter a seguinte redação:
"Art. 69 - O CNP fixará as quotas de exportação de cada emprêsa, de forma a assegurar:
a) o suprimento de petróleo bruto às usinas de refinação cujos produtos assim destinados ao abastecimento
do mercado interno;
b) refinação no País de, pelo menos:
20% (vinte por cento) do petróleo exportado, quando
o volume dêste atingir o dôbro do consumo interno ou
houverem decorrido 10 (dez) anos, após a primeira remessa para o exterior;
40% (quarenta por cento) - quando o volume do
petróleo exportado alcançar três vêzes o do consumo interno, ou houverem decorridos 15 (quinze) anos após a
primeira remessa;
60% (sessenta por cento) - quando o volume alcançar quatro vêzes o consumo interno, ou houverem decorrido 20 anos após a primeira remessa para o exterior."
18) O Art. 75 passará a ter a seguinte redação:
"Art. 75 - E' vedado aos Estados e aos Municípios
tributar direta ou indiretamente a produção, o transporte, o consumo e a exportação dos hidrocarbonetos fluidos
de qualquer origem ou natureza."
(Houve apenas a supressão das palavras comércio e
08

distribuição) .

19) O Art. 77 passará a ter um Parágrafo único:
"Art. 77.
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Parágrafo único - Incumbe ao CNP exercer tôdas
as atribuições concernentes ao aproveitamento das jazidas
de que trata êste artigo".
20) O § 4. 0 do Art. 78 passará à seguinte redação:
"§ 4.º - Os produtos e subprodutos da destilação do
minério e da refinação do óleo obtidos nesta fase, poderão ser vendidos livremente, ficando os mesmos isentos
de quaisquer impostos e taxas nos têrmos do Art. 75."
(Houve apenas o acréscimo da expressão: nos têrmos
do Art. 75).
21) O Art. 86 será assim redigido:
"Art. 86 - E' livre e isenta de impostos e taxas nos
têrmos do Art. 75, a venda dos produtos de refinação de
óleos provenientes de betumes e de pirobetumes."
(Houve apenas o acréscimo da expressão: nos têrmos do Art. 75).
22) O Art. 102 passará a ser redigido:
"Art. 102 - Os livros nos quais deverão ser lançados
os registros previstos nesta lei serão designados por decreto e abertos, numerados e rubricados pelo Presidente do
CNP ou por pessoa por êle designada."
(Houve apenas o acréscimo de: ou por pessoa por êle

designada) .

IV. O Ministro Adroaldo Mesquita da Costa e o General Salvador César Obino manifestaram-se contrários à redação proposta
ao Art. 2. 0 e constante do N. 0 2 do Item III (Pág. 2). Sugeriram
êsses dois membros da Comissão fôsse admitido o prazo de cinco
anos para validade do direito de preferência assegurada pelo § 1.0
do Art. 153 da Constituição e propuseram a redação que se segue,
a qual não logrou a aprovação dos outros três membros da Comissão:
"Art. 2.º - O proprietário do solo terá o prazo de
cinco anos para exercer, na forma desta lei, o direito de
preferência que lhe é assegurado pelo § 1.º do Art. 153 da
Constituição, dêl~ decaindo no caso de o não fazer.
Parágrafo único - Se dentro do prazo fixado neste
artigo houver requerimento de pesquisa, apresentado por
terceiros, ao proprietário do solo será marcado pelo CNP
o prazo de três :rµeses para o exercício de seu direito, sob
pena de decadência."
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V. A Comissão aproveita o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevado apreço e distinta consideração. Raul Fernandes, Presidente. - Clóvis Pestana. - Morvan Dias
de Figueiredo. - Adroaldo Mesquita da Costa. - General Salvador César Obino.

DECLARAÇÃO DE VOTO
DOS MINISTROS RAUL FERNANDES E MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO

ACEITAMOS o projeto, com as emendas, deixando que o exame
parlamentar aprecie alguns preceitos que nos parecem de natureza
a tornar a lei inoperante, a menos que intercorram modificações
substanciais .
E' evidente que interêsse nacional - o da segurança e o da
economia - torna impreterível que disponhamos de petróleo e
seus derivados produzidos no País.
t:ste resultado, parece-nos, será alcançado se aos concessionários se impuser a obrigação de nada exportar sem previamente ficar assegurado o abastecimento do mercado interno com produtos
obtidos industrialmente no País, com margem necessária para
atender às emergências previsíveis.
O projeto, porém, nesta ordem de idéias. vai mais longe, pois
não só torna privilégio de emprêsas com maioria de capital nacional a refinação de petróleo, mas ainda força indiretamente as
emprêsas, que hão de negociar só em exportação e que podem ser
de capitais alienígenas, a colaborar na formação do capital das emprêsas nacionais, mas sempre em minoria quanto às ações com
direito de voto.
Não discutimos nem contestamos o engenho com que, nesta
parte, o projeto foi organizado. Pensamos, porém, que o ônus impôsto ao capital estrangeiro é de natureza a afugentá-lo do nosso
País enquanto houver petróleo a extrair em outras regiões onde
um encargo dessa importância não tenha sido instituído; e é sabido que elas não numerosas e oferecem sôbre nós a vantagem de
já terem sido pesquisadas com êxito.
Outro ponto que merece atenta consideração é o resgate da
concessão mediante bases de indenização previamente limitada na
própria lei aos capitais investidos, menos a amortização, e ao petróleo medido na jazida em exploração.
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Esta definição do valor nidenizável não é injusta em si mesma;
mas pràticamente acarretará a mais estreita apreciação dos orçamentos, bem como uma severa fiscalização da execução de obras e
serviços, para estabelecimento da conta do capital, averiguação
dos lucros e fixação da quota de amortização.
Em emprêsas de lucro certo e que por isso mesmo pode e deve
ser limitado, como aquelas cuja receita se alimenta de tarifas e
taxas, êsse regime é adequado. Tratando-se entretanto, de um empreendimento altamente aleatório, como é a indústria petrolífera,
e que exige o emprêgo de somas gigastescas, é de receiar que os
capitais não se aventurem se a administração houver de ser entravada por contínua e minuciosa ingerência do poder concedente,
e se os lucros, no caso duvidoso de êxito, d~verem sofrer limitação.
O direito soberano de desapropriação mediante o prévio pagamento do justo preço, milita sempre em favor do Estado. O exercício dêsse direito envolve certamente o risco de demandas judiciais em tôrno do estabelecimento do justo preço. Mas o dilema é
correr êsse risco, inseparável aliás de todos os direitos, ou, para
limitá-lo, como faz o projetq, correr o risco maior de uma experiência cujo malôgro se traduzµ-á pela ineficiência da lei e pela indefinida demora no aproveitamento das jazidas petrolíferas, ao qual
se ligam tão urgentemente a defesa nacional e o surto de nossa
atrasada economfa .
Rio de Janeiro, 5 de j~neiro de 1948. - Raul Fernandes. 1

Morvan Figueiredo.

* * *

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SUGESTÕES SOBRE O
ESTATQ"TO DO PETRóLEO
Of. n.º 12. Em 7-1-48.
Do Chefe do Gabinete
Ao Sr. Ministro da A~ricultura.
Assunto: - Parecer sôbre o Estatuto do Petróleo.
Sr . Ministro:
Cumprindo a ordem dl."l V. Ex.ª, li o anteprojeto do chamado
"Estatuto do Petróleo'', que, no fim do mês passado, V. Ex.ª submeteu ao meu exame, e anptei, à margem da cópia, as observações
que, na leitura, me ocorreram, as quais ora passo a expor com brevidade.
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Considerações gerais

2. A copiosa e fragmentária legislação da Ditadura, que tantas vêzes desceu ao casuísmo, aviltou de tal maneira a palavra lei,
que agora, quando se cogita de estabelecer um corpo de dispositivos sôbre qualquer assunto, acode logo a idéia de substituí-la ou
acrescentar-lhe algo que a engrandeça.
3. Esta reação natural do espírito jurídico basta para explicar a epígrafe de estatuto dada ao anteprojeto, sem, todavia, a
abonar, pois, de um lado, já está estabelecido o regime de prestígio
da lei e, de outro, a denominação se aplica geralmente à lei orgânica de um grupo de pessoas: estatuto das corporações, das sociedades, dos funcionários, dos militares.
4. Daí parecer razoável pô-la de parte e voltar à palavra comum, tanto mais quanto somente esta usa o próprio anteprojeto
no seu contexto:
. . . por esta lei privados do direito de preferência
(Art. 2.º) .
. . . compete ao CNP executar e fazer executar esta
lei (Art. 3. 0 ) .
. . . direito êsse regido por esta lei (Art. 12) .
5. A terminologia legal deve ser tão precisa quanto possível,
sem contemplar distinções que a realidade desminta como aquela
entre "jazida" e "mina", que o anteprojeto aceita, como logo se vê
no cabeçalho do primeiro título.
6. Ora, essa distinção, longe de ter apoio em diferença de
caráter essencial, capaz de dividir um gênero em duas espécies,
se funda em um acidente, pois se aplica à mesma coisa, conforme
.se encontre em situação estática ou dinâmica:
"Considera-se jazida tôda massa de substância mineral, ou fóssil, existente no interior ou na superfície da
terra e que representa valor para a indústria; mina, ajazida em lavra ainda que suspensa."
(Código de Minas, Art. 2.0 ) .
7 . A verdade é que essa diferenciação terminológica, sem
base lógica, não pode ser mantida sem absurdo: basta dizer que,
de acôrdo com ela, a expressão corrente "exaustão das jazidas"
{Art. 15, d) é uma contradição nos próprios têrmos.
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8 . Assim como uma floresta não deixa de o ser pelo fato de
estar sendo cortada, a jazida tão pouco o deixa pelo fato de estar
sendo lavrada. No entanto, como o nome popular não é o de jazida, mas o de mina, êste deverá ser adotado, para tod~s os efeitos,
esclarecendo-se, quando necessário, estar a mina em lavra ou não.
9. Do contrário, títulos e artigos com que o natural se opôs
ao artificial através do anteprojeto (chassez le naturel ... ) terão
de ser mudadas para que se guarde a coerência, como, por exemplo, o dos Arts. 49 e 50, que aludem a jazidas, quando, a rigor,
se trata de minas.
10. Tratando-se de um projeto consideràvelmente extenso,
em que os cento e cinco (105) artigos não bastam para dar idéia
da grandeza, pois, em regra se alongam er:p. numerosos parágrafos,
a falta de um índice dos títulos e capítulos, assim como de um índice alfabético remissivo dificultou assás a leitura e a comparação das diversas partes .
1. Todavia, organizei o primeiro dêsses índices, deixando de
proceder de igual maneira ,em relação ao segundo, não só por exigir a tarefa maior tempo, corno por entender que tôda a matéria
deve ser redistribuída em novo anteprojeto, corno exporei mais
adiante.
12. Eis o índice dos títulos e capítulos do anteprojeto atual:
ESTATUTO DO PETRÓLEO
TÍTULO

1

Das condições básicas de aproveitamento de jazidas de hidrocarbonetos fluidos e gases raros

Cap. 1 - Do sistema de aproveitamento e seus fins - Arts.
1.º e 3. 0 •
Cap. II - Das autorizações e concessões - Arts. 4.º e 17.
TÍTULO l-1

Dos titulares de autorizações e concessões

Secção I - Das pessoas naturais e jurídicas - Arts. 18 e 21.
Secção II - Das socieqades de economia mista - Arts. 22 e 23.
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DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Definidora do objetivo da lei

Capítulo I - Das minas.
1 - Propriedade das minas (Distinção da do solo e dominialidade).
2 - Utilização da superfície (passagem, ocupação, servidão,
desapropriação integral) .
3 - Zoneamento das minas (províncias sedimentares).
Capítulo II - Dos titulares de autorizações e concessões:
1 - Preferência do proprietário do ~olo.
2 - Prazo de decadência do direito de preferência .
3 - Pessoas naturais e jurídicas (terceiros).
Capítulo III - Das autorizações e concessões:
1 - Autorizações (casos) .
2 - Concessões (casos).
3 - Instrumento de autorizações e concessões (decreto e
portaria).
4 - Segurança de direito de lavra pela pesquisa .
5 - Extinção das concessões .
6 - Reversão (custo para a União) .
Capítulo IV - Da pesquisa:
1 - Do reconhecimento prévio (Arts. 25 - 27) .
2 - Da pesquisa (Afts. 28 - 39) .
Capítulo V - Da lavra -- (Arts. 40 - 56).
Capítulo VI - Da refinação (Art. 97).
Capítulo VII - Do transporte (Arts.) .
Capítulo VIII - Do comércio (Arts. 68 - 71; 95 - 96).
Capítulo IX - Da tributação (Arts. 57 - 59; 72 - 76, 78,

§ 4.º; 86, 99, 101).

-

1 - Taxas superficiárias.
2 - Taxas de regalia.
3 - Impostos.
4 - Isenções.
Capítulo X - Das disposições finais e transitórias (A.rts. 89

90, 92, 102 -

105) .

-

335-

16. Ao que ficou dito atrás, para explicar o esquema proposto, convém acrescentar, no momento, que, podendo a refinação e
o transporte ser concedidos separadamente, devem ser tratados
em capítulos autônomos. Talvez caiba um novo capítulo entre o
penúltimo e o último . As observações ulteriores servirão também
para completar a justificativa aqui esbaçada.
17. Além da falta de índice, uma outra causa atuou, e esta
muito mais poderosamente, para dificultar a leitura do anteprojeto e a comparação de suas diversas partes: foram as numerosas
remissões que inçam o seu texto.
18. Basta dizer que, em nada menos de quarenta e sete dispositivos, se invocam sessenta outros, obrigando o leitor a interromper, a cada passo, a leitura para ir ora adiante ora atrás em
busca de artigos e parágrafos, a fim de integrar o sentido dos testos.
19. Disposta a matéria em melhor ordem e redigida convenientemente, tornar-se-iam dispensáveis muitas das remissões que
ora interceptam a boa compreensão do anteprojeto pelo seu flagrante excesso, documentado numericamente no quadro seguinte:
Remiss6es

Dispositivos

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

l.º § 2.º ................. .

2.º ......•.........•.....
4.º § 2.0 .........••••••••

6.º ..................... .

6. 0 § 1.º ..·............. ..
8.º a ................... .
s.o b ................... .
10 ..................... .
12 ..................... .
17 1.0 .................. .
17 2.º .................. .
17 § 1.º ............... ..
18 ..................... .
18 b ................... .
18 § 3. 0 . . • • . . . . . . • • . . • . .
20 ..................... .
23 ..................... .

25

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

146 da Constituição.

153 § 1.º da Constituição.
54 § 1.º
4 e e d.
5 b e e

Constituição.

101.
685 do CPC
713 do CC
15 a, b e d.
15 b

e e e.

1.º § 3.º.
19, 20, 22.
6. 0 § 1.º.
61 63 do Dec. 2.627/1940
20.

4.º a.
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Dispositivos

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.
Art.
Art.

.Art.

25
29
38
43
46
46
47
49

§ 5. 0

•••••••••••••••••

..................... .

Parâgrafo único ..... .

..................... .
§ 3. 0 ••••.••••••••••••
53 I .................. .
53 II .................. .
53 III .................. .
53 IV .................. .
53 § 1.º ................ .
54 § 2.0 ................ .
57 I ................... .
59 ..................... .
60 § 1.º b ....... ; ...... .
60 § 2.º ......... , ...... .
61 ..................... .
70 ..................... .
72 .............. , ...... .
72 b ...•........ , ..•....
73 ..................... .

Art.
Art.
Art.
Art.
Art. 74 ..................... .
Art. 79 . . . . . . . . . . . . . . .,. ...... .
Art. 81

Art. 83 . . . . . . . . .. . . . . . .,. ...... .
Art. 85 § 1.º ................ .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

••••••••••••

Art. 87 ..................... .

Remissões

Art. 26 § 1. 0
Art. 36 § 2. 0 , 39, 54.
Art. 33.
Art. 57 I.
Art. 44 I.
Art. 51 2.º e 48.
Art. 15, 16, 17.
Art. 17 1.º.
Art. 51 III.
Art. 51 III.
Art. 51 IV.
Art. ·2.0 a ou b.
Art. 51 I e II.
Art. 53.

Art. 2. 0 •
Art. 58 a, b e e.
Art. 6.º § 1.º, 18, 19, 20.
Art. 6. 0 § 2. 0 e § 1.0 •
Título I, Capítulo II .
Art. 1.º § 1.0 e Art. 69 b.
Art. 57.
Art. 4. 0 e 5.0 •
Art. 72 § 1.º.
Art. 15 § 2.0 da Const.
Art. 78 § 1.0 , 2.0 , 3. 0 •
Art. 78 § 2.0 •
Art. 78 .
Art. 6. 0 § 1.º.
Art. 1.º § 2. 0 •

2. Dessas remissões, algumas merecem ser suprimidas, pura
e simplesmente, como, por exemplo, as dos finais dos Arts. 3.º e
70, que se reportam a uµi dispositivo, que superfluamente define
a política do petróleo do País, quando esta tem sua expressão na
própria lei, e as dos Arts. 29 e 38, que contêm ressalvas dispensáveis.
21. Outras devem ser trocadas pelas palavras subjacentes,
porque se referem a importantes dispositivos de anteprojeto, que,
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por isso mesmo, precisam ser declarados sem rodeios para conhecimento imediato dos interessados. Nesse caso está o texto que assegura o titular da pesquisa o direito de lavra, pois, lançado em um
parágrafo e enrodilhado em remissões, parece desconhecer que,
sem êsse direito, provàvelmente não haveria nenhum empreendimento particular, dado que a prospecção do petróleo envolve riscos e dispêndios tão grandes que só a exploração pode compensar:
"§ 2.0

A autorização prevista na Alínea b serã outorgada com exclusividade de zona e a execução de suas
condições assegura ao titular o direito de obter a autorização do Alínea e ou a concessão de lavra, salvo o disposto
no § 1.0 do Art. 54."
(§ 2.º do Art. 4.º).
22. Há também uma tantas referências desajustadas, seja
porque o referente não condiz com o referido, seja porque se situa
antes dêste no anteprojeto. No primeiro caso estão as do final do
§ 3.0 do Art. 6.0 sôbre "refinarias aludidas no parágrafo anterior"
onde, todavia, não aparecem, do artigo 19, sôbre "fins do artigo
anterior", onde também não aparecem, aparecendo, todavia, na
Letra b do Art. 18 um "tal fim", que não se sabe qual seja, e
assim por diante. No segundo caso, está a da Letra a do Art. 4.º,
alusiva a "províncias sedimentares" que só no Art. 23 se definem.
23. A linguagem esmerada do anteprojeto, escaparam ainda
outros lapsos, como no Art. 14, onde um "jamais" trai o calor do
debate, no Art. 25, § 3.º, in fine, onde se emprega escusado circunlóquio, nos §§ 2. 0 e 3. 0 do Art. 3.º, onde se repetem palavras,
no § 1. do Art. 48, onde a primeira hipótese abrange a segunda,
no § l.º do Art. 41 e no § 1.0 do Art. 50, onde os têrmos não são
precisos, no § 2.0 do Art. 43 e Art. 49, in fine, onde se deslocou um pronome, e no Art. 17, onde se sucedem quatro desinências em ão ( ... na exploração da concessão reverterão à União).
24. De parte essas duas ordens de senões, realmente irrelevantes, nota-se no anteprojeto uma lacuna que precisa ser suprida: é a falta de certos dispositivos que, funcionando como elementos de ligação, encadeiam algumas de suas partes, de sorte a permitir uma leitura corrente, onde não haja soluções de continuidade, cuja presença interrompa o itinerário espiritual.
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25. Assim, para relacionar a dominalidade pública das jazidas com a sua pesquisa e exploração por particulares, cumpre dizer, num dispositivo genérico, que as autorizações e concessões
são dadas por decretos, sem o que esta última palavra além do
mais, terá de surgir, a cada passo, nos dispositivos específicos,
como acontece no anteprojeto (Arts. 29, 34, 45, 53 passim).
26. A propósito, vale a pena averbar aqui a conveniência
de se estabelecer, onde couber, que a autorização de reconhecimento, preliminar à pesquisa, é dada por portaria, registrada em livro
próprio e não lavrada em livro, do qual se extrai traslado (Art.
26), pois isso quebra o sistema sem razão.
27 . Passando agora às questões de fundo, fôrça é concordar
com a dominalidade pública das minas de·petróleo, que pertencem
inequivocamente à União, em cujo domínio privado continuariam
ainda que o anteprojeto omitisse a declaração de "mantê-las" aí
(Art. 1.0 ) .
28. Quanto à exploração das minas, o anteprojeto dá a impressão de oscilar entre a 'emprêsa do Estado e a emprêsa particular e, indeciso em toma:r partido, acabou desencorajando tanto
a segunda, que corre o risço de perdê-la.
29. A emprêsa do Estado está sempre no primeiro plano e
a emprêsa particular no segundo, como alternativa (§ 3.º do
Art. 1.0 , Arts. 60, 72, 87), prevendo-se ainda a solução eclética da
emprêsa mista (Arts. 22-23).
30 . A emprêsa particular está peiada por uma série de restrições, que escalonam a queda constante das suas possibilidades:
dividido o País em retângtj.los ímpares e pares, só os primeiros lhe
são accessíveis (art. 24, §§ l.º e 2. 0 ), feita a pesquisa em certa
zona, só a metade desta lhe pode caber para lavra (Art. 41), obtida
a lavra, será esta regulada, sob o seu aspecto técnico e econômico,
não pela emprêsa, mas. . . pelo Estado (Art. 42) .
31. Além disso, apesar de não se exigir que a emprêsa de
pesquisa e exploração do petróleo seja constituída de brasileiros,
exige-se desnecessàriamente que as suas ações ordinárias sejam nominativas (Art. 19, I) e que a emprêsa de refinação e de transporte tenha 60% de brasileiros (Art. 6. 0 , § l.º), o que importa em
dissociar operações da indústria, aumentando o custo da produção
e avilt~ndo, eventualmente, a qualidade dos produtos.
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32. Está claro que essas exigências tendem a frustrar a emprêsa particular, uma vez que esta, no consenso unânime, necessite
do concurso técnico e pecuniário do estrangeiro, dada a especialização das diversas fases da indústria do petróleo e o elevadíssimo
custo de suas operações.
33. Assim, talvez fôsse mais proveitoso para o País aliviá-las,
colocando em seu lugar medidas fiscalizadoras das atividades técnicas e financeiras da emprêsa particular, que, embora capazes
de assegurar os fins colimados, traduzissem apenas o exercício do
poder de polícia do Estado.
34. Não menos indeciso se revela o anteprojeto ao tentar caracterizar o direito decorrente da concessão de lavra:
"O decreto de concessão, depois de transcrito em livro próprio
do CNP, cria um direito real de posse, administração e exploração econômica dos bens que tenha por objeto, direito êsse regido
por esta lei e pelo contrato firmado com o seu titular, aplicandose subsidiàriamente o disposto no Art. 713 e seguintes do Código
Civil".
(Art. 12).
"Depois de transcrito em livro próprio do CNP, o decreto de
autorização de lavra cria um direito real, imóbiliário e indivisível,
não suscetível de hipoteca, que assegura ao seu titular, dentro das
condições especificadas, o usufruto das jazidas já existentes na
área por êle delimitada."
(Art. 45, Parágrafo único).
35. Não se sabe, ao cabo dessas transcrições, se se trata ou
não de usufruto, tanto mais quanto se fala também em direito real
de posse. O usufruto não confere senão um direito "limitado, em
virtude do qual o usufrutuário pode servir-se da coisa sem consumi-la nem aliená-la, quando, a rigor, as jazidas são objeto de consumo e exaurem-se pela exploração. Todavia, equiparando situações, o próprio Código Civil considera o que se extrai de uma mina
como produto do solo, isto é, como usufruto, admitindo o usufruto
sôbre florestas e minas (Cód. Civ., Art. 725).
36. Ao passo que, no segundo dispositivo transcrito, se afirma ser o direito real em causa insuscetível de hipoteca, em outro,
que se vai transcrever agora, se nega o afirmado. li:ste outro é o
primeiro dos dois textos abaixo:
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"Os titulares de autorizações ou concessões poderão
ser investidos, nos decretos que as outorgarem:
e) do direito de cessão e, quando seja o caso, de
hipoteca, mediante prévia autorização do Presidente da
República."
Art. 8.º).
"No decorrer dos 6 (seis) meses que lhe forem marcados para o cumprimento das exigências, o titular dos
referidos direitos de pesquisa poderá cedê-los a terceiros,
mediante prvia permissão do CNP, uma vez que o
cessionário, observado o disposto no Art. 53, prove a capacidade para satisfazer as exigências formuladas."
(Art. 54, § 2. 0 ) .
~stes dois textos são contraditórios: o primeiro faz depender
o direito de cessão de uma outorga eventual por decreto, que é ato
do Presidente da República; o segundo assegura desde logo êsse
direito, independente de qualquer decreto.
37. A fim de protegêr direitos concernentes ao exercício de
concessão, o anteprojeto laJ;lça êste texto:

"No caso de lesão de direitos concernentes ao exercício da concessão, caberá mandado de segurança."
(Art. 48, § 2,º).

que manifestamente não condiz com a Constituição:
"Para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpufi, conceder-se-á mandado de segurança,
seja qual fôr a autoridade responsável por ilegalidade ou
abuso de poder."
(Const., Art. 141, § 24).
38. Relativamente a prazos, tão importantes para aqws1ção e perda de direitos, o anteprojeto marca o da autorização para
reconhecimento (Art. 25, § 4.º), da autorização para pesquisas
(Art. 31), da autorização para lavra (Art. 46) e da concessão
(Art. 49).
39. Todavia, deixa de dizer quando começa a correr os dois
primeiros prazos, dos quais decorrem relevantes efeitos: perda da
caução, perda do direito Q.e obter autorização ou concessão de lavra, revogação de autorizf!,ção.
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40. Além disso, da terminação dêsses dois prazos, de reconhecimento e de pesquisa, fluem, por sua vez, outros dois prazos,
para apresentação dos respectivos relatórios, dos quais só o segundo, referente ao relatório da pesquisa, é marcado (Art. 35), deixando de sê-lo o primeiro, concernente ao relatório de reconhecimento (Art. 25, § 4. 0 ) . Também a falta de apresentação do relatório do reconhecimento traz conseqüências danosas ao titular.
41. Por último, o Art. 53, declarando dependerem os efeitos do decreto de concessão da lavra da transcrição em livro próprio, condiciona esta à apresentação de várias provas, para as
quais não marca prazo. Diversamente, o Art. 65, em situação
semelhante, marca o prazo de 6 meses, a contar da data da publicação do decreto.
42. Aduzidas estas considerações gerais, passo a expender
outras especiais sôbre alguns pontos controvertidos do anteprojeto, como sejam o direito de preferência do proprietário do solo,
os titulares de autorizações e concessões e a tributação.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS

Direito de preferência

43. A Constituição, ao facultar à União, mediante lei especial, monopolizar determinada indústria ou atividade, não o faz
incondicionalmente. Ao contrário, impõe-se a essa intervenção no
domínio econômico duas condições:
a) que tenha por base o interêsse público;
b) que tenha por limite os direitos fundamentais assegurados nesta Constituição .
(Const., Art. 146).
44. Portanto, se a União pretende monopolizar a indústria
do petróleo, precisa satisfazer ambas essas condições. Admitindo
que o monopólio da indústria tem por base o interêsse público,
resta averiguar se encontra um limite em direito fundamental
assegurado na Constituição.
45. Ora, a Constituição, depois de estatuir que as minas
constituem propriedade distinta da do solo para o efeito da exploração, e que esta depende de autorização ou concessão federal,
acrescenta:
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"As autorizações ou concessões serão conferidas ex··
clusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas
no País, assegurada ao proprietário do solo preferência

para exploração. Os direitos de preferência do proprietário do solo, quanto às minas e jazidas, serão regulados
de acôrdo com a natureza delas . .. "
(Const., Art. 153, § 1.0 ) .

46. Quer isto dizer que a intervenção da União na indústria
do petróleo encontra uma raia ou fronteira que não pode desrespeitar: a preferência do proprietário do solo para a exploração.
47. O anteprojeto de lei do petróleo faz a União transpor essa
raia ou fronteira, sem ouvir quem está do outro lado, pois "priva"
o proprietário do solo do direito de prefer~ncia, em troca de uma
indenização opcional:
"Art. 29 - Os proprietários do solo, por esta lei privados do exercício dos direitos de preferência referidos no
§ 1. 0 do Art. 153 da Constituição, serão indenizados, à
sua opção:
'

a) ou pelo pagamento, ao ter início a lavra, da
quantia equivalente ao valor médio, verificado no último
qüinqüênio, dos terrenos que correspondem aos respectivos campos de lavra;
b) ou pelo pagamento anual de contribuição correspondente a 1 % (um por cento) do valor da produção
na bôca dos poços.
Parágrafo único - Os pagamentos correrão por conta da União ou dos titulares de autorizações e concessões,
conforme o caso, mas serão sempre efetuados pelo Govêrno Federal."

48. Como se vê, não se dá ao proprietário do solo a menor
oportunidade de exercer o direito assegurado pela Constituição,
que, ao contrário, lhe arrebatado, em troca de um pagamento
que unilateralmente se julga bastante.
49. Sem discutir o f+Cêrto ou desacêrto da preferência do
proprietário do solo, o certo é que a Constituição a assegura em
têrmos inequívocos, pelo que uma lei ordinária, por mais importante que seja o seu objeto, não pode eliminá-la, nem a expensas
da melhor compensação.
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50. Ora, o que o projeto de lei do petróleo faz e eliminar sôfregamente essa preferência, é riscá-la da carta de direitos do
proprietário do solo, sem o ouvir, colocando em seu lugar uma
indenização .
51. Dessa maneira, suprime a autonomia de vontade do preferente, com surprêsa para êste, e posterga um direito fundamental expressamente garantido pela Constituição.
52. A meu ver, ainda que o dispositivo do projeto transite
incólume pelo Congresso Nacional, ficará permanentemente sujeito à censura dos tribunais, que, mais cedo ou mais tarde, pronunciarão a sua inconstitucionalidade.
53. No momento, há um meio jurídico de conciliar o objetivo da União com o direito de preferência do proprietário: é "regular" adequadamente o exercício dêsse direito, conforme prevê
a própria Constituição (Art. 153, § l.º, in fine) .
54. Assim, sem fazer tábua rasa de um direito tão enfàticamente afirmado, a lei ordinária regulamentá-lo de modo que não
estorve nem atrase o aproveitamento das jazidas de petróleo e dos
demais recursos naturais do País.
55. Nesse sentido, importa conhecer, antes de tudo, as dificuldades que, do direito de preferência, se podem originar para a
consecução do referido objetivo. Tais dificuldades, segundo penso,
se resumem nas seguintes:
a) inércia do proprietário do solo;
b) pluralidade do proprietário do solo sôbre a mesma jazida
ou campo de lavra.
e) demora na autorização ou concessão da jazida a terceiros;
d) desigualdade de tratamento de proprietários do solo no
campo de formação de reservas nacionais.
56. A fim de vencer tais dificuldades, torna-se aconselhável
recorrer ao prazo extinto ou de decadência do direito de preferência, estabelecendo-o de dois modos, um genérico, compreensivo de
tôdas as jazidas, em geral, outro específico, abrangendo apenas
as jazidas pretendidas por terceiros, e clausulando-o convenientemente, segundo haja ou não pluralidade de proprietários.
57. Assim, adotado o recurso do prazo extintivo, que opera
a decadência do direito objetivamente, pelo simples decurso do
tempo marcado para o seu exercício, assumiria o mesmo duas
formas:
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a) prazo extintivo genérico de 5 anos, contados da data em
que a lei entrar em vigor, em relação a tôdas as jazidas possivelmente existentes;
b) prazo extintivo específico de 3 meses, contados da data da
notificação administrativa, em relação às jazidas que, dentro do
primeiro prazo, forem pretendidas por terceiros.
58. Os prazos acima propostos, dentro dos quais o direito de
preferência se extingue pelo não uso (prazos preclusivos), longe
de haverem sido escolhidos arbitràriamente, o que poderia frustrar a possibilidade de uso, o foram justamente com o propósito
de assegurá-la.
59. Com efeito, o prazo genérico de 5 anos corresponde ao
máximo que pode ser dado para autorizaç.ão de pesquisa, segundo
o Código de Minas, Projeto, Art. 17 e à média dos prazos para o
mesmo fim previsto na lei do petróleo ,Projeto, Art. 31), se bem
no caso do petróleo, haja, antes da autorização de pesquisa, a de
reconhecimento, cujo prazo varia de 1 a 3 anos (Projeto, Art. 25,
§ 4.º) . Além disso, tem erp. seu abono um antecedente (Decretolei n. 0 1. 985, de 1940, Arf. 7. 0 ) .
60. Por sua vez, o prazo específico de 3 meses equivale exatamente ao que foi estabelecido pelo Código de Minas para o exercício do direito de preferência em relação às jazidas colimadas em
requerimento de pesquisa de terceiro, embora não esteja explícito
no projeto que é da referid~ fase que o mesmo deve correr (Projeto,
Art. 99, § l.º) .
61. Como ficou dito, o prazo mais curto se compreende no
mais longo, de 5 anos, de sorte que, decorrido êsse lapso, insuscetível de alongamento por nãp lhe aplicarem as regras de prescrição,
êste ponto crítico estará definido através de todo o território do
País, na maior parte do quf:l.l a União passará a ter completa liberdade de ação relativamente às minas de petróleo.
62. Com êsses dois prazos, que se conjugam, superar-se-á a
inércia do proprietário do solo, que, ou diligenciará o exercício do
seu direito, ou o verá desaparecer, sem se deter a marcha da pesquisa por terceiro, a não ser por três meses, findos os quais ficará
definido se a mesma deve prosseguir com êle, com o proprietário
ou com ambos, societàriamente.
63. De par com isso, a pluralidade da proprietários sôbre a
mesma jazida ou campo de lavra, que abrange tanto a hipótese de
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condomínio, como a de muitos proprietários autônomas, poderá ser
dirimida por uma providência complementar que corte, de plano,
a possibilidade de se tornar fonte de intermináveis questões administrativa e judiciárias em detrimento da exploração do petróleo.
·64. Bastará estabelecer que, no caso do direito de preferência cabe a mais de um, senão os interessados intimados para se
acordarem no modo de exercê-lo, caducando, na falta de acôrdo, o
direito de todos.
65. Tal solução assemelha-se à adotada na retrovenda em
relação ao direito de resgate, também subordinado a um prazo extintivo, pois, quando êle pertence a várias pessoas em comum, somente pode ser exercido no todo:
"Art. 1.144 - Se duas ou mais pessoas tiverem direito ao retrato sôbre a mesma coisa, e só uma o exercer,
poderá o comprador intimar os outros para nêle acordarem.
§ 1.º - Não havendo acôrdo entre os interessados, ou
não querendo um dêles entrar com a importância integral de retrato, caducará o direito de todos.
(Código Civil, Art. 1.143) .
66. Aliás, o projeto de lei do petróleo andou próximo dessa
solução com referência aos titulares, não do direito de preferência,
que êle eliminou ab initio, mas de concessões de lavra, ao dispor
que "quando a estrutura petrolífera se estender a áreas de titulares diversos, êstes deverão exercitar um plano cooperativo de lavra, que será regulado pelo CNP (Art. 43).
67. Divergindo dessa diretriz, deveras acertada no caso de
diversos titulares de concessões de lavra, o projeto do Código de
Minas assim disciplina o concurso de interessados em uma mesma jazida:
"Se, durante a lavra, se verificar que a jazida ultrapassa os limites da autorização, ao seu titular fica assegurada a preferência para o respectivo aproveitamento"
(Projeto do Código de Minas, Art. 53, Parágrafo único).
68. Ora, o Código de Minas, que reconhece o direito de preferência do proprietário do solo, precisa distinguir se êsse direito
está ou não extinto, pois só no primeiro caso poderá prevalecer o
dispositivo, devendo haver um acôrdo dos interessados.
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69. Bem se percebe, pois, como é conveniente, como é indispensável, para o êxito da indústria do petróleo, senão de tôda a
índústria mineira no País, fixar um prazo extintivo genérico, depois do qual cesse o direito de preferência.
70. A fim de que êsse prazo opere com generalidade, é preciso
permitir que, durante o seu curso, os proprietários do solo requeiram autorizações e concessões em todo o território do País, sem fazer reserva dos retângulos de numeração par das províncias sedimentares referidas no projeto de lei do petróleo (§ 2.0 do Art. 24).
71. Do contrário, findo o prazo, a União estaria, de novo, às
voltas com o direito de preferência sempre que resolvesse outorgar
concessões nos retângulos originàriamente reservados, pois em
face da igualdade de todos perante a lei, .não pode estabelecer diferença de tratamento entre proprietários do solo em idêntica situação.
72. Todavia, se se quiser manter essa forma de reserva a
priori, em vez de conservar apenas a reserva a posteriori, isto é,
correspondente à limitaçãp da lavra nos retângulos ímpares (Art.
41), então poderá ser a mesma estabelecida para vigorar, onde
couber, depois de decorriqo o prazo extintivo de cinco (5) anos.
73. Por último, cumpre estatuir ainda que o direito de preferência é pessoal e não pode ser alinhado separadamente do solo:
a preferência, tendo como causa a propriedade, só se transmite
conjuntamente com esta.
74. A intransmissibilidade, além de imposta pelo rigor dos
princípios, concilia a competência do Govêrno para outorgar autorizações e concessões com o direito de preferência dos particulares,
evitando que o primeiro se torne mero homologador de autorizações e concessões realmente dadas pelos segundos. Nesse sentido
iá dispôs o Código de Miri.as (Art. 98, Parágrafo único).
75. Armada dêsse conjunto de normas regulamentares do
direito de preferência do proprietário do solo, a União poderá prosseguir no caminha que v~m ultimamente trilhando para atingir
a meta do melhor aproveitamento da grande riqueza mineral, que
é o petróleo, sem atropelar nenhum direito individual.
76. Os prazos extintivos do direito de preferência hão de
satisfazer tanto àqueles que, - em face de serem as minas consideradas propriedade distiqta do solo "para efeito de exploração ou
aproveitamento industrial" - sustentam o regime da dominiali-
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dade, por não compreenderem possam aquêles ter outro valor além
da explorabilidade, como aquêles que defendam o regime da acessão, por entenderem não haver motivo para separar as duas propriedades senão quando o efeito houver de produzir-se.
77. Ambos os prazos extintivos aparecem para regular o perecimento do direito pela ausência de iniciativa "para o efeito de
exploração ou aproveitamento industrial" das jazidas.
78. Após a decorrência dos prazos, dos quais o mais longo é
terminativo da generalidade dos direitos sobreviventes ao mais
curto, - a União ficará com as mãos livres para conceder a exploração das jazidas de petróleo, pois terá caducado o direito dos
proprietários do solo. Não se poderá argüir que houve supressão
da autonomia de vontade do preferente, pois êste terá tido o ensejo
legal de agir em defesa do seu direito.
79. Os prazos extintivos dão cabo dos direitos sôbre os quais
incidem de modo definitivo e irrevogável, de sorte que uma vez decorridos, nem direitos, que os titulares deixam de exercer oportunamente podem ressurgir, nem os ex-titulares podem reclamar
qualquer indenização pela sua perda.
80 . Quer isto dizer que perde a sua razão de ser a indenização com que o projeto do Código de Minas, findo o prazo extintivo
de noventa dias, procura compensar a perda da preferência (Art.
99, § 2.º), assim como deixa de ter cabimento aquela que, independentemente de qualquer prazo, o projeto de lei do petróleo
arbitra para dar aparência de licitude à usurpação do dfreito
(Art. 2. 0 ) .

81. No primeiro caso, há escusada liberalidade, no segundo,
escusada violência. Diante de ambos, cabe afirmar que não há
motivo para que a lei transforme a preferência em indenização
reapareça com caráter voluntário no livre jôgo de interêsses entre
os pretendentes à pesquisa e os proprietários do solo, quando os
primeiros quiseram obter dos últimos a desistência, expressa ou
tácita, dos seus direitos de preferência.
83. Nessa eventualidade, a sua forma e o seu valor oscilarão
ao sabor da conveniência das partes, embora acredite ser difícil
que, deixada para a liberdade contratual, venha a atingir o caso
do petróleo, o montante correspondente a 1 % (um por cento) da
produção na bôca dos poços (Arts. 2.0, b; 53, IV; 57,I).
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84. Aduzidas essas considerações, resta agora pôr em relêvo
que, dados os têrmos em que se vasou o texto constitucional, o direito de preferência do proprietário do solo se restringe à exploração das jazidas, não atingindo a refinação e o transporte, em relação às quais a União está livre para estabelecer o monopólio.
Titulares de autorizações e concessões

85. A Constituição declara que "as autorizações e concessões
serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou sociedades organizadas no País (Const., Art. 153, § 1.0 ) . Portanto, podem ser
titulares de autorizações e concessões:
a) cidadãos brasileiros;
b) sociedades organizadas no País.
86. Ao aludir a "sociedades organizadas no País" a Constituição quis evidentemente reportar-se às sociedades que a lei das
sociedades por ações considera brasileiras, a saber:
- organizadas na conformidade da lei brasileira;
- com a sede de sua administração no País.
(Decreto-lei n.º 2.727, de 1940, Art. 6. 0 ) .
87. Estas são as duas condições que normalmente se reclamam para que a sociedade seja havida como brasileira. Todavia,
excepcionalmente, uma lei especial pode reclamar uma terceira
condição, a saber, que todos os acionistas ou certo número dêles
sejam brasileiros.
88. Quando a lei exigir que todos os acionistas ou certo número dêles sejam brasileiros, as ações de companhia ou sociedade
anônima revestirão a forma nominativa. Na sede da sociedade ficará arquivada uma cópia autêntica do documento comprobatório
da nacionalidade (Decre·~o-lei n.o 2.627, de 1940, Art. 60, Parágrafo único) .
89. Por conseguinte, a Constituição possibilitou o concurso
do capital estrangeiro pal·a a exploração do petróleo no nosso País,
deixando de exigir que o~ sócios das companhias exploradoras fossem todos brasileiros . A única condição constitucional é que o
capital pertença a uma companhia organizada no País, isto é, de
acôrdo com a nossa lei, tendo aqui a sede de sua administração.
1
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90. Embora não possam obter individualmente autorizações
e concessões, podem os estrangeiros não só tomar parte em sociedades que as obtenham como possuir a maioria ou a totalidade das
ações das mesmas e, assim, geri-las e administrá-las.
91. Quaisquer que sejam as ligações técnicas e econômicas
que as sociedades por elas formadas venham a ter com outras no
exterior, bem avisado andou o dispositivo constitucional em contentar-se com a sua independência jurídica, que, subordinando-as
inteiramente à lei do País, as torna, pelo que nos importa, efetivamente brasileiras.
92. Ao tratar dessa matéria, em tôrno da qual as opiniões
se apaixonam o anteprojeto a destaca em um título - "Dos titulares de autorizações e concessões" - dividindo-o, não em capítulos, como em outros títulos, mas em duas secções sob as epígrafes,
respectivamente - "Das pessoas naturais e jurídicas" e "Das sociedades de economia mista" (Arts. 18-25).
93. O titulo é um gênero, de que as duas secções seriam espécies. Acontece, porém, que a primeira espécie (Das pessoas naturais e jurídicas) absorve a segunda (Das sociedades de economia
mista). Assim, o rigor lógico foi sacrificado possivelmente ao propósito de dar relêvo ao voto de aliança entre o capital privado e os
poderes públicos, que se entrevê no final do título (Art. 23, d).
94. Nesse título, a parte mais importante ... está fora dêle:
é aquela em que se levantam restrições à participação de brasileiros, individualmente, e de estrangeiros, societàriamente, em emprêsas de refinação e de transporte de petróleo. Nem uns, nem outros podem ser titulares de concessões para refinação e transporte
de petróleo extraído no País, porque os impedem êstes dispositivos
extraídos do titulo anterior (§§ 1.0 e 2.0 do Art. 6. 0 ) :
"§ l.º - As concessões de que tratam as Alíneas b e e
do Art. 5.º (transporte e refinação) explica-se, quando
referentes a produtos nacionais, salvo o disposto na parágrafo seguinte, só poderão ter como titulares pessoas jurídicas de direito público interno, emprêsas de economia
mista, sociedades em nome coletivo ou comandita de que
todos os sócios sejam brasileiros, ou sociedades cujas ações
cmo direito de voto, na proporção mínima de 60% (sessenta dor cento) , pertençam a brasileiros.
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§ 2.º - Uma vez satisfeitas as necessidades do consumo interno de gasolina, as concessões para refinação e
transporte de hidrocarbonetos, destinada à exportação,
poderão ser outorgadas sem as restrições do parágrafo
anterior."

95. Como se vê, o primeiro dispositivo acima citado com o
qual conferem outros do anteprojeto - onde, diga-se de passagem
- referência a "sociedades" deve ser trocada por "pessoas jurídicas" {Arts. 60, § 1.0 , b, 62, a, e 65) - exclui os cidadãos brasileiros, individualmente, das concessões para refinação e transporte
de petróleo nacional, nas quais só admite pessoas jurídicas.
96. Sem dúvida, as referidas atividades ultrapassam o simples aproveitamento ou exploração das jazidas, de onde os brasileiros, individualmente, não podem ser excluídos (Const., Art. 53,
§ 1.º), constituindo fases posteriores à extração do petróleo, suscetíveis até de serem monopolizadas, por completo, pela União sem
o estôrvo do direito de preferência do proprietário do solo (Const.,
Art. 146).
'
.,.,......97. Todavia, não se ,atina com o motivo que teria levado a
excluir os brasileiros, individualmente, das concessões para transporte e refinação de petról~o, pois, à primeira vista, pareceria não
só justo como conveniente iivessem ingresso nesses empreendimentos, que lhes são muito mi=tis accessíveis, por menos dispendiosos,
do que os de pesquisa e e~ploração.
98. Por outro lado, o final do primeiro dispositivo restringe
as concessões de refinação ~ transporte especializado às sociedades,
não apenas organizadas no País, mas ainda controladas por brasileiros, portadores da maioria de ações com voto (60%), embora o
faça, conforme esclarece o segundo dispositivo, até que sejam "satisfeitas as necessidades dQ consumo interno de gasolina".
99. Diante da transitoriedade da restrição, parece que o que
se tem em vista é induzir as grandes companhias estrangeiras a
empurrar o nosso carro a fim de terem depois a passagem livre
para o delas, isto é, a prestar inicialmente o auxílio técnico e financeiro (40 % ) a sociedades brasileiras controladas por brasileiros antes de fundarem elas próprias outras sob o seu contrôle para
o exercício simultâneo das operações de exploração, refinação e
transporte .
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100. Se bem que inegàvelmente hábil, a tentativa corre o risco de falhar, pelo menos enquanto houver outros campos petrolíferos a explorar mais desambaraçadamente no resto do mundo, pelo
que me sentiria incluinado a ligar maior importância a uma fórmula que forçasse efetivamente a formação de mão-de-obra brasileira especializada .
101. Essa fórmula haveria de levar em conta a necessidade
de possuirmos, dentro do mais curto prazo, um elenco de técnicos
e práticos das diversas operações capazes de substituir os que, de
início, lhes servissem de mestres, recorrendo-se, para êsse fim, à
aprendizagem industrial já praticada em outros ramos, com obrigações claras e definidas para as emprêsas, sujeitas, neste ponto,
a uma fiscalização in loco para a qual forneceriam alojamento e
escritório.
102. Talvez porque êsse assunto, que reputo muito mais grave e relevante do que outros amiude focalizados da imprensa, ainda não estivesse amadurecido no Conselho Nacional do Petróleo,
o anteprojeto lhe dedica apenas um artigo frouxo e de limitado alcance (Art. 100) .
103 . A propósito, porém, da restrição transitória, cumpre
ainda notar que, ao prever o levantamento, o dispositivo transcrito
o faz em têrmos que provàvelmente dizem menos do que pretendem, pois o condicionam à satisfação do consumo interno de gasolina, que é um dos muito produtos do petróleo, sem se referir
aos outros, e, notadamente, ao óleo lubrificante:
"Lubrificating oil is perhaps the most important key
con:i.modity of modem machine civilization. Even if petroleum fornished no other product but lubrificating oil,
it would have to be considered, one of the most important
natural resources".
(Zimmrann, World Resources and Industries, p. 486,
apud Richaw T. Ely, Land Economics, Macmillan, New
York, p. 398) .
104. Donde a conveniência de, não só incluir nesse título
a matéria extraviada, parte da qual deverá ser transferida para
o das disposições transitórias, como rever a redação para compreender, além da gasolina, pelo menos o óleo lubrificante.
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Quanto à matéria que se encontra presentemente dentro do título, distribuída em duas secções ilàgicamente distintas,
revela-se, na sua maioria, ou supérflua ou inconveniente.
106. Haja vista a relativa às sociedades por ações onde se
alinham as seguintes disposições:
a) ex1gencia de serem nominativas as ações ordinárias
(Art. 19, 1).
b) faculdade de participação da maioria na administração
por fôrça dos estatutos (Art. 19, 2) .
·107. Ora, a exigência de serem nominativas as ações ordinárias aparentemente não se justifica nas sociedades constituídas
para pesquisar e explorar o petróleo, porquanto nessas sociedades
a lei não impõe que todos os acionistas oú certo número dêles sejam brasileiros, e menos ainda se compreende nas sociedades para
refinar e transportar, visto como, embora ocorra aí a imposição
nacionalista, já está a cautela prevista em preceito geral nessa hipótese (Decreto-lei n. 0 2.627, de 1940, Art. 60, Parágrafo único).
107. Ora, a exigência, de serem nominativas as ações ordinárias aparentemente não se justifica nas sociedades constituídas para pesquisar e explorar o ~etróleo, porquanto nessas sociedades a
lei não impõe que todos os acionistas ou certo número dêles sejam
brasileiros, e menos ainda se compreende nas sociedades para refinar e transportar petról~o, embora ocorra aí a imposição nacionalista, já está a coutela prevista em preceito geral nessa hipótese
(Decreto-lei n. 0 2. 627, de :j.940, Art. 60, Parágrafo único) .
108. Por sua vez, a faculdade de participação da minoria na
administração também se ftpresenta ociosa, porque permite que os
estatutos façam o que, se:rr+ essa permissão, já podem fazer (Miranda Valverde, Soe. por Ações, Vol. II, n.º 606, pp. 17 e 18).
109 Ao passar às sociedades de economia mista, o anteproj eto começa por defini-las, no que andou acertado, em que pese aos
puristas da lei, por ser a expressão equívoca para os leigos. Ao
fazê-lo, porém, emprega um texto pouco feliz que, além de redundar em um truismo, omite a possibilidade de participação dos Municípios (Art. 22).
'110. A seguir, faculta que os estatutos, "uma vez aprovados", disponham várias co~sas, no que inverte a ordem natural, em
105.

1
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que os estatutos dispõem e depois são aprovados, estando entre as
coisas facultadas algumas que se sobrepõem à lei geral das sociedades por ações (Art. 23) :
a) admissão de ações de voto múltiplo;
b) permissão de ações preferenciais em número superior ao
das ordinárias;
e) direito do poder público escolher o presidente com direito
de veto;
d) !intervenção mínima do poder público.
111. As duas primeiras disposições vão de encontro à lei geral das sociedades por ações, que veda o voto plural (Decreto-lei
n. 0 2.627, de 1940, Art. 80, Parágrafo único) e proibe que as ações
preferenciais sem direito de voto ultrapassem metade do capital
(Decreto-lei. n. 0 2.627, cit., Art. 9.º, Parágrafo único) . O direito
de voto restrito a certos fins, inserto na cauda da segunda disposição, já é autorizado pela lei geral (Decreto-lei n. 0 2. 627, cit.,
Art. 81).
112 . 1Tão variadas são as combinações a que se presta a vigente lei de sociedade por ações, ao estabelecer as duas espécies
destas, ordinárias, e preferenciais, com larga margem de flexibilidade para o voto, que custa aceitar, sem uma justificativa cabal,
a necessidade de sua derrogação pelos estatutos.
113. Se se pretende garantir a uma das partes, com minoria
de capital, o contrôle da administração ordinária da sociedade,
êsse fim pode ser atingido pelos meios fornecidos pela vigente lei
das sociedades por ações. Bastaria, por exemplo, que, dividido o
capital igualmente entre as ações ordinárias e preferenciais sem
voto, essa parte tomasse 60 % das primeiras e deixasse tôdas as
restantes para a outra parte.
114. Aí está apenas um exemplo, visto como as combinações
possíveis entre as ações ordinárias e as preferenciais são inúmeras,
sobretudo considerando que, podendo a preferência consistir em
dividendo ou em reembolso do capital (Decreto n.º 2.627, de 1940,
Art. 10, Alínea b), a lei permite:
a) limitação do número de votos de cada portador de ações
ordinárias (Art. 80);
b) concessão de direito de voto às ações preferenciais
(Art. 81);
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exclusão do direito de voto das ações preferenciais

(Art. 81);

d)

restrição de voto das ações preferenciais e grupos destas
(Art. 81).
e) restrição do direito de voto das ações preferenciais a certos assuntos (Art. 81).
115. De outra parte, as duas últimas disposições enumeradas
parecem contraditórias, pois o direito de veto que em uma se assegura ao poder público não se concilia com a intervenção máxima
que, na seguinte, se lhe pretende reservar nas emprêsas. Todo o
mundo conhece bem, em virtude de recentes episódios internacionais, o significado do direito de veto.
116. De passagem, cabe notar ainda· que o "direito de escolha" do presidente tanto pode ser exercido pelo poder público por
via de nomeação, como por via de eleição em assembléia pelo que
conviria definir a forma preferida.
117. .:S:stes são os motivos que aconselham a rever a título,
onde eventualmente dever~ ainda ter ingresso a regulamentação
do direito de preferência do proprietário do solo. Então haverá ensejo para retocar certos te:;Ktos, como o da Letra b do Art. 18, que
alude a um fim não mencionado anteriormente, o do§ 2.º domesmo artigo, onde a pena de revogação ou caducidade parece atingir servidores públicos e com uma latutude inadmissível o do
Art. 19, que menciona "fins do artigo anterior", onde nenhuns se lêem.
Tributação

118. A tributação, tanto no seu aspecto positivo, de imposição, como no seu aspecto negativo, de isenção, tem grande importância para o estabelecimento da indústria do petróleo no País. No
seu aspecto positivo, porque os ônus totais da imposição tributária
não devem elevar-se a ponto de tornarem o produto mais caro no
mercado interno do que o similar do mercado externo ou forçarem
o desequilíbrio financeiro das emprêsas. No seu aspecto negativo,
porque, sem os favores da isenção de direitos aduaneiros, a despesa
de instalação da indústria tornar-se-ia demasiado pesada, visto
como a aparelhagem deve vir, na quase totalidade, do estrangeiro.
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119. De uma maneira geral, pode-se dizer que o valor mãximo da tributação por barril de petróleo produzido deve ser igual ao
preço do mesmo no mercado externo menos a soma do cu:sto da produção com o lucro considerado razoável. tsse cálculo, cujos têrmos
variam de tempos a tempos, há de ser feito pelo órgão técnico, que
é o Conselho Nacional do Petróleo, a fim de que, deduzido o valor
da tributação possível, seja o mesmo distribuído por impostos e
taxas.
120. No caso da indústria do petróleo, as taxas têm provàvelmente maior importância para o País do que os impostos, porque, tratando de exploração de bens pertencentes ao domínio patrimonial da União, esta pode e deve pretender uma participação
substancial nos resultados obtidos pelas emprêsas particulares. As
taxas que costumam ser impostas, são de duas espécies:
a) superficiária, proporcional à área abrangida pela autorização ou concessão;
b) regalia, proporcional à quantidade de petróelo extraido.
121. Segundo se vê do projeto, a matéria relativa à tributação se acha espalhada em vários pontos. Conquanto haja um titulo específico dedicado à mesma, sob a epígrafe - "Das disposições
fiscais" (Arts. 72-76) - êsse próprio título já se abre com uma referência a contribuições previstas no Art . 57, que, como a dos
Arts. 26 e 32, estas não referidas, pertence a outro titulo. Além
disso, os dois títulos subseqüentes - "Do aproveitamento das rochas betuminosas e pirobetuminosas para produção de óleos e gases" e "Disposições gerais e transitórias" - contêm ambos disposições fiscais importantes (Arts. 78, § 4.º, 86, 99 e 101).
122. Dessas disposições dispersas, as dos Arts. 26 e 32 tratam das taxas superficiais de reconhecimento e de pesquisa, que
foram transformadas em cauções, embora conservando a proporcionalidade com superfície que constitui objeto de autorização:
a) reconhecimento: Cr$. 100,00 e 200,00, conforme a extensão da região requerida em cada província;
b) pesquisa: Cr$ 5,00 por hectare requerido nas Províncias
Ns. I, II, III e XIII; Cr$ 7,00 nas de Ns. IV, V, VI e XII; Cr$ 10,00
nas de Ns. VII, VIII, IX, X e XI.
123. De passagem, convém observar que a "caução" parece
não se casar bem com a "autorização", pois, no conceito corrente,
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a primeira se destina a garantir o cumprimento de contratos administrativos, ao passo que a segunda não entra na categoria dêstes. Na concessão, sim, o titular, além de autorizado, é obrigado
a exercer determinada atividade.
124. Além disso, importa acentuar que, sendo a caução prestada de uma só vez, não traz a vantagem de uma taxa anualmente progressiva, que, pelo fato de ser assim, serviria para estimular
e apressar a pesquisa com maior acêrto, à primeira vista, do que
a exigência, feita ao pesquisador, de ter, pelo menos, uma perfuratriz em funcionamento em cada zona quando o prazo de autorização estiver em meio (Art. 33) . Essa exigência restringe efetivamente ao pesquisador o prazo de estudos preliminares e talvez
contribua para que êstes não cheguem a ser tão completos quanto
seria de desejar.
125 . Quanto às taxas de regalia, as mais rendosas para os
cofres federais, acham-se previstas nos Arts. 57 - 59, com o
nome de "contribuição de aproveitamento de jazidas", nas seguintes bases, proporcionais à produção extraída dos poços:
a) de 10% (dez por cento) nas Províncias de Ns. I, II, IX,
XII e XIII);
b) de 12% (doze por cento) das de Ns. III, IV e V;
e) de 14% (quatorze por cento nas de Ns. VI, VII, VIII,
X e XI.
Estas taxas são pagáveis em dinheiro, ou em espécie, calculando-se o seu valor, no :primeiro caso, pelo preço do produto à
boca dos poços.
126. Se bem que as taxas formem uma escala ascendente,
na proporção inversa do afastamento das províncias sedimentares
onde se encontrem os poços, talvez êsse critério, inegàvelmente
aceitado, possa ser aperfeiçoado, estabelecendo-se, em vez de uma.
percentagem fixa para cada província, uma continuamente variável na proporção exata das distância do ponto provável de embarque.
127 . Ao lado dessa variabilidade, segundo a quilometragem,
parece de bom aviso instituir outra, de natureza diversa, mas de
nítido alcance psicológico para atrair empreendimentos particulares em favor de uma indíi.stria que, devido ao fato dos campos petrolíferos tenderem ao esgotamento, tem na sua frente a perspectiva da decadência.
1
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128. Quero referir-me a um dispositivo que faculta ao Govêrno Federal, mediante proposta do CNP, diminuir as taxas,
quando se comprovar que o custo da produção, incluídos os impostos e taxas, a torna antieconômica e aumentá-la de novo quando
cessar a causa determinante do abatimento.
129. Essa flexibilidade, atuando de limite estabelecido em lei,
não ofendendo o Art. 141, § 34 da Constituição e, sôbre atender ao
mandamento da justiça fiscal, traz a vantagem econômica de prolongar a vida de emprêsas petrolíferas, que, de outro modo, talvez
tivessem de cerrar as portas prematuramente.
130. Independente dessas considerações, o dispositivo do
Art. 59, que partilha a renda das taxas com os Estados e municípios, precisa ser alterado para esclarecer se a metade das cotas
cabe a todos os municípios ou apenas àqueles em que se encontrarem as jazidas.
131-Passando aos impostos, o Art. 74, depois de declarar
que o petróleo fica sujeito ao impôsto único que fôr estabelecido em
lei especial, em cumprimento ao Art. 15, § 2.º da Constituição,
e de regular a forma de sua cobrança, ajunta:
"O impôsto único de que trata êste artigo não exclui
a incidência dos impostos de renda e de sêlo, previstos nas
leis e regulamentos em vigor."
·
(Parágrafo único do Art. 74) .
Diversamente o projeto do Código de Minas exclui expressamente a incidência do impôsto de renda, declarando que
"No impôsto único se inclui o de renda sôbre os lucros das emprêsas de mineração de ouro e associados."
(Art. 80).
132. Sem entrar no debate que o dispositivo constitucional
do impôsto único suscita em face da tendência à universalidade do
impôsto de renda, desejo apenas realçar a inconveniência de serem
apresentados pelo Govêrno ao Congresso Nacional dois projetos
com soluções contraditórias sôbre o mesmo ponto de direito financeiro.
133. Diante dessa inconveniência, parece de bom aviso suprimir o dispositivo da lei do petróleo, tanto mais quanto a lei especial, que é específica, poderá mais tarde restaurá-lo se julgar
desacertado o do Código de Minas .
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139. A propriedade do solo estende-se ao subsolo, até encontrar a mina, isto é, continua a pertencer ao dono do solo o espaço
intermediário entre a superfície e a mina (Código Civil, Art. 43).
140. No caso do petróleo, portanto, a mina apresenta-se com
a feição de um prédio duplamente encravado: em relação ao solo
e ao subsolo.
141. Daí a necessidade de serem muito bem reguladas as relações entre as duas propriedades, a fim de que o progresso da
indústria mineira, que se pretende incentivar no País, não encontre obstáculo em constantes conflitos surgidos entre os interessados em uma e outra.
142. As fases sucessivas de reconhecimento prévio, de pesquisa, de exploração, de refinação e de transporte do petróleo requerem uma utilização cada vez maior do solo onde se encontra
a mina e ainda do solo compreendido entre esta e pôrto de embarque.
143. Assim, hão de ser cuidadosamente disciplinadas, tanto
no tocante às terras particulares, como às públicas, entre as quais
se encontram as terras devolutas pertencentes aos Estados, as seguintes relações:
a) entrada ou passagem dos titulares de autorizações e concessões de minas;
b) ocupação provisória pelos mesmos;
e) servidões de solo e subsolo em favor das minas;
d) desapropriação no interêsse das mesmas;
e) uso do subsolo até a mina pelo proprietário do solo.
144. Acredito que os arquivos do Departamento Nacional da
Produção Mineral e do Conselho Nacional do Petróleo reúnam
muitos casos de reclamações oriundas de oposição de interêsses
entre os titulares de autorizações e concessões ou o Govêrno Federal, de um lado, e os proprietários do solo, de outro, casos êsses que
servirão de valiosos subsídios para bem ordenar agora as referidas
relações.
145. Torna-se aconselhável uma cuidadosa consulta a êsses
arquivos onde se encontra uma resposta dos fatos aos textos legais
que presentemente os regulam, resposta essa que se há de levar em
conta na elaboração dos textos novos, a fim de suprir lacunas ou
corrigir erros.
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146. Ao contrário do anteprojeto do Código de Minas que,
reconhecendo a homogeneidade da matéria, lhe destinou um capítulo autônomo - Vizinhança e Servidões das Minas e Jazidas
- o anteprojeto da lei do petróleo, ao tratar da mesma especificamente, a distribuiu ou dispersou por vários trechos do seu texto.
147. Assim o Art. 8.º refere-se obscuramente à eventual investidura em direitos da União sôbre a propriedade particular em
razão da utilidade pública, sem precisar quais sejam êstes; os
Arts. 9 e 10 referem-se à ocupação de terrenos e o § 2.º do Art. 26
à passagem pelos mesmos.
148 . Dêsses textos, o primeiro nada diz positivamente e o
último está assim redigido:
"Ao titular da autorização de reconhecimento e aos
que o representem, será garantido o direito de passagem
e permanência nas propriedades privadas ou públicas da
região requerida, salvo em zonas de pesquisa ou áreas de
lavra autorizadas ou concedidas, respondendo a caução
pelos danos que forem causados."
(§ 2.0 do Art. 26).

149. Se bem que cada qual deva usar o seu direito segundo
o seu destino natural, tendQ em vista a maneira corrente nos costumes e nas relações sociais, é inegável que êsse texto, mormente
no interior, se presta ao exercício abusivo do direito nele conferido,
por não excluir nem casas nem quintais.
150. Além disso, e aí rperece todo aplauso - êle faz a caução
do reconhecimento responder pelos danos, mas o anteprojeto se
esquece de adotar igual providência relativamente à caução da
pesquisa, que só responde "pelas obrigações que assumirem" os
seus titulares (Art. 32). N~o há razão para essa diferença.
151. Apreciando os textos no seu conjunto, três omissões
relevantes se notam, relativas às servidões, que, no caso do petróleo, devem ser provàvelmente mais extensas do que em qualquer
outra exploração mineira, as desapropriações, que, pelo mesmo
motivo, terão de sobrevir muitas vêzes, e, finalmente aos usos do
subsolo até as minas pelos proprietários do solo, pois, encontrandose aquêle mineral a grandes profundidades outras explorações poderão ocorrer de permeio entre a superfície e a mina, como as de
pedreiras, mármores e calcáreos.
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152. As servidões que se impõem aos imóveis onde se encontram as minas limitam, mas não eliminam, o direito de propriedade do solo, representando para ambas as partes o mal menor: para
o titular das autorizações e concessões, porque pagará menos ao·
dono da superfície, e para êste, porque deixa de ver o seu imóvel
desmembrado, às vêzes de modo incômodo, e tem a possibilidade
de liberá-lo de ônus no futuro ao extinguir-se a concessão.
153. A desapropriação, a que talvez tenha querido aludir o
Art. 8. 0 do anteproeto (Const., Art. 141, § 16), não poderá, todavia, ser evitada em muitos casos, dada a complexidade das intalações essenciais e complementares das grandes emprêsas petrolíferas: perfuração e operação de poços, montagem e operação de separadores de petróleo e gás, oleodutos de captação, tanques de armazenamento, estações de bombeamento, usinas-de-vapor ou eletricidade, edifícios, armazéns e hospitais, oleodutos para pontos
de embarque, obras para recebimento, armazenamento e despacho
nesses pontos.
154. Nessa eventualidade, importará ter em vista a possibilidade da desapropriação parcial de um imóvel vir a torná-lo impróprio ao fim a que se destinava ou a produzir o mesmo efeito
em imóvel vizinho do mesmo dono, para dispor, em conseqüência,
como dispôs no anteprojeto de lei agrária:
"O proprietário de um imóvel desapropriado, no todo
ou em parte, poderá exigir que a desapropriação se estenda a outro, ou ao restante do primeiro, quando, em conseqüência da mesma, se tornar insuscetível de exploração econômica." (Anteprojeto de lei agrária, Art. 29) ..
155. Quanto ao uso do subsolo até as minas pelo proprietário do solo, parece de elementar prudência regulá-lo, em face de
dados técnicos, a fim de que nem aquêle proprietário nem o titular da concessão fique prejudicado, o primeiro, pela negação de um
direito, o segundo pela criação de perigos para a sua mina ou de
incômodos excessivos para a sua exploração .
156. Aos proprietários do solo, geralmente agricultores, devem interessar muito mais as mencionadas questões de que a eventual participação no aproveitamento das minas, sobretudo considerando que, segundo se diz, não são raros os casos em que se vêm
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vítimas de abusos por parte de titulares de autorizações e concessões que julgam incluído na outorga governamental o direito de
molestar.
157. Ao regulamentar essas questões, cumpre deixar margem, onde couber, ao acôrdo dos interessados, referido acidentalmente em um artigo do anteprojeto atual (Art. 10), pois, além de
previsível para entrada e a ocupação provisória, também poderá
sê-lo para a ocupação definitiva tendente à lavra, como acontece
em um dos diplomas legais vigentes (Decreto-lei n.º 366, de 1938,
Art. 113).

158. Pelo exposto, convém reunir os dispositivos atualmente
esparsos através do anteprojeto, revê-los e completá-los para constituírem, seja um capítulo autônomo, seja·uma parte do capítulo
inicial sôbre as minas, podendo-se adotar o expediente de reproduzir tôda a matéria ou apenas aquela que acresce ao disposto no
Código de Minas, ao qual, nesse caso, o anteprojeto se reportará.
159. Haverá então ensejo para consulta à lei de desapropriação e ao Código Civil, n~s partes mais relacionadas com a matéria (Decreto-lei n. 0 3.365, de 1941, Arts. 5.º, f, e 41; Código Civil, Arts. 559-562) . - AfrP,nio de Carvalho, Chefe de Gabinete.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Comissão de Investimentos, composta dos Senhores General
Juarez Távora, Engenheirqs Sílvio Fróis de Abreu, Oscar Weischenck, Gumercindo Penteado, Eugênio Gudin, Ari Frederico Tôrres, Alcides Lins, Ernâni Mota Resende, Dr. Levi Carneiro e Sr.
Valentim Fernandes Bouças, sob minha presidência, foi constituída V. Ex.ª, em 10 de abril de 1947.
2. Assim que se constituiu, a Comissão, tendo de tratar de
vários assuntos importantes, resolveu, entre os mesmos, dar preferência aos problemas relativos ao petróleo, que, dessa maneira,
passaram a ocupar o primeiro lugar na ordem dos seus trabalhos,
aí se mantendo em numer~as e sucessivas reuniões até que foram
aprovadas as sugestões gerais já dadas à publicidade.
3. Inicialmente, informado de que a Comissão nomeada pelo
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo para redigir um anteprojeto de lei sôbre a matéria ainda estava em fase de indagações
preliminares, fêz chegar à mesma, para servir-lhe de base de estudo, um anteprojeto de autoria do Engenheiro Antônio José Alves
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de Sousa, cujo recebimento foi acusado, em 17 de abril de 1947,
como "contribuição decisiva para orientar os trabalhos".
4. Ao mesmo tempo, entrava a examinar mais demoradamente tôdas as questões em tôrno do combustível, desde a sua pesquisa até a sua distribuição na variedade dos seus aspectos técnicos, administrativos e políticos, tarefa a que também se entregaram, por determinação de V. Ex.ª, os consultores americanos
Herbert Hoover e Artur A. Curtice, que apresentaram contribuições de valor para o confronto de opiniões.
5. No correr das suas reuniões, a uma das quais compareceu
o Dr. Odilon Braga, relator da Comissão do Conselho Nacional do
Petróleo, foram examinadas, em suas linhas mestras, os dois anteprojetos pela mesma sucessivamente elaborados, ambos encaminhados à Comissão de Investimentos pelo Presidente do Conselho
Naciona Ido Petróleo.
6.
Por fim, os amplos debates travados entre os seus membros levaram a Comissão de Investimentos a adotar e aprovar algumas conclusões gerais, já divulgadas através das quais se observa o cuidadoso empenho de respeitar os ditames da técnica e de
resguardar as exigências da economia nacional e, sobretudo, da
segurança e defesa do País.
7. Feito êste breve retrospecto, tenho a honra de passar às
mãos de V. Ex.ª os principais documentos que marca as diversas fases dos estudos da Comissão de Investimentos acêrca do
assunto.
8. São êstes os documentos anexos:
1 - Anteprojeto de lei reguladora da exploração, beneficiamento, refinação e transporte de petróleo e gases naturais. pelo
engenheiro Antônio José Alves de Sousa.
2 - Comentários dos Srs. Herbert Hoover Júnior e Artur A.
Curtice sôbre o primeiro anteprojeto do estatuto do petróleo preparado pela Comissão nomeada pelo Presidente do Conselho Nacional do Petróleo.
3 - Esbôço histórico das pesquisas de petróleo no Brasil, pelo
Dr. Sílvio Fróis de Abreu.
4 - Exploração de Petróleo, pelo Dr. Valentim Bouças.
5 - Súmula dos debates sôbre investimento de capitais estrangeiros no País, pelo General Juarez Távora.
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6 - Resumo das observações sôbre o relatório pelo General
Juarez Távora.
7 - Observações dos Srs. Eugênio Gudin, Osório Weinschenck e Alcides Lins e nota do Exmo. Sr. General Juarez Távora
relativa ao seu voto na questão do petróleo.
8 - Observações do General Juarez Távora sôbre o voto divergente dos Drs. Eugênio Gudin, Oscar Weinschenck e Alcides Lins
em relação às conclusões da Comissão de Investimentos, referente
à exploração petrolífera.
9 - Crítica do Dr. Sílvio Fróis de Abreu ao segundo Anteprojeto de Estatuto do Petróleo relatado pelo Dr. Odilon Braga.
10 - Crítica do Dr. Alcides Lins ao segundo Anteprojeto do
Estatuto do Petróleo, relatado pelo Dr. Odilon Braga.
11 - Proposta sôbre organização do transporte, beneficiamento e distribuição para o consumo interno, pelo General Juarez
Távora.
12 - Sugestões da Comissão de Investimentos para a elaboração do anteprojeto defin,tivo de lei do petróleo.
13 - Restrições apresentadas pelo Engenheiro Alcides Lins
sôbre as sugestões para elal:;loração do anteprojeto de lei do petróleo.
14 - Trabalho sôbre investimentos de capital pelo Engenheiro Eugênio Gudin.
Aproveitando a oportunidade, reitero a V. Ex.ª os protestos
do meu mais profundo respeito. - Daniel de Carvalho

***
ANTEPROJETO DE LEI REGULADOR DA EXPLORAÇAO, BENEFICIAMENTO, REFINAÇAO E TRANSPORTE DE PETRÓLEO E GASES NATURAIS
PELO ENGENHEIRO ANTÔNIO ALVES DE SOUSA

Objetivos da lei

Art. 1.0 - Esta lei regulará a exploração, o beneficiamento, a
refinação e o transporte de petróleo, demais hidrocarbonetos fluidos naturais e gases raros.
Segundo ficou claramente estabelecido na discussão do projeto da Constituição Federal, a palavra "exploração" empregada
no capítulo referente a minas e jazidas minerais, significa pesquisa
e lavra.
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Propriedade das jazidas

Art. 2.0 - As jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos naturais existentes no Território Nacional pertencem à União,
a título de domínio privado imprescritível.
1 Art. 3.º O hélio e outros gases raros que se encontram puros ou de mistura com outros gases naturais constituem reserva
da União.
:msses dispositivos legais não constituem inovação, visto como
a propriedade das substâncias referidas já é da União, de acôrdo
com o Decreto-lei n. 0 3. 236, de 7-5-1941. Não me parece necessário
definir jazida, visto como esta definição já consta da lei geral sôbre mineração, que é o Código de Minas.
Origem e extensão dos direitos

Art. 4.º - O direito de explorar as jazidas a que se refere a
presente lei se constituirá por decretos sucessivos de pesquisa e
de lavra expedidos pelo Govêrno Federal.
Art. 5. 0 - A autorização de lavra poderá abranger autorizações para beneficiamento e refinação das substâncias minerais a
que se referir e para o estabelecimento de meios de transporte das
mesmas substâncias e produtos derivados, podendo entretanto, as
autorizações para beneficiamento e refinação e para transporte
ser dadas por decretos distintos .
; Art. 6.º - As autorizações de pesquisa, de lavra, de beneficiamento e refinação e de meios de transporte dessas substâncias minerais só poderão ser outorgadas a pessoas jurídicas de direito público interno, às sociedades organizadas no Brasil e a pessoas físicas brasileiras.
§ 1. 0 - As sociedades a que se refere êste artigo quando organizarem seus capitais por meio de ações só poderão emitir ações
nominativas.
§ 2.º - As autorizações de pesquisa poderão ser outorgadas a
duas ou mais pessoas físicas que, entretanto, deverão se reunir
em uma forma legal de sociedade, para que possam obter autorização de lavra, de beneficiamento e refinação e de transporte.

-

366 -

Não poderão ser titulares de autorizações a que se
refere êste artigo as autoridades e os servidores públicos de qualquer categoria que exerçam funções relacionadas com a exploração, beneficiamento, refinação e transporte de petróleo e demais
hidrocarbonetos fluidos.
§ 3.º -

A Constituição, no Art. 153, § 1.º, declara que as autorizações para a exploração das substâncias minerais só
poderão ser concedidas a brasileiros ou a sociedades organizadas no País. O Art. 5. 0 proposto neste projeto incluiu as pessoas jurídicas de direito público interno, visto como a União, os Estados e os Municípios poderão desejar explorar petróleo e gases naturais e a lei não deverá
deixar dúvida sôbre seu direito de fazê-lo.
Quanto à exigência de serem as ações nominativas,
parece-me essencial. O que se teme na exploração dopetróleo é a ação dos trusts e a primeira providência para
evitar as organizações dêsse tipo é a exigência de serem
perfeitamente identificados os componentes das sociedades que as integram.
Quanto ao di~posto no § 2.º, parece-me necessário,
visto como, embora para os trabalhos de pesquisa, que são
transitórios, a autorização possa ser outorgada a 2 ou mais
pessoas sem estare;m vinculadas por uma forma legal de
associação; para o caso da lavra tal não deverá ser permitido.
Art. 7.º - Os titulares de autorizações de pesquisa terão preferência para as autorizações de lavra nas áreas pesquisadas, de
acôrdo com o estatuído na presente lei.
Art. 8.º - As autorizações de pesquisa são poderão ser transferidas no caso de sucessão causa mortis ou de sucessão comercial
forçada.
§ 1.º - No caso de sucessão causa mortis só poderão ser sucessores de herdeiros necessários e desde que satisfaçam às condições estabelecidas nesta lei.
§ 2.º - No caso de sucessão comercial, o sucessor só poderá
ser pessoa física ou jurídica com as condições estabelecidas nesta lei.
§ 3.º - Não havendo, nos casos dos parágrafos anteriores, herdeiros ou sucessores nas condições estabelecidas, a autorização será
declarada caduca, ficando livre a área para ser outorgada a ter-

-

367 -

ceiro que requeira sua pesquisa. Os materiais, as instalações e as
construções inerentes à autorização, já então existentes, poderão
ser vendidas ao novo autorizado ou terão de ser retirados de acôrdo com instruções e prazo razoável estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Petróleo, sob pena de ficarem incorporados ao patrimônio da União.
Art. 9. 0 - As autorizações de lavra, de beneficiamento e refinação e de estabelecimento e instalações de transporte caducarão
por abandono, renúncia, extinção das jazidas lavradas, utilizadas
nas instalações de beneficiamento e refinação servidas pelas instalações de transportes e pela extinção do prazo de vigência dessas
mesmas autorizações .
§ 1.º - Em qualquer dos casos dêsse artigo, os materiais, as
instalações e as construções utilizadas nos serviços concernentes
às autorizações declaradas caducas, reverterão para a União sem
qualquer indenização .
§ 2.º - No caso de caducidade por extinção do prazo de vigência da autorização, terá preferência para nova autorização o titular
anterior caso o Govêrno Federal não deseje realizar diretamente
a exploração.
Art. 10 - As autorizações de lavra, beneficiamento e refinação e de instalações de transportes poderão ser transferidas a
quem tenha as condições estabelecidas nesta lei para titular de
tais autorizações, só sendo válidas as transferências depois de
aprovadas e registradas pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 11 - As autorizações de pesquisa e de lavra de petróleo
e demais hidrocarbonetos fluidos naturais não estão sujeitas a
direito de preferência dos proprietários do solo nas áreas em que
se encontrem as respectivas jazidas.
Parágrafo único - Aos proprietários do solo será devida indenização pelos prejuízos e danos que lhes forem causados, pelos trabalhos de pesquisa ou de lavra e pela ocupação de seus terrenos
por serviços e instalações inerentes às autorizações, sendo a avaliação de tal indenização feita de acôrdo com o Decreto-lei
n. 0 9 .449, de 12-7-1946, e cabendo ao Conselho Nacional do
Petróleo as atribuições conferidas por êsse decreto-lei ao Departa~
menta Nacional da Produção Mineral.
Art. 12 - Os titulares de autorizações de pesquisa, de lavra,
de instalações de beneficiamento e de refinação e de instalações
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de transporte poderão estabelecer servidões na propriedade de terceiros, regendo-se o estabelecimento dessas servidões pela lei civil
comum.
Art. 13 - Os titulares de autorização de lavra, de beneficiamento e de refinação e de instalações de transporte terão o direito
de desapropriar os terrenos de que necessitarem para sus serviços
e instalações.
Parágrafo único - A desapropriação será feita de acôrdo com
a lei comum e desde que seja reconhecida necessária pelo Conselho
Nacional do Petróleo .
Art. 14 - As autorizações de pesquisa e de lavra serão nulas
quando se verificar que foram dadas para jazidas já concedidas
a outrem ou quando se verificar que os respectivos titulares não
satisfazem às condições estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único - A nulidade prevista na última parte dêste
artigo atinge também as autorizações para beneficiamento e refinação e para instalações de transporte, e só poderã ser decretada
pelo Poder Judiciário.
O disposto nos Arts. 7 a 14 e seus parãgrafos consta, já, em parte, da atual legislação mineira.
Alguns outros dispositivos não constam da legislação
atual e necessitam uma explicação.
Os casos de capucidade das autorizações de lavra, beneficiamento e transporte com a reversão dos bens inerentes a tais autorizações para o Govêrno Federal, sem
indenização, estão previstos na lei venezuelana de 5 de
agôsto de 1936 e s~o tratados nessa lei da mesma forma
por que os tratei no projeto. Do mesmo modo o caso das
nulidade das autorizações (Arts. 63 a 72 da citada lei da
Venezuela). Afigurou-se-me sábio o meio de resolver essas
questões usados na lei venezuelana.
Consigno, no :projeto, o direito de desapropriação de
terrenos necessários à execução dos diversos serviços ine:rentes às autorizações de lavra, de beneficiamento e de
transporte, aos respectivos titulares dêsses direitos. O
Código Civil (Art. 590, § 2. 0 , Inciso IV), reconhece de utilidade pública a exploração de minas e, no Inciso II do
mesmo artigo e parágrafo, a abertura de canais, estradas
de ferro e vias públicas em geral. Sabe-se que os oleodutos
têm significação análogas à de canais, e estradas de ferro. Assim, não m~ parece estranha à legislação atual a
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concessão de direito de desapropriação consignada. Aliás,
já tem direito de desapropriar terrenos os titulares de concessões para o estabelecimento de linhas de transmissão
de energia elétrica.
Outro ponto a assinalar é a declaração de que as autorizações para pesquisas e lavra de jazidas de petróleo e
outros hidrocarbonetos fluidos naturais não estão sujeitos
a direito de preferência dos proprietários do solo .
Considero que tal declaração é perfeitamente constitucional, embora muitos pensem que o direito de preferência dos proprietários do solo é extensivo a tôdas as
jazidas, em face dos têrmos do § 1. 0 do Art. 153 da Constituição.
Parece-me que não. Parece-me que quando, na segunda parte daquele parágrafo, o Constituinte declarou
que o direito de preferência ficava condicionado à natureza da jazida, êle limitou a primeira parte do mesmo parágrafo e que assim, o entendimento a ser dado ao parágrafo em seu conjunto é que o direito de preferência do
proprietário do solo existirá ou não conforme a natureza
da jazida. Aliás, não seria fácil estabelecer condições ao
direito de preferência, isto é, ao direito de alguém ser proprietário, de acôrdo com a natureza das jazidas. As variações teriam de ser estabelecidas nas próprias características dêsse direito de preferência, principalmente nos
seus limites de prescrição e em suas possibilidades de
transferência .
Já mostrei, em outro trabalho, os inconvenientes de
ordem prática que acarretaria a execução do direito de
preferência aos proprietários do solo, no caso de autorizações para pesquisa e lavra de petróleo, que abrangem
grandes áreas .
Em todo o caso, se os juristas acharem que a preferência a êsses proprietários é geral e extensiva a tôdas
as, jazidas minerais, terão de ser incluídos na lei dispositivos adequados .
Lembre que o Código de Minério argentino divide as
jazidas em três categorias (art. 2.º) aquelas para as
quais o proprietário do solo não tem preferência; aquelas
para as quais o proprietário do solo têm preferência e
aquelas para as quais os proprietários do so10 têm exclusividade. Em meu conceito, exclusividade é o limite máximo da preferência e, nessas condições, no Código de Mineria argentino, o direito de preferência dos proprietários
do solo está condicionado à natureza das jazidas (artigos 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do Código citado), sem que para tal
se façam variar as características do direito de preferên-
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eia. Tais variações seriam, a meu ver, um tanto ridículas
e contraditórias, porque teríamos de dar, em face da variação do interêsse nacional na exploração das diversas
jazidas, de acôrdo com a importância destas, uma grande
amplitude ao direito de preferência nas jazidas de substâncias de pouco valor econômico, como pedreiras, saibreiras e depósitos de argila, e grande restrição ao mesmo
direito no caso de exploração de jazidas de substâncias
de valor como petróleo, minerais radioativos, carvão, etc.

Pesquisa
Art. 15 - A pesquisa compreende reconhecimentos geológicos,
estudos geoquímicos e geofísicos, perfurações de poços e de mais
trabalhos necessários à localização e à determinação do valor econômico da jazida.
Art. 16 - A área máxima de cada autorização de pesquisa
será de vinte mil (20. 000) hectares, não podendo ser outorgadas
mais de cinco autorizações a um mesmo requerente.
:mstes artigos precisam' justificação.
No projeto organizado pelo Conselho de Segurança
Nacional, a pesquisa é dividida em duas fases. Não me
parece necessária essa divisão que de alguma forma complica, sem vantagem real, a fase de pesquisa. Nas leis
que pude compulsfl,r sôbre a matéria, da Bolívia, da Venezuela e da Argentina, não existe essa divisão . A área concessível para pesqµisa, no projeto referido do Conselho de
Segurança Nacional, é de 250. 000 ha., ou seja, se o polígono delimitante fôr um quadrado, a área de um quadrado de 50 quilômetros de lado parece-me exagerada.
Segui o critério de dobrar a área atualmente permitida pelo Código de Minas, de modo que a área máxima de
pesquisa para cada requerente será de 100 000 ha.
Na lei argentina, a unidade de exploração é de 2.000
ha., podendo cada autorização ser de três unidades no
máximo, não podendo um mesmo concessionário ter mais
de dez autorizações em cada uma das províncias nacionais.
A lei da Venezuela fixa uma área de 10 .000 ha (lei
de 5-8-36). No comentário do Código de Mineria Argentino, por Guillermo J. Cano, se declara que a lei venezuelana permite a concessão até 10 áreas, perfazendo 100.000
ha. Não vi êsse dispositivo na lei venezuelana citada. O
mesmo comentartsta declara que na lei peruana o limite
máximo é de 300. 000 ha.
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O que vi na lei venezuelana foi permissão de concessões de autorizações de pesquisas possíveis até o limite
de 300 .000 ha a um mesmo concessionário, sem autorização prévia da autoridade pública competente.
Na lei boliviana de 20-6-21, a área para pesquisa é de
300.000 ha.
E' fato que há em certos países contratos para a exploração de petróleo abrangendo áreas imensas . Assim,
o contrato de 21 de julho de 1939 feito pelo Govêrno da
Arábia com a California Arabian Standard Oil Co., deu a
esta emprêsa uma nova concessão de 230. 000 quilômetros
quadrados, perfazendo, com uma concessão anteriormente dada (29 de maio de 1933), um total de 437. 300 quilômetros quadrados.
Art. 17 - O prazo de vigência de uma autorização de pesquisa
será de quatro anos, prorrogável por um ano, a juízo do Govêrno.
Federal.
Na lei venezuelana citada, o prazo é de três anos.
Na lei argentina o prazo é de três anos também mas é
contado a partir de 6 meses depois de outorgada a autorização. Pode haver uma prorrogação de seis meses. A lei
boliviana citada fixa o prazo de quatro anos.
Art. 18 - O pretendente às autorizações de pesquisa de que
trata esta lei apresentará seu requerimento ao Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, instruindo-o com os seguintes elementos:
1 - prova de nacionalidade brasileira, tratando-se de pessoa
física e prova de estar organizada no País, de acôrdo com a legislação brasileira, tratando-se de pessoa jurídica;
II - prova de capacidade financeira e de idoneidade moral;
III - planta e descrição da área ou das áreas a pesquisar,
levantada por qualquer processo topográfico e que permita representação e localização suficientemente aproximadas da área ou
das áreas objetivadas.
,§ 1.º - A prova de capacidade financeira será feita pela apresentação de atestados de três bancos dos mais importantes do País,
firmado cada atestado por tôda a diretoria de cada banco e contendo a declaração explícita da importância do crédtito que poderá
ser posto à disposição do interessado, para os fins em vista, por
êsse banco.
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§ 2.º -

As plantas terão a forma retangular, exceto quando
houver impossibilidade de figurá-las sob essa forma geométrica.
Art. 19 - A apresentação do requerimento de autorização de
pesquisa, devidamente instruído com os documentos a que se refere
o Art. 18, assegurará prioridade para obtenção daquela autorização pelo prazo de noventa dias .
§ 1.º - O requerimento será publicado no Diário Oficial e no
órgão oficial de imprensa do Estado os dos Estados interessados, e,
durante o prazo fixado, neste artigo, serão recebidos pelo Conselho
Nacional do Petróleo as oposições que houverem de ser articuladas
contra o mesmo.
§ 2.º - Dentro dos trinta dias que se seguirem à terminação
do prazo fixado neste artigo, o Conselho Nácional do Petróleo pronunciará sua decisão relativa ao requerimento de autorização de
pesquisa, que será publicada no Diário Oficial.
§ 3.º - Só serão aceitos recursos contra essa decisão do Conselho Nacional do Petróleo, ,dentro dos 15 dias que se seguirem à
publicação da mesma.
§ 4.º - Dentro dos 15 d,ias que se seguirem à determinação do
prazo estabelecido no parágrafo anterior, o Conselho Nacional do
Petróleo pronunciará sua decisão definitiva, que será inapelável
administrativamente.
Art. 20 - Deferido o pedido de autorização de pesquisa, o interessado nêle será intimado a, dentro de trinta dias, depositar
uma caução correspondente a cinco cruzeiros por hectares de área
requerida, sendo de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a caução
mínima.
Parágrafo único - A caução poderá ser feita em títulos da
dívida pública.
Art. 21 - Apresentada ao Conselho Nacional do Petróleo a
prova da efetivação da caução, será por êste, dentro de trinta dias,
preparado e submetido ao fresidente da República projeto de decreto de autorização.
Parágrafo único - O projeto de decreto estipulará tôdas as
condições não só relativas a técnica de mineração, como relativas
à higiene e segurança nos trabalhos, a que deverá obedecer o concessionário.
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Art. 22 - O decreto de autorização será transcrito em livro
próprio no Conselho Nacional de Petróleo.
Art. 23 - Dentro do prazo de seis meses a contar da data da.
transcrição do decreto, o titular do mesmo deverá apresentar ao
Conselho Nacional do Petróleo prova de que iniciou os trabalhos
de pesquisa e de que pagou as indenizações devidas aos proprietários do solo .
Parágrafo único - O prazo de que trata êste artigo poderá
ser prorrogado até o máximo de seis meses, por motivo de fôrça
maior, a juizo do Conselho Nacional do Petróleo, em decisão irrecorrível .
Art. 24 - Não sendo iniciados os trabalhos de pesquisa dentro do prazo a que se refere o artigo anterior ou da prorrogação
que houver sido concedida, será declarada por decreto caduca a
autorização, perdendo o titular a caução que tiver feito, a qual reverterá aos cofres públicos.
Art. 25 - No prazo de trinta meses a partir do inicio dos trabalhos de pesquisas, o titular da respectiva autorização deverá ser,
sob pena de caducidade da mesma, e reversão aos cofres públicos
da caução correspondente, instalada e em perfeito funcionamento,
em cada área autorizada, uma perfuratriz adequada a essa classe
de trabalho.
Art. 26 - Durante a fase de pesquisa, o titular da autorização
respectiva remeterá, trimestralmente, ao Conselho Nacional do
Petróleo informações minuciosas sôbre o andamento dos trabalhos
e, mensalmente, um boletim sôbre a marcha de cada perfuração,
onde serão anotados o estado de cada poço e as ocorrências de horizontes aquíferos e de horizontes com petróleo ou gases naturais,
com as respectivas espessuras, porosidade, permeabilidade, impregnações e as características do óleo e dos gases encontrados.
Art. 27 - Os poços improdutivos ou secos serão tamponados
ou cimentados eficazmente, tomando-se as precauções necessárias
a impedir o movimento migratório das águas ou a invasão, por estas, das zonas produtivas do campo.
Art. 28 - Os poços produtivos serão completados convenientemente, testados para determinação de sua produção potencial e
fechados até o início da lavra.
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Parágrafo único - Ao titular do decreto de autorização de
pesquisa será permitida, na fase de pesquisa, a utilização, corno
combustível, em seus próprios trabalhos, do petróleo e dos gases
que forem descobertos, não podendo ser tal utilização superior a
um têrço da capacidade de produção de cada poço.
Art. 29 - A autorização de pesquisa dada de acôrdo com esta
lei, o será com ressalva de direitos de terceiros, cabendo aos respectivos titulares ressarcirem os danos e prejuízos que ocasionarem e
não respondendo o Governo Federal pelas limitações dessas autorizações, decorrentes daqueles direitos.
Art. 30 - Dentro do prazo de seis meses a contar da data da
determinação do prazo a que se refere o Art. 17, o titular da
autorização de pesquisas apresentará ao Conselho Nacional do
Petróleo relatório circunstanciado, contendo elementos que possibilitem juízo seguro sôbre a reserva mineral representada pelas
jazidas, as características dos hidrocarbonetos fluidos e gases naturais encontrados e as possibilidades de lavra de jazida, devendo
êsse relatório consignar esp~cialmente os seguintes dados:
a) situação das jazidas, assim como as vias de comunicação
que lhe dão acesso;
b) planta topográfica ~ornpleta da área pesquisada, na qual
figurem as áreas das jazidas constatadas, as áreas que serão retidas para lavra, e as posições à.os poços produtores de petróleo ou de
gases naturais e as dos poços secos;
c) secção geológico-estruturais;
d) descrição minuciosa. das jazidas;
e) produção potencial ~ efetiva de cada poço e suas pressões;
f) quadro demonstrativo da quantidade e da qualidade dos
hidrocarbonetos fluidos e gqses naturais;
g) resultado dos teste~ de laboratórios e ensaios industriais
de beneficiamento e refinação dos produtos das jazidas;
h) demonstração da possibilidade de lavra;
i)
plano da lavra;
Art. 31 - Dentro de sessenta dias a contar da data da apresentação do relatório ao Conselho Nacional do Petróleo, êste se
pronunciará sôbre o mesmo, publicando sua resolução a respeito.
§ 1.º - Sendo aprovadq o relatório, ficará ipso facto, assegurada ao titular do decreto de autorização de pesquisa, pelo prazo
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de um ano a contar da data da publicação a que se refere êste artigo, preferência para a lavra das áreas que tiver selecionado e serlhe-á restituída a caução.
§ 2.º - Não sendo aprovado o relatório, nenhum direito terá
adquirido o titular da autorização de pesquisa, revertendo a caução aos cofres públicos. Ser-lhe-á fixado um prazo pelo Conselho Nacional do Petróleo, para que retire da área os materiais e
instalações empregadas na pesquisa.
Art. 32 - Em qualquer época, na vigência do decreto de autorização de pesquisa ou de sua prorrogação, o respectivo titular poderá renunciar à mesma pelo fato de se tornar evidente que essa
pesquisa dará resultado negativo.
Parágrafo único - Nesta hipótese, depois de constatada pelo
Conselho Nacional do Petróleo a veracidade do motivo da renúncia, será a autorização declarada caduca, restituída ao respectivo
titular a caução prestada a autoridade e retirada, por êle, dos bens
de sua propriedade empregados nos trabalhos de pesquisa.
Lavra

Art. 33 - A lavra compreenderá, principalmente:
a) o aparelhamento dos poços para produzirem a verificação de seu regime de melhor produção;
b) a produção;
e) a perfuração, na área produtora do campo, de outros poços que tenham sido locados durante a fase de pesquisa;
d) os estudos e trabalhos geológicos e geográficos necessários
·O orientarem a locação e a perfuração de novos poços;
e) os testes e ensaios recomendados pela técnicas de produção;
f) transporte e armazenamento dos produtos obtidos na exploração, dentro das áreas das autorizações;
g) os serviços técnicos e administrativos necessários à exploração.
Art. 34 - A área máxima de lavra será a correspondente à
metade da área constante da autorização de pesquisa respectiva e
será dividida em parcelas, contíguas ou não, de quinhentos hectares cada uma, devendo essas parcelas, salvo em casos especiais e
a juízo do CNP, ter as formas de retângulos ou quadrados.
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Parágrafo único - As áreas excedentes, depois de selecionadas as áreas para lavra de acôrdo com êste artigo, constituirão reserva nacional.
O Código de Mineria da Argentina, em seu Art. 389, estabeleceu:
"El descubrimento de un yacimiento de hidrocarburus fluídos que se manifeste con las formalidades requeridas por êste Código, dará derecho al de descubridor,
por cada permisso de exploración, hasta dos pertenencias
de 500 hectareas cada una, que ubicará conjunta o separadamente, sin distinción entre nuevo mineral y nuevo
criadoro, ni entre descubridor individual y compafi.ia."
E no Art. 396:
"Una vez que el explorador haya obtenido la concessión de exploración que le corresponda, toda la extensión
sebrante de cada permiso de exploración quedara como
reserva petrolífera fiscal del Estado nacional o provincial."
A lei venezuelana de 5 de agôsto de 1936 estatui em seu Art. 14:
"En ejercicio dei derecho que se expresa en el aparte
final dei articulo anterior, el concesionário presentará
dentro dei lapso de la exploración, hasta seis meses después de vencido dicho lapso, el plano general de la zona,
o lote respectivo, determinando-se en ellas parcellas de
exploración que eligiere, las cuales no podran cubrir más
de la mitad dei lote, ni exceder cada una de quinientan
hectáreas, a fin de obtener su aprobación y la correspondiente constancia de explotación. La superfície que deje
libre el concessionário quedará para reservas nacionales."
E a lei boliviana de 2Q-6-921, em seu Art. 6.0 :
"Antes de otogarse una concessión para la explotación de esos yacimi~:mtos, podrán concederse permisos para exploración, non la expresa condición de que se reservará el Estado una quinta parte de los terrenos elegidos
por el explorador para conservala como reserva fiscal."
Art. 35 - O prazo de vigência de uma autorização de lavra
será de quarenta (40) anos.
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A lei boliviana citada fixa um prazo de 55 anos para
a vigência da autorização de lavra. Na lei venezuelana o
prazo é de querenta anos.
Art. 36 - O pretendente a autorização de lavra requererá ao
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, instruindo seu requerimento com os seguintes elementos:
I II III -

descrição e planta topográfica detalhada das parcelas a serem abrangidas pela lavra, de acôrdo com o
relatório de pesquisa aprovado;
prova de capacidade financeira para a lavra;
plano de lavra, no caso de serem introduzidas modificações no plano referido na Alínea i do Art. 30
desta lei.

O pretendente à lavra poderá, em seu requerimento,
renunciar a parcelas já selecionadas no relatório dos trabalhos de
pesquisa, cabendo ao Conselho Nacional do Petróleo, aceitar ou
recusar a renúncia. Se a aceitar ficarão livres para serem concedidos a terceiros as parcelas renunciadas.
§ 2.0 - A prova de capacidade financeira do requerente, se
fôr pessoa física, será feita de modo análogo ao disposto no § 1.º
do Art. 18 desta lei.
§ 3.º - Se o requerente fôr uma sociedade deverá ela fazer
prova de que seu capital realizado é compatível com os trabalhos
de lavra a serem empreendidos.
Art. 37 - Dentro de noventa dias a partir da data da apresentação do requerimento de autorização de lavra, o Conselho Nacional do Petróleo proferirá sua decisão a respeito do mesmo, podendo, nesse período, intimar o requerente a fornecer informações
e dados complementares necessários à sua instrução satisfatória.
Art. 38 - Sendo favorável ao requerente a decisão do Conselho Nacional do Petróleo, será organizado projeto de decreto autc;rizando a lavra, que será submetido, dentro de trinta dias a contar
da tada da decisão referida, ao Presidente da República.
Parágrafo único - O decreto de autorização de lavra especificará tôdas as condições relativas aos trabalhos de lavra a que terá
de obedecer o respectivo titular, de acôrdo com o estabelecido
nas leis do País.
§ 1.º -
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Art. 39 - Sendo desfavorável ao requerente a decisão do
CNP, poderá aquêle recorrer dela ao Presidente da República, dentro do prazo de noventa dias a contar da respectiva publicação.
Parágrafo único - Sendo negado provimento ao recurso, estará encerrado administrativamento o processo.
Art. 40 - O decreto de autorização de lavra será transcrito
em livro próprio do Conselho Nacional do Petróleo, contando-se da
data de sua transcrição o prazo da data de vigência do mesmo.
§ 1. o - Dentro de noventa dias a partir da transcrição do decreto de autorização de lavra, seu titular demarcará definitivamente as áreas de lavra, assistido por uns técnicos do CNP, e por titulares de decretos de autorização de pesquisa e de lavra em áreas
limítrofes, que serão para êsse fim convidados com oito dias de
antecedência. Do ato será lavrado um têrmo, que será assinado por
todos os presentes .
§ 2.º - Só serão aceitos recursos contra a demarcação se apresentados no ato da imissão de posse.
Art. 41 - Os trabalh<'Js de lavra deverão ser iniciados no máximo dentro do prazo de dpis anos a partir da data da transcrição
do decreto de autorização respectivo, sob pena de ser considerada
a lavra em abandono.
Art. 42 - O direito d~ lavra e o direito de preferência para a
mesma, estatuído no § 1.0 do Art. 3.0 desta lei, são transferíveis
.a terceiros que tenham capacidade legal para os exercer, desde
que a transferência seja aprovada pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 43 - Qualquer ato que onere a jazida em fase de lavra
só será válido depois de aprovado pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Art .. 44 - O titular da autorização de lavra entregará ao Govêrno Federal 10% (dez por cento) do petróleo bruto e de gases
naturais produzidos ou self valor correspondente, em dinheiro.
§ 1.º - Se a quota de que trata êste artigo fôr paga em espécie,
a entrega do produto será feita no local da lavra, ou se o Govêrno
assim o determinar, em pontos indicados, correndo as despesas de
transporte por conta do Govêrno.
§ 2.º - Se a quota fôr satisfeita em dinheiro, o preço será o
custo do produto no local da descarga da produção.
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§ 3.º - Os produtos destinados ao Govêrno serão devidamente
armazenados, pelo prazo de trinta dias, sem qualquer ônus. Se,
findo êsse prazo, não forem retirados, será paga ao titular da autorização uma taxa de armazenamento de acôrdo com a tabela
organizada pelo Conselho Nacional do Petróleo.
§ 4.º - O titular da autorização será responsável pelos danos
e prejuízos que sofrerem os produtos enquanto armazenados.

O Código de Mineria da Argentina, em seu Art. 401,
fixa essa contribuição em 12 % do produto (hidrocarbonetos fluidos) bruto. Permite que essa contribuição baixe
a 8%, segundo as condições de jazimento, distância e
transporte. A lei venezuelana de 5-8-36 fixa-a em 10 %
(Art. 36, N. 0 2).
A lei boliviana de 20-6-21 fixa-a em 11 % (Art. 5.º) .
Art. 45 - O titular de autorização de lavra é obrigado a apresentar ao Conselho Nacional do Petróleo, no mês de janeiro de cada
ano, relatório detalhado dos trabalhos realizados no ano anterior,
organizado de acôrdo com instruções ministradas pelo mesmo Conselho.
Art. 46 - Quando a estrutura petrolífera se encontrar localizada em área abrangida por autorizações con.cedidas a pessoas físicas ou jurídidas distintas, os respectivos titulares ficam obrigados a executar a lavra em cooperação, de acôrdo com o que determinar o Conselho Nacional do Petróleo, ouvido os mesmos titulares.

Reservas
Art. 47 - O Govêrno Federal poderá estabelecer zonas de reservas de hidrocarbonetos fluidos, ouvidos o Conselho Nacional do
Petróleo e o Conselho de Segurança Nacional, zonas para as quais
não serão outorgadas autorizações de lavra e nas quais só poderão
ser realizadas pesquisas pelo Govêrno Federal .
Parágrafo único - Decorridos dez anos da instituição dessas
reservas, poderá o Govêrno Federal conceder sua pesquisa e lavra
a particulares, mediante contratos especiais aprovados por decreto.
Art. 48 - As reservas a que se refere o Parágrafo único do
Art. 34, no prazo de dez anos a contar de sua instituição, só poderão ser exploradas por pessoas de direito público interno.
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Parágrafo único - Decorrido o prazo a que se refere êste artigo poderá ser autorizada a exploração dessas reservas dentro dos
limites de áreas estabelecidas nesta lei e mediante contrato especial aprovado por decreto do Govêrno Federal, tendo preferência
para sua exploração os respectivos pesquisadores.
Art. 49 - O hélio e outros gases raros misturados com os
hidrocarbonetos fluidos serão separados pelos titulares das autorizações em cujas áreas forem encontrados, e entregues ao Govêrno
Federal, que os indenizará das despesas da separação, devidamente comprovadas, e mais cinco por cento de bonificação sôbre essas
despesas.
Art. 50 - Sendo encontrados o hélio e outros gases raros puros, o Govêrno adquirirá o poço produtor; pelo custo mais dez por
cento, e instalará o aparelhamento necessário ao tratamento dos
gases, sem prejuízo do prosseguimento dos trabalhos do titular de
autorização.
Beneficiamento e refinação

Art. 51 - Aos titulares de autorização de lavras das substâncias minerais de que trata esta lei que desejarem realizar seu beneficiamento e refinação, pop.erá ser outorgada a respectiva autorização pelo Govêrno Federal.
Parágrafo único - A, autorização a que se refere êste artigo
poderá ser outorgada conjuntamente com a autorização de lavra,
se requerida oportunamente e de acôrdo com o que estipula o
Art. 53.
Art. 52 - Poderão ser outorgadas autorizações para instalações de beneficiamento e refinação das substâncias minerais de
que trata esta lei a pessofl,s jurídicas de direito público interno, a
sociedades organizadas no Brasil de acôrdo com o que prescreve
esta lei e a pessoas físicas brasileiras.
Art. 53 - As sociedar;les e as pessoas físicas que pretendem a
autorização a que se refere o artigo anterior deverão requerê-la ao
Conselho Nacional do Petróleo, juntando ao seu requerimento provas de capacidade financeira análogas às exigidas para a autorização de lavra e instruindo seu requerimento com os seguintes elementos:
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a) plano das instalações;
b) indicação da zona objetivada e áreas necessárias à execução dos trabalhos e das instalações, capacidade de produção destas,
natureza, qualidade e quantidade da matéria-prima a ser utilizada
e dos produtos beneficiados ou refinados;
e) estoques mínimos de matéria-prima e de produtos beneficiados ou refinados a serem mantidos permanentemente;
d) previsão do capital de investimento necessário à realização das instalações;
e) prazo previsto para a completa execução das instalações.
Art. 54 - Recebido o requerimento a que se refere o artigo anterior, o Conselho Nacional do Petróleo publicará no Diário Oficial e no órgão de imprensa oficial do Estado ou dos Estados em
que estiver situada a zona objetivada e dará conhecimento dêle
aos titulares de autorizações de pesquisa e de lavra de hidrocarbonetos fluidos da mesma zona, fixando um prazo de noventa dias
para a apresentação de oposições.
Parágrafo único - Dentro de trinta dias que se seguirem a
terminação do prazo fixado neste artigo, o CNP pronunciará
sua decisão sôbre o requerimento.
Art. 55 - Em igualdade de condições será dada preferência
para a autorização para instalações de beneficiamento de refinação, quando requeridas por outrem, a titulares de autorizações de
lavra de hidrocarbonetos fluidos na zona objetiva, isoladamente ou reunidos em cooperativa.
Parágrafo único - A declaração devidamente fundamentada,
de que desejam usar do direito de preferência instituído neste artigo, só será tomada em consideração se apresentada pelos interessados no prazo estabelecido no Art. 54.
Art. 56 - Deferido o requerimento de autorização para instalações de beneficiamento e refinação, o respectivo requerente
apresentará ao Conselho Nacional do Petróleo, em prazo por êste
fixado e que não poderá exceder de um ano, e de acôrdo com instruções que serão expedidas pelo mesmo órgão, projeto detalhado,
incluindo orçamento, das instalações a serem realizadas.
Art. 57 - Aprovado o projeto de que trata o artigo anterior,
será lavrado contrato para a construção e a exploração das instala-
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ções, contrato que será incorporado ao decreto do Govêrno Federal>
autorizado a construção e a exvploração referidas.
Parágrafo único - O prazo máximo de vigência da autorização será de quarenta (40) anos.
Art. 58 - Poderão ser outorgadas autorizações para beneficiamento e refinação de hidrocarbonetos fluidos importados, regendo-se tais autorizações pelo dispositivo desta lei com referência ao
beneficiamento e refinação de hidrocarbonetos fluidos extraídos
no Pais.
Art. 59 - Nas autorizações para beneficiamento e refinação
de hidrocarbonetos fluidos produzidos no País poderá ser permitido
o uso, como matéria-prima, de hidrocarbonetos importados.
Transporte

Art. 60 - Os titulares de autorizações de lavra e os de auto·
rizações de beneficiamento e refinação de hidrocarbonetos fluidos
naturais têm o direito de qonstruir e utilizar meios de transporte
destinados a conduzir as sµbstâncias extraídas, beneficiadas e refinadas a mercados consumidores ou a estações e portos de embarque.
Parágrafo único - A autorização para o exercício dêsse direito poderá ser outorgadft conjuntamente com as autorizações
de lavra ou de beneficiamento e refinação, desde que requerida
oportunamente, de acôrdo com o que estipula o Art. 62.
Art. 61 - Poderão ser outorgadas autorizações para transporte de hidrocarbonetos fluidso naturais e produtos derivados a pessoas jurídicas de direito pl\blico interno, a sociedades organizadas
no Brasil, de acôrdo com o que estatui esta lei, e a pessoas físicas,
brasileiras .
Art . 62 - As sociedades e as pessoas físicas que pretenderem
a autorização a que se refere o artigo anterior deverão requerê-la
ao Conselho Nacional do Petróleo, instruindo seu requerimento
com prova de capacidade financeira análoga à exigida para o caso
de autorização de lavra e com os seguintes elementos:
a) .plano das instalações;
b) zona objetivada;
e) localização prováv19l das vias de transporte;
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d) previsão do capital de investimento necessário à realização das instalações;
e) prazos pevistos para a completa execução das instalações.
Art. 63 - Recebido o requerimento de que trata o artigo anterior, o CNP fará publicar no Diário Oficial e no órgão de imprensa oficial do Estado ou dos Estados em cujos territórios tiverem de ser instaladas as vias de transporte e dará conhecimento
dêle aos titulares de autorizações de lavra e de autorizações de beneficiamento e refinação de zona objetivada, fixando um prazo
de 90 (noventa) dias para a apresentação de oposições.
Parágrafo único - Dentro dos trinta dias que se seguirem à
terminação do prazo fixado neste artigo, o Conselho Nacional do
Petróleo pronunciará sua decisão sôbre o requerimento.
Art. 64 - Em igualdade de condições, será dada preferência
para a autorização para instalação e exploração de meios de transporte aos titulares de autorizações de lavra e de beneficiamento e
refinação, isoladamente ou reunidos em cooperativa.
Parágrafo único - A declaração, devidamente fundamentada,
de que desejam usar do direito de preferência instituído neste artigo só será tomada em consideração se apresentada pelos interessados dentro do prazo estatuído no Art. 63 ..
Art. 65 - Deferido o requerimento de autorização para transporte, o respectivo requerente apresentará ao Conselho Nacional
do Petróleo, em prazo por êste fixado e que não poderá exceder de
um ano, e de acôrdo com instruções que forem expedidas pelo mesmo órgão, projeto detalhado, incluindo orçamento, das instalações
a serem realizadas.
Art. 66 - Aprovado o projeto de que trata o artigo anterior,
será lavrado contrato para a construção e a exploração das instalações de transporte, contrato que será incorporado ao decreto do
Govêrno Federal autorizando a construção e a exploração referidas.
Parágrafo único - O prazo máximo da vigência dessa autorização será de quarenta (40) anos.
Art. 67 - O titular de autorização de transportes que fôr também titular de autorizações de lavra e de beneficiamento e refinação não poderá se recusar a transportar produtos de terceiros a
não ser por motivos de absoluta impossibilidade, justificado perante o Conselho Nacional do Petróleo.
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Parágrafo único - Para o transporte de produtos de terceiros
serão estabelecidas tarifas, que só serão válidas depois de aprovadas pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Tributação

.Art. 68 - O titular do decreto de autorização de lavra pagará
adiantadamente e dentro do primeiro trimestre de cada ano, os seguintes impostos por hectare ou fração das áreas consignadas no
decreto de autorização de lavra:
Cr$ 2,00 - nos três primeiros anos a contar da data da transcrição do decreto de autorização da lavra;
Cr$ 6,00 - nos sete anos seguintes;
Cr$ 10,00 - nos dez anos que se seguirem aos precedentes;
Cr$ 20,00 - no decênio subseqüente;
Cr$ 30,00·- no último decênio da vigência da autorização de
lavra.
Art. 69 - Os titulare~ de autorizações de beneficiamento e
refinação de hidrocarbonetos fluidos pagarão pelos produtos beneficiados e refinados que venderem no mercado interno, um impôsto
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos direitos de importação que pagarem os produtos da mesma espécie, importados.
Parágrafo único - No caso dos produtos vendidos serem exportados por seus adquirentes será restituída a êstes a importância correspondente ao impfüito pago de acôrdo com êste artigo.
Art. 70 - Os titulares de autorizações de transporte estão
isentos de pagamento de qualquer impôsto sôbre o transporte de
hidrocarbonetos fluidos e seus derivados por beneficiamento e refinação, quando tais produtos provenham de lavras e instalações
de beneficiamento e refinação de que sejam titulares. Nos demais
casos, pagarão um impôsto não superior a 2% (dois por cento da
renda bruta auferida nos serviços de transporte.
Art. 71 - Os impostos a que se referem os artigos anteriores
poderão sofrer redução até de 50% (cinqüenta por cento) nos
casos em que a exploração apresente dificuldades excepcionais,
quer pela natureza das jazidas quer pela distância a centros de
consumo e portos de embarque, a juízo do Govêrno Federal.
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Art. 72 - Sessenta por cento (60%) da importância arrecadada pela cobrança do impôsto instituído nos Arts. 68, 69 e 70
serão distribuídos aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente à superfície, à produção e ao consumo dêsses Estados e do
Distrito Federal.
§ 1. 0 - Os Governos estaduais distribuirão parte da importância que receberem aos municípios dêsses Estados, obedecendo,
nessa distribuição, ao critério de proporcionalidade estatuído neste artigo.
§ 2. 0 - Quando não forem definidos em lei federal especial
as condições sob as quais serão entregues as importâncias a que
se refere a parágrafo anterior e os fins a que as mesmas serão destinadas, os Estados as manterão como fundo especial depositado no
Banco do Brasil.
Art. 73 - E' vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criarem impostos sôbre produção, beneficiamento e refinação e transporte de hidrocarbonetos fluidos e gases naturais combustíveis.
Art. 74 - E' vedado à União estabelecer outros impostos sôbre
a produção, beneficiamento e refinação e transporte de hidrocarbonetos fluidos e gases naturais, além dos .estatuídos nesta lei.
A Constituição Federal, em seu Art. 15 estatui:
"Compete à União decretar impostos sôbre:
I - ···········································

II - .......................................... .
III - produção, comércio, distribuição e consumo,
bem assim importação e exportação de beneficiamento
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 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 Municípios, proporcionalmente à sua superfície, população, consumo e produção, nos têrmos e para os fins
estabelecidos em lei federal."
Como se vê, a Constituição fala em impôsto único a
incidir sôbre cada espécie de produto .
Mas ela se refere, também, no mesmo artigo, a fases
diversas da elaboração dêsses produtos para os colocar em
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condições de utilização; produção, comércio, distribuição
e consumo. E, como essas fases são perfeitamente distintas, podendo ser até tratadas por entidades diferentes, parece-me que a significação de impôsto único que não acarretará dificuldades de ordem prática será a de que tal
só poderá ser decretado e cobrado por uma entidade governamental, embora sejam diferentes e distintos, porém
uniformes, para cada fase da elaboração do produto até
sua utilização.
Baseado nesta interpretação é que organizei o capítulo sôbre impostos do presente projeto de lei.
A Constituição declara também que os sessenta por
cento (no mínimo) reservados aos Estados, Distrito Federal e Municípios serão entregues a êstes nos têrmos e
para os fins estabelecidos em lei federal.

Não tendo eu elementos que ·me permitam definir êsses têrmos e fins adotei o critério consignado no § 2.º do
Art . 72 do projeto.
Quanto às importâncias dos impostos sôbre produção,
beneficiamento, refinação e transporte, baseei-me no projeto do Conselho q.e Segurança Nacional e no disposto nas
leis argentina, ve:p.ezuelana e boliviana já citadas.
A lei argenti:p.a estabelece:
"Art. 399 - El canon estabelecido por el articulo 4.º,
inciso 3.0 , de la ley numero 10.273 será para los concessionarias de exploración de hidrocarburus fluidos, de un
peso moneda nacional por cada hectare e fracción que
comprenda el permiso correspondiente.
Art. 400 - El canon anual establecido por el art. 4.º,
inciso l.º de la ley numero 10.273 a cargo de los concessionarias de min~s de hidrocarburus fluidos sera de diez
pesos moneda nacional, por cada hectarea o fracción."
A lei venezuelana estatui:
"Art. 34 - Los concesionarios de exploración y explotación pagaran por la exploración un impuesto de diez
centimos de bolivar por cada hectarea que mida el lote.
Art. 35 - :f:..os concessionarias a que se refiere el
articolo anterior, y los de explotación, pagaran, por cada
hectarea que mida la respectiva parcela, un impuesto inicial de explotación de los bolivares, si la concession fuere
de hidrocarburus, y de un bolivar si fuere de carbon.
Art. 36 - Todos los concessionarias que se indican
en articolo anterior pagarán además:
l.º - El impuesto superficial por cada hectarea que
mida la parcela, y el cual, si la concessión fuere de hidro-
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carburos, sera de dos bolivares anuales durante los tres
primeros anos siguientes a la fecha en que quéde firme
da Resolución aprobatoria de los planos prevista en el
articolo 16, o entre en vigencia el respectivo titulo otorgado segun el articolo 19 o el 21; de quatro bolivares
anuales en los veinte siete anos siguientes a dichos primeros tres anos, y de cinco bolivares durante los diez
afias posteriores, hasta el fin de la concessión; y si esta
fuere de carbon, en impuesto superficial será tambien por
hectarea, de un bolivar durante los mismos tres primeros
anos, y de dos bolivares en los anos posteriores."
A lei boliviana declara, no Art. 6.0 , Letra e:
"El concessionaria para la exploración pagará una
patente anual de dos y media centavos por hectarea empezando previamiente, como deposito de garantia, diez
centavos por cada pertenencia."
E na Alínea b do Art. 24:
"A partir del periodo de explotación pagarán por

hectarea:
Durante el tercero afio, veinte centavos;
Durante el cuarto afio, veinticinco centavos;
Durante el quinto afio, treinta centavos;
Durante el séptimo afio, cincuenta centavos".
Quanto ao impôsto sôbre beneficiamento e refinação,
o critério que adotei foi o estabelecido na lei venezuelana
(Art. 37), assim como também para o transporte (Art 38).
O limite do impôsto sôbre transporte na lei venezuelana
é de dois e meio por cento.
Como se vê, proponho a não cobrança de impostos na
fase de pesquisa, uma tabela crescente para a cobrança
de impostos sôbre a lavra e um critério razoável para a
cobrança dos impostos sôbre beneficiamento e refinação
e sôbre transporte.
Obrigações complementares dos titulares de autorizações

Art. 75 - Os titulares das autorizações outorgadas de acôrdo
com esta lei são obrigados a:
1 - executar todos os trabalhos e serviços relativos
à pesquisa, à lavra, ao beneficiamento e à refinação e ao
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transporte de acôrdo com os mais perfeitos e modernos
princípios científicos e práticas técnicas aplicáveis à
região;
2 - tomar, na perfuração dos poços, tôdas as medidas necessárias a evitar quaisquer danos às jazidas com
prejuízo da Nação e de terceiros;
3 - não iniciar a abertura de novos poços, previstos
ou não no plano de lavra, sem licença prévia do Conselho
Nacional do Petróleo;
4 - executar as operações de lavra, de beneficiamento e de refinação e de transporte sem desperdício das matérias-primas utilizadas e dos produtos beneficiados ou
refinados;
5 - tomar tôdas as medidas necessárias ou convenientes a evitar incêndios, podendo requisitar os titulares
de autorizações circunvizinhos auxílio de pessoal e material para extingui-los;
6 - tomar tôdas as medidas necessárias à segurança
e à higiene de seus servidores, instalando os serviços de
assistência médiça e social que forem exigidos pelas autoridades compete11tes, de acôrdo com a legislação que estiver em vigor;
7 - respeit;:ir os direitos de terceiros;
8 - facilitar às autoridades competentes e a seus
representantes l~gítimos tôdas as investigações que julgarem necessárias para a fiscalização do cumprimento
desta lei e atender às suas determinações legais.
Transferência de autorizações

Art. 76 - As autorizações de lavra de beneficiamento e refinação e de transporte poderão ser transferidas a quem tenha capacidade legal para exercê-las, com a limitação de que um mesmo titular não poderá deter mais de cento e cinqüenta mil hectares de
áreas em lavra.
Parágrafo único - 1\s transferências serão feitas por escritura
pública e só serão válidas depois de aprovadas pelo Conselho Nacional do Petróleo e devidamente averbados no livro próprio.
O dispositivo proposto encontra apoio no espírito do
Art. 148 da Constituição Federal, que estabelece:
"A lei reprimirá tôda e qualquer forma de abuso do
poder econômico, inclusive nas uniões ou agrupamentos
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de emprêsas individuais ou sociais, seja qual fôr a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitràriamente os lucros."
Penalidades

Art. 77 - A falta de cumprimento pelos titulares de autorizações dadas de acôrdo com a presente lei, do disposto nos
N.ºª 2, 3, 4, 5 e 8 do referido Art. 75 desta lei, será punida com
multas de Cr$ 5. 000,00 a Cr$ 50. 000,00 e o dôbro na reincidência.
Art. 78 - A falta de cumprimento, pelos titulares de autorizações outorgadas de acôrdo com esta lei, do disposto no N.° 6 do
Art. 75 será punida com multas de Cr$ 50.000,00 a Cr$ 100.000,00
e o dôbro na reincidência .
Art. 79 - As multas a que se referem os Arts. 77 e 78 serão
impostas pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Parágrafo único - Da decisão do Conselho Nacional do Petróleo que impuser as multas poderá haver um único recurso dirigido ao Presidente da República e apresentado dentro do prazo
de quinze dias a contar da respectiva notificação.
Disposições gerais

Art. 80 - As sociedades organizadas no País a que se refere a
presente lei deverão obter autorização prévia para funcionarem
como sociedade de exploração, beneficiamento e refinação e transparte dos hidrocarbonetos fluidos e produtos dêles derivados.
Parágrafo único - A autorização será requerida ao Conselho
Nacional do Petróleo ao qual serão apresentados os documentos legais de constituição das mesmas sociedades, sendo a autorização
dada por decreto do Govêrno Federal.
Art. 81 - Os titulares de autorizações de pesquisa, lavra, beneficiamento e refinação e transporte de hidrocarbonetos fluidos
e gases naturais gozarão dos seguintes favores:
a) isenção de direitos e taxas de importação de máquinas,
aparelhos, ferramentas, modelos e material de consumo, que não
existirem no País em igualdade de condições;
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b) tarifas mínimas nas estradas de ferro, nas companhias
de navegação e nos serviços do cais e baldeação nos portos, custeados e garantidos pelos poderes públicos, para transporte de trabalhadores, da maquinaria, dos materiais necessários às suas instalações.
Parágrafo único - Os favores a que se refere êste artigo serão
concedidos pelas autoridades competentes, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 82 - O Govêrno Federal poderá restringir ou proibir a
exportação de hidrocarbonetos fluidos e de gases naturais quando
tal medida fôr julgada necessária à defesa econômica ou militar
da Nação.
Art. 83 - A União poderá pesquisar, lavrar, beneficiar e refinar e transportar hidrocarbonetos fluidos e gases naturais, por
intermédio do Conselho Nacional do Petróleo, podendo, para êsses
fins, contratar com técnicos ou emprêsas de reconhecida idoneidade, nacionais ou estrangeiras, os estudos e serviços necessários
àqueles objetivos.
Art. 84 - A União poderá organizar sociedades mistas para a
exploração e beneficiamento e a refinação e o transporte de hidrocarbonetos fluidos e de gases naturais.
Parágrafo único - As sociedades mistas a que se refere êste artigo serão organizadas sob a forma de sociedades anônimas, sendo
obrigatóriamente o pres~dente e a maioria de diretores brasileiros
natos, nomeados pelo Presidente da República, com aprovação do
Senado Federal.
Art . 85 - O Govêrp.o Federal poderá determinar nas autorizações que outorgar de acôrdo com esta lei, a porcentagem de
servidores nacionais, inielusive operários, a ser obrigatoriamente
admitida nos respectivos serviços .
O Art. 157 e seu Inciso XI da Constituição estabeleceu:
Art. 157 -· A legislação do trabalho e da previdência
social obedecerão aos seguintes preceitos além de outros
que visem à melhoria da condição dos trabalhadores:
XI - fixação das percentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em concessão e nos estabelecimentos de determinados ramos do comércio e da
indústria.
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J!:sses dispositivos apoiam o Art. 85 do projeto.
Os demais dispositivos constitucionais referentes a
obrigações de proteção ao trabalho são dispositivos que
estão já incluídos ou o deverão ser na legislação geral do
trabalho.
Art. 86 - A exploração, beneficiamento e refinação e o transporte de hidrocarbonetos fluidos existentes em jazidas situadas
no estrangeiro mas vinculadas no Brasil por acordos ou tratados
internacionais, ficarão subordinadas tecnicamente ao Conselho
Nacional do Petróleo .
Art. 87 - Serão mantidos no Conselho Nacional do Petróleo
os livros próprios para as transcrições, averbações e registros exigidos nesta lei.
Disposição transitória e disposição final

Art. 88 - As autorizações de pesquisa e de lavra de jazidas
de hidrocarbonetos fluídos, assim como as de beneficiamento e refinação e transporte outorgadas de acôrdo com a legislação em
vigor poderão ser adaptadas a esta lei a requerimento dos inte·
ressados.
Art. 89 - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .

***

COMENTARIOS
SôBRE O ANTEPROJETO DO ESTATUTO DO PETRóLEO
PREPARADO PELA COMISSÃO DO ANTEPROJETO
DA LEGISLAÇÃO DO PETRóLEO
Herbert Hoover Jr. e Arthur A. Curtice

E xmo. Sr. Dr. Daniel de Carvalho,· M. D. Ministro da Agricultura - Rio de Janeiro.
De acôrdo com o seu pedido, submetemos-lhe, aqui, os nossos
comentários sôbre o anteprojeto do Estatuto do Petróleo, preparado pela Comissão do Anteprojeto de Legislação do Petróleo.
Nossa intenção não foi comentar as disposições do anteprojeto vistas por um prisma político ou legal, mas, simplesmente, do
ponto de vista dos problemas técnicos e econômicos que dêle decorrem.
Desejamos declarar que consideramos uma grande honra o
fato de ter-nos disso pedido que prestassemos êste serviço ao seu
Govêrno. Desejamos, tampém, expressar a V. Ex.ª a nossa sincera
apreciação por seu espírito de cooperação e amistosa atitude para
conosco. Respeitosamente. - Herbert Hoover. - A. A. Curtice.
1

* **
UMA ótima apresentação do problema do petróleo no Hemisfério Ocidental foi publicada recentemente pela imprensa do Brasil, e pode ser citada como segue:
Como a crescente interdependência das nações, especialmente as da América, se as reservas de que dispomos
forem da grandeza que nós lhe atribuímos, o petróleo não
pode deixar de ser um novo e poderoso instrumento para
o progresso da nossa economia e segurança continental.
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Por sua vez as outras nações do continente, especialmente a América do Norte, que está tão interessada quanto
nós nas garantias da segurança continental, devem ajudar-nos nas nossas dificuldades iniciais, facilitando-nos
o equipamento e os técnicos especializados sem pretensões imperialistas e monopolizadoras."
Estamos certos de que o povo e o Govêrno dos Estados Unidos,
tanto quanto a indústria do petróleo, estão completamente de
acôrdo com esta apreciação. No entanto, não devemos descurar
do fato de que o único modo de prestar uma tal assistência é através das companhias particulares do petróleo .
Isto é devido aos estreitos laços que unem o Govêrno às indústrias particulares, laços que constituem a base do sistema de emprêsas particulares desta Nação. É, pois, uma situação que deve
ser resolvida mais pelas considerações das emprêsas particulares
do que pelas negociações intergovernamentais. _
Conquanto, de certo ponto de vista possa parecer desejável
que os assuntos desta natureza sejam resolvidos por negociações
diretas entre os governos sôbre a base única da política, contudo,
neste particular, um tal modo de proceder não pode ser seguido.
Ainda que o Govêrno dos Estados Unidos desejasse que uma
companhia norte-americana do petróleo empreendesse uma grande e especulativa aventura, em têrmos que não fossem satisfatórios
para a própria companhia, não existe procedimento legal pelo
qual o Govêrno pudesse forçá-la.
Uma tentativa seria inteiramente contrária ao sistema norteamericano de emprêsas particulares. As relações entre o Govêrno
dos Estados Unidos e a indústria particular do petróleo são de uma
natureza voluntária e não compulsória. Deve-se ter em vista que
as companhias de petróleo, dentro de sua administração, constituem democracias em miniatura, possuindo centenas de milhares
de acionistas perante os quais os chefes e diretores são responsável pela conduta de seus negócios. J!:stes chefes e diretores não podem empreender aventuras que, do ponto de vista de suas companhias, sejam consideradas como económicamente inseguras. Cada
empreendimento deve caminhar por si mesmo pois um govêrno
não dispõe de recursos para compensar o deficit das companhias
em caso de fracasso.
É de nosso conhecimento que o Govêrno brasileiro deseja, se
factível, preparar uma legislação do petróleo que torne possível a
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participação de emprêsas particulares nacionais e estrangeiras no
desenvolvimento dos recursos petrolíferos da Nação.
Consideramos que as emprêsas particulares de petróleo, tanto nacionais como estrangeiras, não podem ser coagidas a empreender aventuras a que se oponham; as considerações básicas são
essencialmente semelhantes para ambos o grupos. Antes de passar a uma análise do anteprojeto do ponto de vista das companhias
particulares em geral, deve-se notar certos fatôres que afetam as
companhias estrangeiras, como um resultado da atual situação
internacional do petróleo.
Ninguém pode avaliar a provável reação da indústria estrangeira do petróleo, sem primeiro considerar a situação das companhias individuais. Para os propósitos déssa análise, as companhias
dividem-se em dois grupos, de acôrdo com a distribuição geográfica
xde suas reservas petrolíferas existentes em todo o mundo.
O primeiro grupo possui grande reservas tanto no Oriente Médio cama na área das Caraíbas.
:l!:ste grupo, o maior pelo seu volume de operações, é constituído por três companhias, a saber: a Standard Oil de New Jersey, a
Royal Dutch Shell e a Gulf Oil Corporation. Estas companhias
competem fortemente entre si mas na indústria do petróleo possuem quase que a mesm~ posição básica. Antes da guerra, a maior
parte do óleo para os m(ircados na Europa provinham de suas operações na Venezuela, Colômbia e Trinidad. Por exemplo, na Venezuela, três quartos de ~ôda a sua exportação de petróleo, antes
da guerra, acabou indo parar nos mercados europeus . tstes, entretanto, terão pràticamente uma quantidade ilimitada de óleo
bruto proveniente do Oriente Médio assim que esteja terminado o
oleoduto, agora em com;trução, e que vai do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo .
i!:ste produto bruto estará ao alcance dos seus mercados europeus por um preço bem mais baixo que o produto bruto proveniente das Caraíbas. As reservas das Caraibas, começarão, então cada
vez mais, a ficar disponivel para os seus mercados ocidentais, sendo não sàmente suficie:qtemente extensas para satisfazer o crescimento normal da procljlra como também suficientemente amplas
para cuidar de qualquer uma de suas exigências marginais na
América do Norte.
1
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As reservas brutas destas companhias acham-se relativamente
equilibradas ainda por muitos anos e a atual e temida escassez do
petróleo na América do Sul aliviada assim que houver maior facilidade de transporte. Esta mudança econômica de suas fontes de
suprimento, ocorreu quase que inteiramente nestes dois últimos
anos. E o resultado é que estas companhias não se encontram mais
na posição de necessitar urgentemente de fontes novas e adicionais
do produto bruto com a finalidade de satisfazer às exigências tanto do mercado europeu como do Hemisfério Ocidental.
No entanto, sob o ponto de vista do prazo longo, estas companhias devem continuar o processo ininterrupto de encontrar novos
campos para substituir os atuais. Elas também se acham cientes
da conveniência de explorar no Hemisfério Ocidental reservas tão
grandes quanto possível, pelas razões relativas à segurança continental.
Mas a alternativa continental é: se continuam a exploração
em países tais como a Venezuela, Colômbia e Trinidad ou se empreendem outras, alhures no continente. Nos países citados, sabe-se que o óleo existe em grande quantidade; as companhias já
estão· familiarizadas com os problemas geológicos, têm oleodutos
instalados e organização de pessoal, e num período de muitos anos,
os problemas governamentais e legais foram resolvidos a contento
dos vários governos nacionais e das próprias companhias exploradoras.
Estas companhias comprometeram-se por muitos anos a um
substancial emprêgo de capital, tanto no Oriente Médio quanto
nas áreas das Caraíbas .
Dois ou três anos atrás, antes de haver completado os seus
arranjos atuais no Oriente Médio, estas três companhias estavam
virtualmente interessadas em novas fontes de produção, mas a situação agora mudou consideràvelmente.
A respeito do segundo grupo de companhias, a situação é bem
diferente. Existem mais três companhias que também possuem
grandes reservas no Oriente Médio, a saber: a Texas Company,
a Socony Vacuum Oil Company e a Standard Oil da Califórnia.
Até agora, nas áreas das Caraibas, estas companhias exploram reservas relativamente pequenas, apesar da sua atividade aí,
por muitos anos. As duas primeiras mencionadas estariam sem
dúvida interessadas na possibilidade do desenvolvimento das fon-
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tes de suprimento no Brasil. A Standard Oil da Califórnia está
principalmente interessada nas áreas do Pacífico, e provàvelmente
não o estaria tanto quanto as outras duas, ainda que recentemente ela tenha empreendido a exploração de grandes concessões
na Venezuela e fôsse capaz de estender suas operações até o Brasil.
1Existem outras três companhias, do segundo grupo, que empreendem extensas explorações fora da América do Norte, mas que
até agora não tiveram sucesso com a exploração de reservas substanciais, quer no Oriente Médio quer nas áreas das Caraibas.
Estas são a Atlantic Refining Company, a Sinclair Oil Corporation e a Philips Petroleum Company. Também neste grupo
pode ser incluída a Unica Oil Company, que vem dirigindo a exploração no Paraguai, até esta data sem nenhum sucesso.
Existe também um certo número de grandes companhias nQ.
América do Norte, que, no momento, não possuem atividade fora
do país, mas que podem interessar-se no desenvolvimento de novas.
fontes de produção no Hemisfério Ocidental.
Estas companhias ~ambém devem ser incluídas neste segundo grupo.
Foi dada muita puqlicidade aos chamados "exploradores independentes" e às pequenas companhias que operam nos Estados.
Unidos e que são responsáveis mais ou menos pela metade da produção total dêste país.
,..No futuro, talvez, algumas destas companhias possa interessar-se em vir ao Brasil se as condições forem tão favoráveis quanto as encontradas noutros países do continente. Não acreditamos,
no entanto, que elas possam vir a ser um fator marcante nos primeiros anos desta indú&tria, pois faltam-lhes os recursos financeiros necessários para empreender a exploração inicial e o desenvolvimento na escala exigi~a por um comêço desta natureza.
E' significativo o fl:j.to de que até esta data, a não ser poucas
exceções, nenhuma destas companhias conseguiu desenvolver uma
produção apreciável fora da América do Norte.
Contudo, do ponto de vista da referida atividade, no futuro,
dos "exploradores independentes" e das pequenas companhias.
acreditamos que as suas posições futuras devem ser quase idênticas às das emprêsas independentes brasileiras, e que, se uma consideração adequada fôr dispensada às últimas, as primeiras também devem merecer a proteção necessária para atrai-las ao Brasil.
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No entanto, nos primeiros anos da exploração e desenvolvimento, as maiores unidades acarretarão com a maior parte do trabalho pioneiro se êste tiver de ser bem sucedido . .Considerando as
maiores companhias dêste segundo grupo, estamos certos de que
hoje muito poucas viriam ao Brasil e empreenderiam trabalhos
inteiramente novos, a não ser que as condições e as relações governamentais fossem pelo menos tão favoráveis quanto as das Caraibas. Enormes reservas de petróleo foram exploradas ali enquanto os campos mais fàcilmente reconhecíveis já tenham sido encontrados, muitas companhias do segundo grupo ainda possuem a
concessão de grandes áreas que parecem promissoras e ainda existem algumas outras menos acessíveis, cuja concessão se acha
aberta.
~Em igualdade de condições, é provável que muitas do segundo
grupo recebam de braços abertos a oportunidade de explorar e desenvolver novas áreas de produção ainda que sem provas positivas
como as que são encontradas no Brasil. Mas elas· preferirão ficar
onde estão, a não ser que tenham a certeza de poder conduzir as
suas operações numa atmosféra simpática e amigáveli. Antes de
dirigir-se para o Brasil, elas desejarão ter uma certeza razoável
de que poderão contar, por um longo prazo, com um lugar construtivo no País e com um futuro crescimento normal, enquanto elas
se conduzirem de acôrdo com as leis do País e que estas últimas
não demonstrem favoritismo. Por outro lado, se a política do Brasil é a de trazer novas emprêsas estrangeiras por um prazo curto,
com a intenção de substituí-las por entidades nacionais, quer governamentais quer particulares, uma vez que a indústria se tenha
desenvolvido, tal política deve ser francamente declarada no momento presente.
Os mais importantes comentários sôbre o anteprojeto achamse levemente esboçados abaixo. Uma análise mais detalhada juntamente com algumas sugestões sôbre os pontos menos importantes, acham-se incluídas na última secção dêste relatório.
Pesquisa e lavra

Acreditamos que são excelentes muitas das garantias dadas
aos concessionários da pesquisa e lavra, mas existem alguns pontos
que exigem uma consideração ulterior em vista dos complexos fa-
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tôres econômicos e técnicos da indústria. Além disso, em alguns
casos, gostaríamos de sugerir garantias adicionais para a nação.
O anteprojeto considera que uma companhia pode receber
uma autorização para dirigir extensos reconhecimentos dentro
de certas áreas estipuladas. Todos os resultados dêste trabalho juntamente com os planos detalhados para a pesquisa ulterior, devem ser submetidos ao Govêrno. O Govêrno pode, então, à sua vontade, conceder ou não uma concessão de pesquisa. Se uma concessão fôr dada o trabalho de pesquisas deve ser levado avante de
acôrdo com o plano previamente submetido, e no fim do período
de pesquisa, novos relatórios e novos planos para a futura lavra
devem ser apresentados ao Govêrno. No entanto, deve ser obtida
a permissão do Govêrno para empreender. a lavra, o que, novamente, pode ou não ser concedido, à sua inteira discrição.
Uma organização estrangeira, em face destas incertezas, periódicas, não acharia possível empregar as grandes somas de capital necessárias para levar avante trabalhos extensos de reconhecimento, pesquisa e lavra, E' também extremamente duvidoso que
o capital particular brasileiro deseje trabalhar em circunstâncias
semelhantes .
,~ão acreditamos que nenhuma companhia, nacional ou estrangeira, empreenda a pesquisa de uma área, além de um rápido
superficial exame geológico, a não ser que lhe tenha sido dado um
título de concessão firme e legalizado, que lhe garanta o direito,
caso a companhia tenha ~ucesso durante o reconhecimento e pesquisa, e deve levar avantie a lavra e a exploração durante todo o
período da concessão de acôrdo com os prazos e as regras claramente estipuladas pela lei.
Recomendamos que qualquer entidade responsável possa ter
o direito de obter uma autorização para fazer reconhecimento em
qualquer parte do País, naturalmente fora das áreas que lhe estejam sob concessão, ou qu~ sejam reservadas para fins de interêsse
nacional. Uma tal autorização não deve ser exclusiva e não deve
ser limitada a certas e determinadas áreas. Tais autorizações podem ser concedidas a qualquer número de entidades no mesmo território, mas sendo assim, penhuma deve ter um direito preferencial
sôbre uma determinada área da concessão. Um certo número de
reconhecimentos é absolutamente necessário antes que qualquer
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companhia possa alcançar uma decisão inteligente a respeito da
área sôbre a qual solicitará uma concessão.
Em qualquer época, quer tenha sido obtida ou não, uma autorização para reconhecimento, a companhia deve ter a liberdade de
solicitar uma concessão dentro dos limites de extensão e outras
exigências inerentes à lei. Uma tal concessão deve ser dividida
em dois períodos, isto é, pesquisa e lavra. Se o Govêrno conceder
uma contrato de concessão, o concessionário deve ter o poder de
prosseguir com o trabalho de pesquisa e antes do fim do período
de lavra deve ser obrigado a renunciar a 50 % da área da concessão.
Esta área ficaria sendo uma Reserva Nacional.
Se, durante o período de pesquisa, o concessionário descobrir
um campo e desejar proceder imediatamente à lavra e à produção comercial, êle deve ter o direito garantido de fazê-lo, contanto
que renuncie primeiro a 50 % da área da concessão e que obedeça
às outras cláusulas do contrato que, normalmente, só seriam aplicadas no comêço do período de lavra.
Se, por outro lado, o concessionário chegar ao fim do período de pesquisa, sem haver conseguido encontrar petróleo, êle deve,
apesar disso, ser obrigado a renunciar a 50 % da área e a conformar-se com as outras codições do contrato que, normalmente, só
seriam aplicadas no comêço do período da lavra. No entanto, o
concessionário deve ter o direito garantido de continuar com a
pesquisa daí para diante até que êle, eventualmente, consiga o
sucesso, ou resolva renunciar à concessão.
A fim de evitar que um concessionário retenha uma área sem
continuar a pesquisa ativa e a lavra, recomendamos que uma taxa
substancial seja paga no início do período de lavra, e, ainda mais,
que sejam consideràvelmente aumentadas as taxas de superfície
agora incorporadas ao anteprojeto como devendo ser pagas durante o período de lavra. Durante o período de lavra esta taxa de superfície na sua totalidade ou em parte, deve ser exonerada de qualquer taxa de exploração (direitos) e serem pagos neste mesmo ano.
Chegou-se à conclusão de que êste modo de proceder é muito
preferível ao de impor exigências específicas para a perfuração e
outras atividades, pois na prática atual estas exigências raramente
alcançam o seu objetivo e constituem uma contínua fonte de malentendidos .
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O anteprojeto propõe que no contrato de concessão seja feita
uma cláusula pela qual o proprietário concorde, de antemão, que
a concessão possa ser resgatada ou desapropriada pela Nação em
qualquer época, a critério do Govêrno, pelo pagamento de uma indenização baseada no custo histórico.
De um ponto de vista prático, estamos certos de que nenhuma
organização particular, nacional ou estrangeira, empreenderia a
pesquisa e lavra do petróleo no Brasil em vista de uma tal cláusula,
que poderia efetuar-se enquanto as organizações honestamente
tentassem obedecer às leis do País e conformar-se com as suas obrigações contratuais. Esta afirmação parece verdadeira, quer a indenização da desapropriação seja baseada no "custo histórico",
quer na base universalmente aceita do ~'custo histórico" acrescido
da avaliação das reservas do petróleo já descobertas.
Do ponto de vista das emprêsas estrangeiras, existe um número
crescente de lugares no mundo que já provaram ser províncias ricas em petróleo e onde a pesquisa e lavra podem ser empreendidas
sem uma tal penalidade,.
Acreditamos que estamos certos ao afirmar que tôda nação livre tem o direito de desapropriar propriedades privadas quando
por interêsse público ou :razão de segurança nacional e que uma tal
çventualidade está subentendida em qualquer contrato, principalmente os que abrangem os recursos naturais .
Por outro lado, o g+upo de emprêsas particulares é especialmente sensível à possibilidade da desapropriação e, muitas vêzes,
a sua simples menção é suficiente para dissuadir as companhias
de empreender uma nova aventura.
A Nação deve renunciar pràticamente a qualquer intenção de
resgatar a concessão durante todo o seu prazo legal, caso deseje
que os recursos petrolíferos do País sejam explorados por um sistema de emprêsas particulares. Em caso de necessidade, a Nação
poderá sempre exercer o seu indisputado direito livre de desapropriação.
No anteprojeto acha-se proposto que durante o período de
pesquisa o concessionário seja obrigado a perfurar ao menos
um poço pioneiro em cada estrutura d8, concessão. A decisão sôbre
o lugar das experiências e número de poços a perfurar, acha-se inteiramente a critério do Govêrno. Acha-se, ainda, proposto que,
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depois dessas ex1gencias cumpridas a contento do Govêrno, êste
possa escolher 10% da área remanescente aprovada como produtora, para adicioná-la às Reservas Nacionais.
Não acreditamos que nenhum concessionário nacional ou estrangeiro possa conformar-se com estas condições, pois, em certos
casos, a sua execução seria flsicamenente impossível. Visto que o
Govêrno pode, a seu critério, recusar a concessão para a lavra subseqüente, a menos que na sua opinião os têrmos tenham sido cumprido, o concessionário se encontra numa posição insustentável.
Além disso, de um ponto de vista prático, não acreditamos que nenhum concessionário particular, voluntàriamente, resolvesse empreender a pesquisa e desenvolvê-la com a possibilidade de suas
operações serem dirigidas arbitràriamente pelo Govêrno da maneira
acima esboçada.
Ainda mais, a cláusula a respeito do aumento das reservas
nacionais seria tão confiscadora nas operações atuais, que retiraria de fato o incentivo para o concessionário empreender esta
aventura.
Uma rápida discussão das razões destas afirmações é dada
neste ponto, ainda que uma explicação mais detalhada esteja reservada para a última secção dêste relatório. E' muito comum as
atividades preliminares de pesquisa e de reconhecimento indicarem um grande número de locais possíveis para a perfuração de
poços.
Muitos dêles são posteriormente eliminados por um trabalho
geológico e geofísico mais detalhado, antes que se pense seriamente na perfuração. Seria fisicamente impossível cobrir tôda a área
de concessão de uma maneira detalhada durante o período concedido por êste anteprojeto. O processo de eliminação é geralmente
levado avante de uma maneira contínua, quase que durante tôda
a vida da concessão, e esta eliminação continúa muito depois que
os primeiros poços forem descobertos e que a produção comercial
de petróleo fôr iniciada. A exigência de perfurar um poço pioneiro
em cada estrutura indicada, durante os períodos de reconhecimento e pesquisa, suporia o emprêgo de grandes somas de capital que
provàvelmente nunca seriam amortizadas, e, de qualquer maneira,
esta exigência constituiria um grande desperdício econômico. Acreditamos que esta cláusula seria particularmente onerosa para as
emprêsas brasileiras .
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A cláusula que estipula que o aovêrno poderá escolher 10% da
área de concessão que já provou ser produtiva, antes do concessionário poder prosseguir no seu programa de lavra, retiraria todo
incentivo para o concessionário empreender essa aventura. Na
prática atual, muito menos de 10% ·da área de concessão fica finalmente provada como produtiva. No fim dos períodos de reconhecimento e pesquisas, é provável que êstes territórios produtivos
abrangerão muito menos de 1 % da área total. Nestas circunstâncias, o concessionário poderia, com tôda a certeza, prever a perda
de todo o resultado de seus esforços. Mas qualquer que seja a percentagem, acreditamos que o princípio em si é errado, e que esta
exigência deve ser eliminada. O concessionário já teria dado 50 %
da área de concessão no fim do período de reconhecimento; e estipular que êle deva perder qualquer área adicional numa data
futura certamente o desanimaria de solicitar a concessão.
(4) O anteprojeto cria um sistema em que os proprietários
de terras particulares podem exercer alguns dos seus direitos constitucionais sôbre o subsolo pela f armação de companhias com esta
finalidade nas várias zon~s. No caso de não agirem desta maneira,
quando necessário, supõe-se que êles tenham renunciado a êste
direito.
Não é de nossa alçad,a comentar a legalidade de tais assuntos,.
mas encará-los somente do ponto de vista econômico e técnico.
No entanto, desejamos salientar que se êstes processos forem inconstitucionais ou impraticáveis, o concessionário, cuja concessão
abrange áreas de terras particulares cujos direitos preferenciais
tenham sido legalmente renunciados ficará colocado em posição
excessivamente difícil. A não ser que o concessionário possa ter a
garantia do direito legal putorgado pelo título de concessão, é muito duvidoso que êle deseje empreender a pesquisa ou lavra em
quaisquer circunstâncias.
(5) No anteprojeto ficou estipulado que todos os proprietários de autorizações e concessões devem ser companhias incorporadas de conformidade com as leis do Bra~il. Isto não afetaria às
emprêsas estrangeiras visto que, em qualquer hipótese, teriam a
intenção de formar subsidiárias brasileiras. :t!:sse proceder provocaria dificuldades enormes para os brasileiros, nos casos em que
os indivíduos ou associações desejassem envolver-se em várias funções industriais.
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(6) Foi proposto o prazo máximo de concessão de 30 anos,
com quatro prorrogações possíveis de cinco anos cada, as quais poderão ou não ser concedidas a juízo do Govêrno; mas uma vez concedida, o serão na base do dôbro das taxas de exploração anteriores
(direitos) .
Pensemos, por motivos econômicos e técnicos, que um período
de 30 anos é por demais curto, e a não ser que se estabeleça uma
fórmula satisfatória para a prorrogação, o têrmo deveria ser dilatado para 40 anos no mínimo. Baseando-se na experiência de grande número de concessões o tempo médio exigido desde a outorga de
um título de concessão até a primeira produção de petróleo esteja
disponível para o comércio, é pouco menos de dez anos. O resto do
tempo, 20 anos, é o mínimo necessário para se obter uma extração
econômica do primeiro campo descoberto. Qualquer restrição dessa natureza quase sempre resulta em explorações pouco econômicas. A história testemunha que um só campo, geralmente, não é
suficiente para garantir a instalação de oleodutos e outras facilidades de transporte, o concessionário deve contar com a descoberta de mais outros campos, dentro dos limites da concessão, para
poder aumentar a produção dos primeiros. Um concessionário, e:in
primeiro lugar, hesitará em se arriscar, a menos que haja suficiente tempo disponível para empreender um desenvolvimento econômico.
Além do mais, em certos casos, os campos podem estar perto
do fim de sua vida econômica quando forem solicitadas as prorrogações das concessões. Nestas condições, uma taxa dupla de exploração seria uma carga desproporcionada para o concessionário
e uma redução na taxa de exploração poderia ser bem apropriada
nessa ocasião, dependendo das circunstâncias individuais .
Será interessante observar que na Venezuela o prazo é de 40
anos, com uma renovação garantida para mais 40 anos baseando-se numa tabela revista de taxas e regalias. No Oriente Médio
o prazo de concessão é quase universalmente de 75 anos. Na Colômbia, os períodos são mais curtos, 30 anos, por exemplo, mas
convém notar que um dos resultados dêste e de outros dispositivos
restritivos nas leis dêste país é que a produção não ultrapassa
65. 000 barris diários, comparando-se com 1 . 256. 000 barris diários, na Venezuela. Tem sido muito criticado êste prazo tão curto
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da Colômbia e tem se discutido muito a possibilidade de dilatá-lo,
quando fôr adotada uma nova lei para o petróleo.
(7) O anteprojeto propõe que os detentores de uma concessão devem poder guardar os lucros de suas operações sujeitos, sem
dúvida, ao pagamento de taxas de exploração e superfície e aos impostos de renda aplicados a tôdas as indústrias. Além do mais, as
taxas de exportação sôbre produtos em bruto ou refinados são suprimidas, uma vez satisfeitas as necessidades internas do País.
Acreditamos que é de importância vital que êstes dispositivos
sejam incluídos na legislação. Numa indústria que não recebe auxílio financeiro do Govêrno e onde, por sua natureza, existe grande concorrência, as companhias não podem investir capitais, aparelhar e suprir técnicos especializados,_ sem contar com perspectivas de grandes lucros para compensar os riscos da especulação
a que se expõem.
Na Venezuela, por exemplo, nestes últimos 35 anos mais de
40 companhias diferentes tentaram descobrir petróleo, entre estas
só três foram bem suced~das e atualmente contam com 95% do total do petróleo produzido. Uma ou outra companhia consegue algum resultado e é provável que recupere seu capital. Mas tôdas as
.outras sofreram grandes prejuízos até esta data. Esta é, aproximadamente, a proporção esperada nesta indústria, isto é, 10 por 1,
e não há motivo para esperar que a experiência desta indústria no
.Brasil seja uma exceção. A história da indústria petrolífera nos
Estados Unidos e em outras partes do mundo tiveram o mesmo
resultado.
Se companhias particulares estiverem interessadas em trabalhar no Brasil, esta oportunidade lhes deve ser concedida e se
forem bem sucedidas, é justo que conservem uma parte maior dos
lucros. Esta afirmação é particularmente verdadeira, tratando-se
de companhias brasileiras que se desejem empreender a pesquisa e
a lavra. De outro modo, não haveria atração especulativa necessária para chamar os acionistas, nem tão pouco as companhias poderiam continuar a desenvolver-se de forma compensadora.
8) 'O anteprojeto estipula que os concessionário deverão ter
o direito livre de exportar petróleo bruto e produtos refinados, depois que as necessidades internas forem satisfeitas.
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Esta política é indispensável, admitindo-se que as autorizações
necessárias para exportação sejam garantidas, de acôrdo com o Parágrafo (1) acima.
Nenhuma companhia estaria interessada em investir grandes
somas no País para pesquisa, lavra, oleodutos ou outras facilidades, se a exportação do petróleo em bruto ou produtos refinados
fôsse, por exemplo, a alguns múltiplos fixos do consumo interno.
Existem dois motivos para esta atitude; primeiro, se diversos concessionários obtivessem resultado no desenvolvimento da produção, não haveria garantia de que, dentro dessas restrições, êles pudessem explorar as propriedades, num regime econômico, e, neste
caso; o custo médio por barril seria muito elevado para competir
com vantagem, com o petróleo de outras fontes e, em segundo lugar, se companhias estão forçosamente interessadas no desenvolvimento das fontes de produção sôbre as quais se baseiam seus compromissos para com os mercados no estrangeiro.
(9) O anteprojeto propõe que o Govêrno estabeleça e aprove
detalhadamente os planos e operações das concessionárias. Acreditamos que êste procedimento acarretaria a conseqüência de desanimar severa e desnecessàriamente a iniciativa e empreendimento dos concessionários. O receio do emprêgo arbitrário de uma
tal autoridade, por si só, seria suficiente para dissuadir muitas
companhias, nacionais e estrangeiras, de solicitar concessões.
Além de tudo, o tempo gasto na elaboração de planos pormenorizados e especificações indispensáveis, o tempo necessário para estudá-los e examiná-los, e as delongas inevitáveis que ocorrem para
conseguir a aprovação formal, retardariam o prosseguimento rápido
e econômico das operações da indústria. Isso se verificaria especialmente quando se considera que as revisões maiores e contínuas dos
planos iniciais devem necessàriamente ser feitas à medida que os
trabalhos progridem. A nossa experiência nos ensina que poucos
regulamentos construtivos poderão ser realizados desta maneira, o
que é possível por outros meios mencionados mais adiante.
Em outras nações, onde os mesmos países estrangeiros têm a
oportunidade de trabalhar, as leis estipulam sobretudo, que "os trabalhos deverão ser realizados de modo eficiente e organizado e de
conformidade com a boa prática de engenharia, de acôrdo com as
circunstâncias econômicas inerentes". Os Governos dêsses países
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têm o direito de examinar as operações dos concessionários em
qualquer ocasião conveniente e, no caso de haver uma diferença
de opinião, o assunto poderá ser resolvido por arbitragem ou levado
aos .tribunais. Em muitos poucos casos foi necessário recorrer à
arbitragem ou tribunais, e a maioria das vêzes as diferenças existentes foram resolvidas por uma negociação direta entre o Govêrno
e os concessionários. As operações da indústria nessas Nações são
as mais eficientes, econômicas e moderna do mundo. A liberdade
de ação baseada neste sistema criou vários novos métodos e técnicas, que atualmente são de uso universal e têm contribuído grandemente para as reservas permanentes de petróleo do mundo atual.
O anteprojeto exige, também, que os concessionários apresentem ao Govêrno relatórios detalhados acêrca de todos os trabalhos
geológicos e geofísicos resultantes das suas atividades de reconhecimento e pesquisa, antes que lhe seja dada a concessão para a
lavra. A indústria do petróleo é, por sua natureza, uma indústria
de competição e uma tal informação é conseguida somente à custa
de grandes esforços dos' concessionários individuais. Na maioria
dos casos, êles hesitam qemasiadamente para entregar êsses relatórios. Em qualquer caso, o valor de um material como êste é muito duvidoso até que os poços de experiência provem realmente a
existência do petróleo.
Sabemos que nenhum outro govêrno insiste em obter estas
informações e, na nossa opinião, agir dêsse modo iria concorrer
para que companhias iclôneas e competentes se desinteressassem
em vir para êste País. Entretanto, em certos casos, exige-se que o
concessionário forneça periodicamente essas informações regionais
geológicas, gerais do País, mas geralmente o Govêrno permite que
as informações sejam confidenciais. Concordamos que esta norma
seja razoável. A experrnncia diz que um ambiente de confiança
mútua entre os concessionários e o Govêrno redundaria em informações mais valiosas para a Nação, do que é possível obter por uma
imposição legal.
(10) Com o fim de proteger a Nação, pensamos que as bases
do pagamento da taxa de exploração devem ser apresentadas no
anteprojeto de uma ma!jleira detalhada. No caso do Govêrno preferir receber em dinheiro, deve ser especificada a base do valor do
óleo bruto sôbre a qual a taxa é calculada. Por outro lado, se o
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Govêrno prefere receber a taxa em forma de porcentagem de óleo
bruto produzido, o modo de consegui-lo também deve ser estipulado.
(11) Consideramos excelente e bem calculado o sistema proposto no anteprojeto para dividir o País em treze (13) províncias
separadas, com variações do tamanho das áreas concedidas, dos
totais das taxas de superfície, de exploração e o período de tempo
concedido para reconhecimento e pesquisa. Muito embora tenhamos feito certos comentários sôbre alguns pontos específicos numa
discussão posterior, no entanto acreditamos ser excelente o sistema geral como foi planejado.
(12) No anteprojeto foi proposto que, a critério do Govêrno,
os oleodutos e outras facilidades de transporte dos concessionários
poderiam em qualquer época ser transferidos para companhias de
serviços públicos, enquanto durar a concessão. Pelos motivos esboçados adiante, pensamos que disposições como estas iriam antes
perturbar do que auxiliar o desenvolvimento da indústria.
Um oleoduto, do contrário de muitos outros sistemas de transporte, tem capacidade limitada para levar um determinado volume
de petróleo, dependendo, principalmente, do seu diâmetro. A capacidade de um tubo é planejada pelo concess.ionário para transportar o seu produto, calculado, com uma margem razoável para o aumento futuro. O concessionário hesitará em fazer tal emprêgo de
capital, freqüentemente é o maior item isolado do programa do
desenvolvimento, se houver possibilidade de, em futuro próximo,
ter de servir às necessidades de um outro produtor, porque êle poderá não ter a capacidade disponível para a sua própria produção
quando dela precisar.
Acreditamos que esta objeção possa ser resolvida pela substituição de uma exigência pela qual o concessionário da pesquisa e
lavra concorde em transportar todo o petróleo a êle oferecido, sempre que êle tenha capacidade disponível. As tabelas de frete deveriam ser aprovadas pelo Govêrno e basear-se no custo da instalação, operação e amortização, e deveriam incluir um lucro razoável.
Aconselhamos por êstes dispositivos sejam mantidos no anteprojeto a fim de permitir que as partes interessadas formem companhias de serviços públicos, caso se apresente alguma ocasião;
porém os dispositivos devem ser facultativos e não obrigatórios.
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Deveríamos salientar novamente que um govêrno soberano
tem sempre poder para dirigir a propriedade privada no interêsse
público ou em tempos de emergência nacional.
Refinação

II. Sabemos que a refinação é atualmente assunto de muita
discussão pública e é nosso desejo limitar esta anãlise somente aos
aspectos econômicos e técnicos da questão.
1. Se o Pais achar conveniente adotar uma legislação para o
petróleo que torne possível às companhias particulares desenvolver uma indústria de petróleo no País, acreditamos que a produção do óleo bruto será de muito maior valor econômico e importância estratégica do que o petróleo refinado para satisfazer às necessidades internas.
Planejando um grande emprêgo de capital para a pesquisa e
lavra no Brasil, uma companhia estrangeira estaria muito interessada em esclarecer, se ' no caso de obter sucesso, ela teria direito
de construir uma refin~ria para suprir com produtos refinados
seus mercados de export~ção, como uma parte integrante de suas
operações. Caso isso lhe fôsse negado, a companhia, na certa, não
se sentiria muito animada a entrar no País. Atualmente é muito
difícil dizer qual é o efeito dessa proibição, mas, sem dúvida alguma, ela muito influiria na decisão da companhia. Se, ao contrário, essa oportunidade lhe fôsse oferecida, é muito provável que,
obtendo bons resultados com o desenvolvimento da produção, a
companhia construiria uma refinaria próximo ao pôrto de exportação, e teria muito maior capacidade de que a necessária para o
consumo interno da área circunvizinha, em tempo de paz, e assim
a capacidade total estaria sempre disponível em casos de emergência nacional.
2. A indústria do petróleo, técnica e económicamente falando, compreende um grupo de operações, altamente complexo. Cada passo, desde a exploração e produção de um lado, até a distribuição e varejo, do outro, está na dependência das outras atividades
adjacentes. A refinação está intimamente ligada à produção e
à distribuição.
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A refinaria deve possuir uma fonte contínua de petróleo bruto, para preencher suas finalidades particulares e características,
se tiver de funcionar constantemente. A não ser que haja nas proximidades da refinaria uma fonte de petróleo bruto, o suprimento
da matéria-prima poderá ser interrompido em caso de emergência.
E' certo que a importação do petróleo bruto pode ser interrompida
mais fàcilmente do que a importação do produto refinado, porque
em muitos casos as fontes de matéria-prima podem achar-se limitadas a certas áreas, enquanto que o produto refinado pode provir
de muitas fontes.
Quando uma refinaria trabalha como parte integrante de
uma organização produtora e exportadora, a fábrica será não sómente muito maior do que é exigido pelas necessidades locais, mas
também o custo da fabricação e o preço final para o consumidor
ficará muito reduzido. Além disso, os produtos terão de competir
em muitos mercados de exportação e o resultado será a melhoria
da qualidade dos produtos no mercado interno. Mas ainda uma
grande refinaria pode fabricar econômicamente uma grande variedade de produtos, como, por exemplo, combustível para aviação,
óleos lubrificantes, dissolventes, combustível para manilha e matéria-prima para fins industriais, do que uma refinaria projetada
somente para um mercado limitado. Em épocas de emergência
nacional, o total da produção de uma refinaria ficaria à disposição
do País.
Quando mais de um concessionário conseguir encontrar petróleo é provável que sejam construídas mais refinarias. Não seria apenas a competição entre elas que iria incluir nas vantagens
para os consumidores do País, mas, também em casos de emergência, haveria maior capacidade de refinação.
A relação entre a refinação e distribuição é mais estreita do
que entre a refinação e a produção. Se a refinaria tiver de fornecer convenientemente um mercado, sobretudo em época de emergência nacional, ela deve ter capacidade para suprir a êste mercado com todos os produtos e não apenas os mais lucrativos. Alguns produtos, entre os menos compensadores, como óleo combustível para uso da Marinha Mercante e da Marinha de Guerra, podem, num período de emergência, constituir uma das necessidades
mais vitais.
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A competição entre os distribuidores no mercado interno achase baseada não somente no preço mas também na qualidade dos
produtos. Se todos os distribuidores receberem de uma pequena refinaria local os mesmos produtos pelo mesmo preço, não haverá incentivo para melhorar a produção e baixar os preços.
Por outro lado, se os distribuidores foram incentivados a desenvolver operações competidoras de refinação dentro do País, mormente se isso puder ser feito em conjunto ou antes do desenvolvimento da produção interna, poderá ser criado um sistema adequado de refinação competidora e de distribuição. Ao mesmo tempo,
a produção se tornaria mais do que suficiente para qualquer emergência.
(13) O anteprojeto estabelece que as emprêsas de refinação
e transporte, quando não se dedicarem exclusivamente à exportação, devem pertencer a cidadãos brasileiros na proporção de pelo
menos 51 % . Na nossa opinião uma das maiores dificuldades dêste
dispositivo seria o problema da disponibilidade das grandes somas
de capital que êle exigir,ia. Não acreditamos que seja possível obter capitais apreciáveis de fontes oficiais dos Estados Unidos. Já
foram apresentadas proi:>ostas para empréstimos que atingem um
total de centena de milhares de dólares para serem empregados
em semelhantes emprêsas de petróleo, em outras partes do mundo. Conceder um dêstes empréstimos, seria pràticamente exigir
que quase todos os outros fossem também concedidos. E' certo que
o Congresso norte-americano não aprovaria nem aplicaria o dinheiro para tal fim, mesmo solicitá-lo pela administração norteamericana, o que em si é mais do que duvidoso.
A única fonte de capital seria a das companhias particulares
de petróleo. Duvidamos que elas possam se interessar pelas condições acima descritas, sobretudo em vista de alguns dos outros dispositivos do anteprojeto. Ignoramos se alguma modificação da política expressa no antep+ojeto faria ou não aparecer o capital, pois
é claro que não discutiµios o assunto com nenhuma das companhias.
Distribuição

(1) Está estipulado no anteprojeto que tôdas as companhias
que atualmente distribuem produtos de petróleo no Brasil devem
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obter as autorizações, a serem renovadas de cinco em cinco anos,
a fim de poderem continuar suas atividades. As que no futuro desejarem entrar nesse gênero de negócio deverão proceder do mesmo
modo. Também ficou estabelecido que estas autorizações podem
ser negadas ou revogadas, se as companhias deixarem de cumprir
as decisões ou regulamentos, que de tempos em tempos forem determinados pelo Govêrno .
Em vista dos grandes capitais já empregados por essas companhias no País, achamos que uma ação arbitrária realizada de conformidade com êstes dispositivos, poderia, realmente, ser considerado como um confisco. Somos de opinião que êste assunto deve
ser examinado cuidadosamente . Se outras análises legais provarem que as companhias possuam recursos adequados para os tribunais e estão amplamente protegidas nos seus direitos normais e
legais, sugerimos que o método de apresentar o anteprojeto, e a
redação usada, seja modificada para não ser mal interpretada e
dar uma impressão errônea.
(2) O anteprojeto estabelece que o "privilégio de áreas" pode
ser concedido em determinadas circunstâncias e a companhias distribuidoras de produtos de petróleo e outras companhias que já
anteriormente vinham distribuindo produtos refinados nesta mesma zona, veriam as suas autorizações arbitràriamente negadas
ou revogadas. Desconhecemos a legalidade dêsse procedimento,
mas sob o ponto de vista econômico e técnico, somos de opiniões
que poderá levar a resultados desfavoráveis.
Em primeiro lugar, êsse procedimento criaria deliberadamente um monopólio em vez de uma competição. Na distribuição de
produtos de petróleo, verificou-se que a competição foi considerada
como sendo de necessidade vital para:
a) conseguir uma ampla distribuição e disponibilidade de
produtos,
b) conseguir os preços mais baixos possíveis para o consumidor, e
c) conseguir a melhor qualidade de produtos.
Em segundo lugar, pela ameaça de uma tal arbitrariedade, as
emprêsas legalizadas, em atividade nestes territórios, desanimaria
de distribuir os produtos refinados nas regiões do País onde são
mais necessários.
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(3) Acreditamos que os concessionários da pesquisa e lavra,
quando tendo conseguido bons resultados na produção do petróleo em quantidade comercial, deveriam ter o direito de refinar e
distribuir seus produtos de petróleo nas áreas circunvizinhas. Na
maioria dos casos, estas áreas estão situadas em regiões remotas
onde tais produtos são de difícil aquisição e onde o concessionário
juntamente com suas demais operações, os colocaria ao alcance
do público consumidor.
Compreendemos que vários pontos abordados neste relatório
interessam a pontos básicos da política nacional, porém, na nossa
opinião é muito desejável que se faça um sincero estudo da situação logo no início. E' necessário haver uma escolha fundamental
entre a política que atrairá as emprêsas particulares a empreender o desenvolvimento do petróleo no Brasil de preferência a qualquer outra área no continente, e a política de continuação da situação atual.
Não tivemos a finalidade de influenciar esta decisão num sentido ou outro. Nossa int~nção foi a de esboçar os têrmos que a experiência nos faz acreditar serem necessários quando se desejar
emprêsas particulares n~cionais ou estrangeiras, e a de sugerir
métodos e regulamentos que já provaram ser eficazes em outros
países.
Encerrando a secçãq preliminar dêste relatório, desejamos dizer que, se qualquer modificação fôr feita no anteprojeto como
aqui foi sugerido, outros comentários e análises talvez sejam desejáveis porque é claro que não nos é possível prever todos os problemas econômicos e técnicos que podem surgir como resultado desta revisão.
Uma análise mais detalhada do anteprojeto, baseada na economia e tecnologia da indústria do petróleo, será encontrada na discussão de seus dispositivps fundamentais que seguirá breve.

***

DISCUSSÃO DETALHADA
DOS DISPOSITIVOS PERTINENTES AO ANTEPROJETO
DE ESTATUTO DO PETRÓLEO PREPARADO PELA COMISSÃO
DE ANTEPROJETO DA LEGISLAÇÃO DO PETRóLEO
Por Herbert Hoover Jr. e Artur A. Curtice

Declaração preliminar

Na seguinte discussão dos vários tópicos tratados no anteprojeto, algumas referências são feitas às disposições inerentes a
cada tópico; e, nos casos em que um tópico é mencionado em diferentes lugares, os vários artigos e parágrafos da referência são
citados em seqüência. As discussões são ampliadas pela inclusão
de descrições das operações de uma emprêsa típica de petróleo e,
também, pela inclusão dos problemas especiais com que a indústria de petróleo se defronta em conexão com· as várias funções por
ela desempenhadas.
SECÇÃO

I

Discussão dos dispositivos do anteprojeto a respeito dos titulares
de autorizações e de concessões

Nos têrmos do anteprojeto, a outorga de autorizações e de concessões acha-se limitada:
a) a companhias comerciais,
b) a corporações dos proprietários do solo, e
c) a corporações de economia mista.
Acredita-se que seria de grande interêsse para o Brasil estender aos indivíduos o direito de possuir autorizações e concessões.
A enorme indústria de petróleo nos Estados Unidos compreende três grupos:
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(1) as chamadas "grandes" companhias de petróleo que são
em número de 10;
(2) as chamadas companhias de "segunda classe" que, também, são grandes corporações e que atingem o número de 20; e
(3) milhares de pequenas companhias, sociedades e indivíduos. :Este terceiro grupo produz aproximadamente a metade dos
5. 000. 000 de barris diários que constituem a produção dêste país.
Vários campos de óleo nos Estados Unidos foram descobertos
por pequenas companhias e indivíduos. Muitas companhias agora
compreendidas neste segundo grupo foram iniciadas por indivíduos e pequenas associações. As pequenas companhias e indivíduos devem ser animados a participar no desenvolvimento dos recursos petrolíferos do Brasil, a fim de desenvolver uma indústria
bem equilibrada a impedir qualquer possibilidade de monopólio.
Poucos indivíduos têm o capital necessário para, inicialmente, explorar e desenvolver as reservas de petróleo e para providenciar o
sistema de transporte necessário para levar o petróleo ao mercado.,
nas regiões menos accessíveis de um grande País como o Brasil.
No entanto, depois que 'as grandes emprêsas de petróleo abrirem
estas regiões longínquas, haverá ampla oportunidade para que os
indivíduos e as pequenas associações desenvolvam os seus próprios
campos de óleo. Ainda mais, presentemente existem áreas consideradas como contendo possíveis reservas de petróleo e que estão
situadas perto da costa ou em regiões onde o transporte é possível.
Recomende-se que o direito de pesquisar estas possibilidades
seja dado tanto aos indivíduos, cidadãos do País, quanto às corporações.
Corporações dos proprietários do solo

:Este relatório não pretende tratar da constitucionalidade dos
dispositivos do anteprojeto, a respeito das corporações dos proprietários do solo. No entanto êstes dispositivos criam problemas de
procedimento que exigem esclarecimentos.
Por exemplo, não se acha claramente explicado qual o procedimento a ser seguido caso uma companhia de petróleo solicite uma
autorização de reconhecimento para zonas constituídas parcial ou
inteiramente de terras particulares. Os "editais" citados no Parágrafo (1) e (2) do Art. 21 seriam publicados pelo Govêrno ou a
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pedido dos proprietários de terras? Numa corporação de proprietários de terras, qual o máximo e qual o mínimo da área exigida?
Se a área compreender uma zona inteira, como definida no § 3.º
do Art. 26, poderá haver milhares de proprietários de terras dentro desta zona.
Parece difícil, e quase impossível que um tão grande número
de proprietário possa concordar com as obrigações prescritas ao
Art. 21 do período de 180 dias. Como já foi mencionado, não
existe dispositivo no anteprojeto que preveja o caso de uma zona
inteira pertencer a um único proprietário e sendo assim êste não
poderia exercer os seus direitos constitucionais .
O modo de proceder acha-se limitado às associações de vários
proprietários .
O § 3. 0 do Art. 21 declara, "A contribuição obrigatória de
cada sócio para o capital social será, pelo menos, proporcional à
área de sua propriedade". Numa zona compreendendo área de vários proprietários cujas terras não tenham sido examinadas para
determinar os seus limites exatos, um período de muitos anos
pode ser necessário para completar êste exame.
Sugere-se que deva haver um dispositivo na lei pelo qual os
proprietários do solo, indivíduos ou grupos organizados, caso não
desejem executar os trabalhos exigidos por uma autorização de
pesquisa, possam negociar a transferência de suas autorizações, a
uma emprêsa de petróleo e recebam, em pagamento de uma tal
transferência, um bônus em dinheiro ou um pequeno interêsse, ou
ambas as coisas.
Dêste modo, êstes proprietários participarão dos resultados da
exploração das reservas de petróleo que possam existir em suas
terras.
SECÇÃO

II

Dispositivos do anteprojeto a respeito das discussões sôbre as autorizações de reconhecimento e concessões de pesquisa e lavra
Autorizações de reconhecimento

,No anteprojeto não existe nenhum dispositivo que permita
às emprêsas, que desejam pedir uma autorização de reconhecimen-
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to, empreender uma investigação preliminar a fim de determinar
as zonas em que elas pretendem fazer estudos mais detalhados.
O direito de fazer investigações preliminares geológicas e geofísicas para a escolha das áreas de concessão, deve ser dado em
todo o território do País, excetonas zonas de concessão já cedidas,
e nas áreas reservadas para o Govêrno por motivos de interêsse
nacional . :a:ste é o único método pelo qual uma emprêsa de petróleo pode logicamente fazer uma escolha de zonas.
Estas investigações preliminares devem ser designadas como
"reconhecimento", na definição universalmente aceita dos têrmos
aplicados à indústria de petróleo.
A fase de reconhecimento, como definida no anteprojeto, e os
trabalhos que ela acarreta, na realidade· devem fazer parte da fase
de pesquisas; e as zonas de reconhecimento devem ser cedidas
como concessão de pesquisa e lavra. A devolução de 50% da área
ao Govêrno deve ocorrer no fim do período de pesquisa.
E' muito recomendável a divisão do território nacional em
várias províncias sedim~ntares, como foi determinada no Art. 25
bis, do anteprojeto.
Entretanto, a respe~.to do número de autorizações de reconhecimento (concessões de pesquisas e lavra) que podem ser concedidas a uma única emprêsa, tratando-se das zonas que as abrangem,
acredita-se que as restrições impostas pelos Parágrafos 4 e 5 do
Art. 26 sejam muito lirµitadas.
Se fôr permitido a llma única emprêsa a aquisição de duas autorizações (concessões) de cinco zonas cada, dentro de qualquer
um dos grupos de províncias indicadas pelas Letras a, b e e do§ 3.º
do Art. 26, daí resultaria que um proprietário poderia possuir simultâneamente autorizfl,ções (concessões) para 500.000 hectares
dentro de um grupo cornposto pelas Províncias I, II, III e XI, que
abrange as Províncias :q..º VII, e 300.000 hectares dentro do Grupo
VIII, IX, X e XI. O total das áreas dos três grupos seria de
1. 200. 000 hectares. Com o direito livre de renunciar às áreas que
derem resultados negativos e com a substituição destas áreas, até
o limite permitido, acredita-se que a agregação das áreas sugeridas
neste parágrafo representa o mínimo necessário para o desenvolvimento de uma grande e eficiente indústria de petróleo no Brasil.
1

-

417 -

Exigências da indústria de petróleo a respeito das dimensões das
zonas de reconhecimento e áreas de concessões

Em compensação com outros países como o Iran, Iraque e Saudi-Arábia, no Oriente Médio, onde uma simples concessão compreende mais de 25. 000 hectares; em comparação com a Venezuela, onde
uma simples companhia possui grupos de concessões abrangendo
mais de 3.000.000 ha; ou em compareação com o Equador, onde
foram dadas concessões simples de 5 . 000. 000 e 10 .000 .000 de hectares, um grupo de autorizações (concessões) sôbre zonas que
abrangem 1. 200. 000 hectares é naturalmente considerada muito
pequena.
Ainda mais, deve-se notar que ao terminar os períodos de pesquisa, e suas prorrogações quando concedidas, metade da área total da zona concedida reverterá à Nação.
Supõe-se, por exemplo, que 15 emprêsas de petróleo se interessem em trabalhar e que cada uma solicite o máximo de áreas permitido, à área total das zonas sob concessão será, então, de 18.000.000
hectares. Ora, as autoridades brasileiras avaliaram que as bacias
sedimentares dêste País abrangem aproximadamente 300.000.000
hectares. Assim o número de 18. 000. 000 hectares representaria
somente 6 % do total de área petrolífera do País.
Em qualquer uma das bacias sedimentares do Brasil, as áreas
são tão grandes que tôdas as emprêsas internacionais do óleo, juntamente com tôdas as companhias brasileiras que possam se organizar, terão espaço suficiente para trabalhar dentro dos limites
aí suge_ridos.
A história do desenvolvimento dos recursos petrolíferos, num
país que possua uma legislação para o petróleo com caráter estimulante, geralmente se processa do modo seguinte: aproximadamente, 20 ou 30 grandes emprêsas de petróleo, nacionais ou estrangeiras empreenderão programas de reconhecimento e pesquisa para novos campos de óleo. Provàvelmente, mais da metade destas
emprêsas fracassará e depois de investir grandes somas de capital
suspenderá as suas explorações e renunciará às suas concessões. O
resto do grupo encontrará sucesso, mas em graus variados.
Depois dos primeiros 20 anos de trabalhos somente duas ou
três emprêsas terão amortizado os seus capitais empregados.
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Como será exemplificado mais adiante neste relatório, uma indústria que trata da exploração de um recurso exaurível, tal como
o petróleo, não pode cameçar a dar lucros reais a não ser depois
que seu capital tenha sido amortizado.
O procedimento normal para uma emprêsa de petróleo numa
região pouco conhecida, é levar avante as investigações preliminares geológicas e algumas vêzes geofísicas, a fim de determinar as
zonas em que ela desejará possuir o direito exclusivo de dirigir um
programa de detalhada investigação e, obtendo sucesso, de desenvolvimento e exploração dos campos de óleo por ela encontrados.
Estas zonas devem ser dadas por concessão .
Em qualquer caso, antes da emprêsa iniciar um programa que
exigirá um grande emprêgo de capital, ela deve estar certa de que
as várias fases da sua concessão estarão garantidas, se ela obedecer às obrigações do seu contrato e às leis gerais do Pais.
Quando a emprêsa descobre um campo de óleo, ela deve começar imediatamente a desenvolver e a procurar outros campos de
óleo a fim de conseguir Q volume de reservas, e de produção diárias
que justificará o emprê~o de capital necessário para instalar as
facilidades de transporte necessárias para levar o petróleo do campo aos lugares onde êle poderá ser vendido.
Em localidades isoladas e inaccessíveis, torna-se necessário desenvolver um grande volume de reservas e de produção potencial
antes de instalar um s~stema de transporte . Numerosos campos
de óleo de dimensões normais devem ser desenvolvidos antes que
se possa satisfazer esta~ exigências .
Algumas estatísticas podem ser citadas aqui a fim de ilustrar
o grande emprêgo do capital inicial necessário para desenvolver
um campo de óleo num11 região nova, antes de começar a exploração comercial.
Na Venezuela, nestes últimos 30 anos, várias grandes emprêsas
de petróleo tentaram descobrir e desenvolver reservas de petróleo.
Até o momento presente, sàmente quatro destas emprêsas conseguiram amortizar o capital empregado.
Uma destas quatro companhias entre os anos de 1921 e 1928,
gastou 43 milhões de dólares, e perfurou 42 poços secos antes de descobrir o seu primeiro campo de óleo. Depois disso, empregou mais
22 milhões de dólares, para o desenvolvimento e facilidades de
transporte, durante os três anos seguintes, antes de lhe ser possível
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entregar no mercado o seu primeiro barril de óleo. A média do
emprêgo de capital dessa quatro companhias, antes de sua primeira venda de petróleo, foi de mais de 30 milhões de dólares. Outras
duas companhias gastaram mais de 20 milhões de dólares cada
uma e uma sétima gastou mais de 15 milhões de dólares, antes do
seu primeiro embarque de petróleo ..
Vinte e quatro outras emprêsas, na sua maioria sólidas e bem
experimentadas, empregaram um total de 49 milhões de dólares
em tentativas fracassadas para descobrir petróleo em quantidades
comerciais .
A história da exploração e desenvolvimento do petróleo na Colômbia é semelhante à da Venezuela. Na Colômbia, das muitas
companhias que trabalham nesse país, somente uma conseguiu
recuperar o capital, tendo empregado $ 48.600.000 no desenvolvimento de seus campos de óleo e nas facilidades de transporte antes
de começar a vender petróleo.
Duas outras conseguiram uma produção comercial e uma
quarta descobriu um campo que produz um pequeno volume de petróleo de baixa qualidade. Uma delas empregou $ 60. 300. 000 no
país antes da sua primeira venda de petróleo. Uma quinta gastou
perto de 30 milhões de dólares sem obter nenhum resultado positivo.
No Equador, uma das maiores companhias de petróleo mantém sob concessão, por mais de uma década, a região Leste da cordilheira dos Andes, conhecida como "Oriente". A ârea desta concessão é aproximadamente de 10. 000. 000 de hectares. Em 1938
ela começou a campanha de exploração, utilizando a fotografia
aérea, os mapas geológicos e as investigações geofísicas. Nos dois
últimos anos, conseguiu perfurar 2 poços pioneiros numa estrutura
que se acreditava favorável à acumulação de petróleo.
Ambos os poços eram secos, a companhia já gastou aproximadamente 10 milhões de dólares com resultados negativos, mas continua com a sua campanha.
Na região do litoral do Equador, uma outra grande companhia,
possuindo por concessão uma área de 5 . 500 hectares, empregou
22 milhões de dólares e perfurou 16 poços secos, e recentemente
renunciou à concessão, retirando-se do país.
Na Saudi-Arábia, uma única concessão abrange 103. 000. 000
de hectares.
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A companhia que a possui empregou aproximadamente 200
milhões de dólares no desenvolvimento de um volume diário de
produção de 300. 000 barris de petróleo e está se preparando para
gastar mais 135 milhões de dólares num sistema de transporte por
oleoduto. Aqui no Brasil, o Govêrno, por intermédio do Conselho
Nacional do Petróleo, já empregou mais de 18 milhões de dólares
durante um período aproximado de 10 anos, tendo conseguido
uma produção efetiva de 2. 500 barris diários, segundo foi divulgado.
Algumas reservas de gás também foram desenvolvidas. Mas
nenhum dêstes recursos foi explorado comercialmente. Por êstes
fatos, verifica-se que as emprêsas que se envolvem na exploração,
desenvolvimento e exploração dos reçursos petrolíferos exigem
grandes áreas para o reconhecimento e um longo prazo durante o
qual possam executar os trabalhos das fases do reconhecimento,
pesquisa e lavra.
Os perfodos de reconhecimento

Baseando-se na experiência da indústria em outros países, acredita-se que os períodos estipulados para a fase de reconhecimento
no Art. 28 do anteprojeto não são suficientemente amplos para
as operações de pesquis~ que devem proceder a devolução de 50%
da área ao Govêrno. Er,n vista das relativas dificuldades físicas a
serem vencidas e do relativo isolamento dos vários grupos de províncias sedimentárias, acredita-se que os seguintes prazos representam o mínimo exigido para a eficiente execução das operações de
pesquisas: 5 anos nas Províncias n.ºª I, II, III e XIII; 4 anos nas
de n.ºª IV, V, VI e XII; e 3 anos nas de n.ºª VII, VIII, IX e XI
e isto, juntamente com as prorrogações estipuladas no Parágrafo
único do Art. 28, quando necessário.
Distribuição das zonas de reconhecimento (área de concessão)

Parece haver divergência entre os dispositivos de fase final do
Parágrafo 2. 0 do Art. 2f), que declara que as zonas de reconhecimento "poderão ser contíguas ou separadas por uma distância de
dez (10) quilômetros ou múltiplos dêste, até cinqüenta (50) quilômetros" e o dispositivo do Parágrafo 4.0 do mesmo artigo, que de-
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clara: "Autorização alguma poderá compreender mais de cinco
(5) zonas ou estender-se a mais de duas (2) províncias que não
sejam limítrofes". - Para abranger 2 províncias que não sejam
limítrofes, as zonas deveriam estar separadas por mais de 50 quilômetros.
Em vista da discussão anterior neste relatório, acredita-se que
estas limitações não devem ser baseadas na distribuição geográfica das zonas.
Direito exclusivo de reconhecimento

Se o modo de proceder esboçado no anteprojeto para as fases
de reconhecimento, pesquisa e lavra, fôr conservado, que nós não
recomendamos, deve haver uma declaração no Capitulo II do Título III do anteprojeto, que declara que a autorização de reconhecimento garante ao proprietário do título o direito exclusivo de
executar os trabalhos de reconhecimento nas zonas especificadas
no ato ou decreto de autorização e que, também, lhe confere o
direito de escolher os lotes ou parcelas em que fará a pesquisa
e lavra.
Necessidade de uma garantia do direito de. transição através das
fases de reconhecimento, pesquisa e lavra

No Art. 29, o órgão do Govêrno a que deve ser apresentado o
relatório detalhado, deve ser nomeado. Também deve ser estipulado um intervalo definido durante o qual o relatório deve ser apresentado, depois de terminado o período de reconhecimento; e também deve ser definido o período durante o qual o órgão do Govêrno aprovará o relatório depois de sua apresentação e baixará os decretos do Poder Executivo da União dando a concessão. :Ê:ste procedimento deve ser automático, tendo o proprietário do título pago
a sua contribuição e obedecido às outras obrigações do contrato.
Acredita-se que nenhuma emprêsa de petróleo nacional ou estrangeira, solicitará uma autorização de reconhecimento a não ser que
o decreto ou ato da autorização de reconhecimento esteja bem claro e estipule as obrigações do contrato de concessão, referido no
Parágrafo único do Art. 32, e às quais as emprêsas estão sujeitas
durante as fases de pesquisa, lavra e concessão que derivam das
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zonas de reconhecimento; e também, a não ser que estas emprêsas
tenham a garantia de que, tendo cumprido com as suas obrigações
contratuais e pago as contribuições e taxas estipuladas pela lei,
elas terão a permissão de passar para a fase de pesquisa e lavra
sem que esta permissão dependa da boa vontade do órgão do Govêrno. Esta é a razão pela qual nós recomendamos o modo de proceder já aceito, de dar a concessão logo depois das investigações
preliminares (reconhecimento) necessária para determinar as
áreas de operação .
Declínio de produção e necessidade de maiores áreas de concessão
A apresentação das operações de uma emprêsa típica de petróleo e de alguns dos problemas peculiares desta indústria, servirá
para ilustrar a necessidade de continuidade das várias fases do
período de concessão, e a impossibilidade de terminar de antemão
as condições de prorrogação dêste período .
Uma vez estabelecidi:t uma nova região e tendo obtido sucesso na descoberta e na e~ploração do petróleo em quantidades comerciais, a emprêsa de petróleo defronta-se com certas condições
físicas e econômicas inerentes à indústria de petróleo e numa escala
menor as outras indústrias que tratam da exploração das riquezas
minerais. Estas indústri~s lidam com riquezas exauríveis. O petróleo, uma vez extraído do seu depósito natural, não se reproduz no
depóstito. O único meio de manter e substituir as reservas do petróleo é pela contínua descoberta de novas reservas. O volume de produção de cada poço diminui com o transcurso do tempo. A vida
produtora de um campo característico de óleo segue um caminho
definido. Em sua fase inicial, os poços produzem a sua mais alta
taxa diária. Esta taxa de produção começa a diminuir desde o
princípio, de acôrdo com certas leis naturais. A velocidade de declínio é maior durante o início da vida do campo de óleo. Em muitos
casos, os poços começam a produzir por pressão natural, isto é, o
petróleo jorra da bôca-dp-poço. Mais tarde, quando a pressão natural diminui, o poço deye produzir por meios artificiais, tais como
a injeção de gás, bombeamento, etc. A mudança de extração natural para a artificial auntenta muito o custo da produção.
A medida que a produção diminui, sobe o custo da unidade,
ou custo por barril produzido. t:ste custo de unidade é o fator que
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determina definitivamente a vida econômica do campo de óleo.
Atinge o limite econômico quando a taxa de produção declina a tal
ponto que o preço e produção da unidade sobe a um limite tão
alto que o petróleo já não pode ser vendido com lucro. Geralmente
acontece que quando a exploração de um campo de óleo termina
por esta razão, quandes quantidades de petróleo ainda permanecem no reservatório do subsolo. Os três fatôres principais que controlam o custo por unidade e, portanto, o limite econômico de um
campo de óleo, são:
1) o preço do petróleo no mercado,
2) o custo de produção do petróleo,
3) e as taxas e direitos pagos ao Govêrno.
O custo dos trabalhos no campo estabilizam-se e estão sujeitos
a puocas variações . O preço do petróleo no mercado pode variar mas as suas flutuações são geralmente devidas a fatôres econômicos que não são controláveis nem pelo Govêrno nem pelos
concessionário. O único fator controlável, e êste sómente pelo Govêrno, são as taxas de aproveitamento e direitos. Na consideração
desta condição, e a fim de prolongar a vida econômica dos campos
de óleo, as mais modernas legislações de petróleo autorizam o Govêrno a diminuir as taxas de aproveitamento, caso o campo de
óleo se aproxime de seu limite econômico ..
Em vista da discussão precedente, é evidente que o dispositivo
do Parágrafo único do Art. 33 do anteproeto, que diz: "Se a prorrogação se der em período de franca produção, as taxas de aproveitamento serão cobradas pelo dôbro" - imporia ao concessinário uma obrigação impossível. Sugere-se que a prorrogação seja
baseada em prazos e condições a serem negociadas entre o Govêrno
e o concessionário antes da terminação do período básico da concessão.
A fim de assegurar o desenvolvimento dos recursos petrolíferos no País, deve-se garantir que as emprêsas de petróleo que empreenderem as operações pioneiras do programa de desenvolvimento, poderão continuar as suas operações no futuro.
A emprêsa do petróleo que obtiver sucesso na exploração comercial, só poderá manter êste nível pela descoberta e desenvolvimento de reservas adicionais para contrabalançar o declínio da produtividade dos depósitos inicialmente desenvolvidos. A não ser que
lhe seja dada a oportunidade de ampliar suas atividades, a emprê-
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sa perderá sua vitalidade e irá degenerar num processo de liquidação. Esta oportunidade só pode ser conseguida pela continuação
da exploração dentro dos limites da concessão original para procurar estruturas adicionais ou pela mais profunda penetração das
estruturas já em produção, ou pela obtenção de novas autorizações
e concessões de tempos em tempos, dentro de cujas áreas a emprêsa poderá levar avante novos programas de reconhecimento, pesquisa e lavra. Geralmente acontece que a emprêsa na exploração
e desenvolvimento de novas áreas do País, uma grande percentagem dos lucros ganhos pela exploração inicial. Somente quando
êste modo de proceder se tornar possível pelo Código básico que
regula a indústria do petróleo, então as grandes companhias de petróleo estarão dispostas a arriscar seus capitais em países cujos
territórios parecem oferecer possibilidades para o desenvolvimento dos recursos petrolíferos.
Ainda mais, a média do custo alto da produção em declínio e a
média do custo baixo da produção em início, dão como resultado
um preço mais baixo do petróleo e dos seus derivados no mercado
interno.
'

Período da concessão de pesquisa e lavra
A respeito dos planos de pesquisa as concessões de pesquisa e
lavra, estipulado no Art. 3~3 do anteprojeto, a experiência da indústria do petróleo em outros países indica que um prazo mínimo
de 40 anos é necessário p~ra assegurar a amortização do capital
empregado pelas companhias que obtiverem sucesso e para lhes
garantir os lucros que COJ:'rlpensem os riscos inerentes à indústria
de petróleo .

Planos de pesquisa
A respeito do plano de pesquisa que devem ser submetidos e
aprovados pelo órgão administrativo do Govêrno, como indicado
na primeira parte do Art. ;39 do anteprojeto, é costume na indústria de petróleo, como em +nuitas outras, formular planos de operações para cada ano que se inicia a fim de equilibrar convenientemente as despesas.
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Nesta indústria, particularmente durante as fases de reconhecimento e pesquisa, tais planos não são definitivos e contém uma
margem para as alterações e modificações que se podem tornar necessárias pelos resultados obtidos e por outros fatôres imprevisíveis que podem influenciar o programa.
Por exemplo, a descoberta de uma nova estrutura geológica,
aparentemente favorável para a acumulação do petróleo, alteraria todo o programa geológico e geofísico para o resto do ano. O
início de produção dum poço pioneiro numa estrutura mudaria radicalmente o programa de perfuração. Também, a perfuração dum
poço sêco, num local em que se esperava encontrar um poço produtor, provocaria uma mudança do programa. 11:stes são apenas
alguns exemplos dos muito fatôres que podem forçar a alteração
dos planos de operação .
Deve-se pois compreender que qualquer plano submetido ao
órgão do Govêrno será de natureza geral e especulativa, sujeito
a alterações drásticas durante os períodos que abrange. E' justo
que o órgão do Govêrno que administra a lei seja informado do
progresso do trabalho feito por todos os titulares de autorizações
e concessões e êstes titulares devem apresentar relatórios com intervalos regulares. E' dever do órgão do Govêrno fazer comentários e críticas a respeito dos relatórios apresentados, quando necessário. Nenhum órgão deve ter o direito de ditar o programa
de operações do concessionário com penalidades que resultem no
cancelamento da concessão, exceto quando se tratar das obrigações específicas estipuladas na lei, no seu regulamento e no contrato de concessão .
É exigido, em diversos locais do anteproeto, inclusive no Item
2 do Art. 42, que o concessionário deva fornecer ao órgão do Govêrno provas satisfatórias de sua capacidade financeira e habilidade técnica. Esta prova, junto com o fato de que as emprêsas de
petróleo trabalham com a finalidade de ganhar lucros, deve constituir uma garantia suficiente de que elas levarão avante suas
operações de acôrdo com o procedimento econômico e técnico universalmente adotado. A lei básica deve estipular as obrigações a
serem impostas e exigir que o concessionário siga êste procedimento; o órgão do Govêrno deve, por meio de seus inspetores, observar o cumprimento de tais obrigações pelo concessionário e, no
caso de não observância, tomar as necessárias providências para
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aplicar as penalidades impostas pela lei. Porém, em nenhum caso,
deve o órgão ter o direito de impor novas obrigações de tempo em
tempo, cuja não observância resulta no cancelamento da concessão.
Esta discussão é igualmente pertinente ao plano "de lavra",
indicado na Letra i do Art. 45, nas disposições do Parágrafo 2.0
do Art. 46 e no Item 2 do Art. 52. E' certo que nenhuma emprêsa de petróleo, seja controlada por nacionais ou estrangeiros,
solicitará uma concessão sujeita às restrições impostas nos vários
artigos já citados.
Obrigações de perfurações

A obrigação de começar os trabalhos de perfuração nos três
primeiros anos do período da concessão, como estipulado no Parágrafo 2.º do Art. 39, pode ser considerada como uma exigência
razoável. Entretanto, deve-se notar o fato de que o maior e mais
rápido desenvolvimento dos recursos petrolíferos em qualquer país
do mundo, exceto nos Es~ados Unidos, foi conseguido pela Venezuela, que não possui nenhuma obrigação de perfuração nas suas
leis referentes ao petróleo. Nesse país o desenvolvimento e a exploração são estimulados por aumentos periódicos nas taxas de superfície; êsses aumentos podem ser substituídos por pagamentos das
taxas de aproveitamento. O pagamento de um bônus substancial
no princípio da fase da lavra, tem o efeito de forçar o desenvolvimento e também de eliminar aquêles concessionários que não estão seriamente interessados em conduzir suas operações de acôrdo com o caminho normal. Por outro lado, a Colômbia, cujas leis
de petróleo contêm obrigações de perfuração, já há muitos anos, tem
tido um desenvolvimento muito retardado dos seus recursos petrolíferos.
Muitas vêzes tem-se expressado o mêdo de que as grandes emprêsas de petróleo obtenh~m concessões que elas conservam como
reserva a fim de desenvolvê-las no futuro. O prinicipal objetivo das
emprêsas de petróleo é amortizar o capital empregado para conseguir a produção do petróleo, e ganhar os lucros que possam conseguir do negócio que empreenderam. Elas sabem plenamente que
quando suas operações as restringem a concessões de períodos limitados, devem iniciar o mais cêdo possível a procura do petróleo que
aí deve existir e devem e:p.tão desenvolver e explorar os depósitos
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tão ràpidamente quanto o permitirem as concessões econômicas e
a prática da boa técnica, a fim de tirar as maiores vantagens das
possibilidades comerciais de suas concessões .
No caso das obrigações de perfuração serem impostas pelas
leis de petróleo do Brasil junto com outras obrigações às quais o
concessionário deve se submeter, uma tolerância deve ser estipulada para os casos de fôrça maior que impeçam o preenchimento,
pelo concessionário, das várias obrigações, dentro dos períodos estipulados.
Transição da pesquisa à lavra

A transição da fase de pesquisa para a lavra deve ser automática. As únicas causas para o cancelamento da concessão devem ser
a não observância pelo concessionário de sua obrigação de pagar
no tempo devido as taxas estipuladas e direitos de iniciar o trabalho de exploração dentro do tempo especificado e, se existir êste
dispositivo, de começar as operações de perfuração também dentro
do período indicado para êste fim, o Art. 32 diz "A pesquisa,
como fase preparatória de lavra de jazidas de hidrocarbonetos fluidos será requerida para constituir com a lavra uma concessão única". Acredita-se que nenhuma emprêsa de petróleo, nacional ou
estrangeira, solicitará uma concessão de pesquisa e lavra se, no fim
do período determinado para a pesquisa, e durante a qual a emprêsa tenha feito grandes empregos de capital na exploração, perfuração de poços, etc., tiver de solicitar do órgão do Govêrno o direito de passar para a fase da lavra.
Ademais, é aconselhável que o concessionário tenha o direito
de passar da fase de pesquisa para a da lavra antes da terminação
do período fixado para a pesquisa, nos casos onde condição desta
operação justifique tal procedimento. Pode haver casos pouco comuns em que um concessionário de muita sorte possa descobrir e
desenvolver um campo de óleo durante a primeira parte do período
da pesquisa. 11.:ste concessionário depois de avisar ao Govêrno deve
poder iniciar a sua fase de lavra. O Govêrno, neste caso, começará a receber mais cedo os seus direitos. Ademais, o concessionário deve ter licença de purificar o petróleo e de vendê-lo no mercado próximo a sua concessão o mais depressa possível . Em regiões
isoladas, onde o preço dos produtos de petróleo é muito alto, esta
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conduta trará grandes benefícios à economia da região na qual se
prosseguem estas operações.
Nesse caso o dispositivo da Letra d do Art. 49, que estipul~
que a lavra inclui "os estudos e trabalhos geológicos e geofísicos necessários a orientarem a locação e a perfuração de novos poços"
parece incompleto. O concessionário deve certamente ter o direito
de localizar e explorar qualquer estrutura que possa existir dentro
da área de sua concessão e que seja adicional às estruturas definidas por êle durante os períodos de reconhecimento e pesquisas.

Reservas nacionais
Há diferença de opinião nos vários países quanto às áreas a
serem incluídas nas reservas nacionais, quanto às razões para a
existência de tais reservas e quanto à maneira de utilização das
mesmas.
Em alguns países, certas áreas que representam perspectivas
de desenvolvimento dos r~cursos petrolíferos são reservadas pelo
Govêrno Federal.
Em outros países, as reservas nacionais compreendem lotes ou
parcelas que são devolvida~ ao Govêrno pelas concessões de pesquisas. Podem incluir também áreas de concessões que foram extintas devido a terminação de seus períodos, ou que foram renunciadas ou canceladas. O Govêrno pode dispor destas áreas de diversas
maneiras.
li:le pode conceder i:rr,iediatamente ao concessionário original
ou outros que a desejem, ou, ainda, pode trabalhar nas mesmas
por intermédio de um órgão do Govêrno ou companhias das quais
o Govêrno participe .
Muitas dessas áreas devolvidas contêm depósitos valiosos de
petróleo. Nem sempre é possível a um proprietário de concessão
definir, durante o período de pesquisa, tôdas as áreas dentro da
zona de concessão, que provarão serem produtivas. Quando na ter.minação da fase de pesquisa forem devolvidas áreas adjacentes
a lotes ou parcelas onde o concessionário mais tarde descubra e desenvolva campos de óleos, acontece freqüentemente que porções
dêstes campos de óleo e até mesmo campos separados poderão ser
encontrados dentro das áreas devolvidas.
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Na Venezuela, em tais casos, o Govêrno já concedeu novamente áreas devolvidas dêste tipo e já recebeu por elas enormes lucros,
taxas mais altas de direitos e outras vantagens para a nação.
Quando a área devolvida ao Govêrno contém porções de campos de óleo, é sempre necessário que êles sejam desenvolvidos e produzidos simultâneamente com as outras porções dêstes campos que
se estendem dentro das áreas retidas pelo concessionário original.
A razão é que porções dos campos de óleo nas áreas do Govêrno serão afetadas pela drenagem de quantidades substanciais de petróleo para dentro dos poços vizinhos do concessionário. E' fato já
evidenciado que os poços localizados perto de uma reserva nacional drenam o petróleo de propriedades adjacentes, a não ser que
a última se proteja por poços de compensação.
Nesta caso, a não ser que seja desenvolvida e produzida ativamente, uma reserva de petróleo não pode ser mantida integralmente em lotes ou parcelas que ocupem porções de campos de
óleo, quando as porções adjacentes dêstes campos estejam em estado de ativa produção.

Reservas nacionais em caso de emergência
Há uma crença divulgada que as reservas nacionais podem ser
estabelecidas pelo Govêrno, mantidas em seu estado natural, e
depois tornarem-se disponíveis em casos de emergência nacional.
:mste procedimento é inteiramente impraticável, senão impossível,
pela razão que tôda reserva de petróleo não desenvolvida e equipada para exploração ativa não pode ser de utilidade em caso de
emergência. São necessários anos para desenvolver e equipar um
campo de óleo e para instalar as facilidades de transporte necessários para a entrega do petróleo nos lugares que dêle precisam. Ainda mais, desenvolver e equipar um campo de óleo e mantê-lo em
·suspenso não é econômico, porque o grande capital empregado por
êsse procedimento não dará lucro durante o período de paralização.
Sabe-se que essa paralização dos campos de óleo dá como resultado uma séria diminuição de suas capacidades produtivas ao
voltarem à produção ativa.
A verdadeira reserva de petróleo disponível para a nação em
época de emergência é a reunião das reservas dos campos em ex. ploração ativa no País pelas emprêsas governamentais ou parti-
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culares e que se acham em estado de exploração ativa no momento da emergência. Nestas circunstâncias a melhor garantia contra a insuficiência do petróleo e seus derivados é uma indústria de
petróleo ativa e bem equilibrada, que possa contar com reservas
de petróleo e volume de produção maiores que as necessidades normais da indústria em relação ao consumo interno e à exportação.
Durante a última guerra mundial, um dos fatôres principais
que contribuíram para a vitória dos aliados foi o fato de que milhares de companhias e de operadores individuais que constituem
a indústria de petróleo, tinham antes desta emergência desenvolvido e equipado plenamente campos de óleo, sistema de transporte
e refinarias que se achavam em estado de exploração ativa e que
a indústria se encontrava numa posição de estender suas operações a novas áreas promissoras. A única supervisão necessária da
indústria do petróleo pelos Governos Aliados, durante a guerra, foi
a que interessava à correlação das operações da indústria na satisfação das necessidades militares nos vários teatros da guerra, e no
mínimo das exigências internas das Nações Aliadas.
A não ser isso, todos os trabalhos da indústria de petróleo altamente especializados, foram deixados nas mãos dos diretores e
pessoal das emprêsas que constituem a indústria. Muitos dos
membros dos comitês que funcionaram para os Governos Aliados
na regulamentação da indústria do petróleo durante a guerra, eram
homens da indústria que riermaneceram a serviço do Govêrno durante essa emergência e desde então voltaram às sua posições nas
companhias de petróleo.
As companhias estran~eiras que trabalham nos Estados Unidos, Canadá, América Latina e Oriente Médio cooperaram plenamente com os programas determinados pelos vários comitês nacionais e internacionais que trataram com a indústria do petróleo.
Deve-se notar, que dos muitos países produtores de petróleo
através do mundo, que dependem de órgãos governamentais para
o desenvolvimento e exploração dos seus recursos de petróleo, somente o México com a sua indústria de petróleo herdada, conseguiu satisfazer as suas necessidades internas, sem racionamento,
e ainda contribuiu com uma pequena parcela de exploração para
as reservas de petróleo das Nações Aliadas.
Muitos anos antes da última guerra mundial, o Govêrno dos
Estados Unidos tinha separado 4 reservas de petróleo para uso da
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Marinha. Durante a guerra somente uma destas reservas, a do
campo de óleo de Elk Hille, na Califórnia, conseguiu suprir alguma
quantidade apreciável de petróleo e o mesmo achava-se em estado
parcial de lavra por mais de 20 anos antes do comêço da guerra.
O Govêrno Federal de cada Nação, em cujo território trabalho a
indústria de petróleo, em tempos de emergência, possui o direito
de dar os passos necessários para controlar e regular as atividades
da indústria, dentro dos limites do país. No entanto é necessário
ter uma indústria próspera, bem desenvolvida e funcionando eficientemente. A experiência provou que é errônea a teoria de que
as reservas nacionais inativas possam contribuir para as necessidades decorrentes de uma emergência nacional.

Reservas nacionais no Brasil
E' pouco provável que a indústria de petróleo, durante os próximos 50 anos, solicite concessões de pesquisas e lavra abrangendo
mais de 30 % dos 300 . 000. 000 de hectares que constituem a área
das bacias sedimentares do Brasil .
Dos 90.000.000 de hectares indicados nesta afirmação, um mínimo de 45.000.000 de hectares voltará ao Govêrno no fim dos períodos de reconhecimento (pesquisa). Como já foi previamente
declarado, se descobrirem campos de óleo nas áreas de concessão,
parte dêsses campos e outros podem ser encontrados nas áreas devolvidas ao Govêrno. Estas áreas, juntamente com 70 % do total
das áreas da bacia sedimentar do País que ficariam fora de concessão, formariam um grande território para o estabelecimento de
qualquer reserva nacional que o Govêrno possa desejar.

As reservas nacionais e a fase de lavra
No anteprojeto, a obrigação especificada no Art. 41, que declara, "A titular executará, a juízo do CNP, um poço pioneiro,
no mínimo, em cada estrutura apropriada para a acumulação do
petróleo, assinalada no relatório a que se refere o disposto no Art.
29, é preliminar a exigência estipulada na primeira parte do Art.
45, que declara, "Dentro de seis (6) meses, a contar da data da
terminação do prazo a que se refere o Art. 39, o titular da pesquisa apresentará ao CNP relatório circunstanciado, contendo
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elementos que possibilitem juízo seguro sôbre a reserva mineral
representada pelas jazidas sondadas ... "; e êsses dois dispositivos
são preparatórios para o procedimento indicado na primeira parte
do Art. 48, que declara,"Ao serem indicados os lotes de lavra, o
CNP escolherá, entre as áreas sondadas e verificadas produtivas
de hidrocarbonetos fluidos, e que deverá ser entregue à União para
constituir reserva nacional e que será igual a um décimo (1/10)
das áreas retidas para titular" . li:ste é um método pouco usado
para formar uma reserva nacional .
A obrigação para o proprietário de perfurar ao menos um poço
pioneiro em cada estrutura, que pareça apropriada para a acumulação de petróleo, durante o período de pesquisa, pode ser onerosa
e pouco econômica.
Em primeiro lugar, existem várias espécies de estruturas geológicas que em graus variados são consideradas favoráveis para
a acumulação de petróleo. Uma emprêsa eficientemente dirigida,
em cuja concessão se encontrem vários tipos de estruturas, naturalmente limitará as suas ,atividades iniciais aos tipos mais favoráveis e de mais fácil ace~so, se conseguir descobrir petróleo em
quantidades comerciais em mais de uma estrutura e providenciará
o desenvolvimento das mesmas a fim de alcançar a situação de exploração comercial o mais cedo possível.
Ainda mais, no caso qe uma concessão estar situada numa região onde a construção de vias de comunicação e transporte seja
difícil e dispendiosa, o concessionário que já perfurou poços em
mais de uma estrutura e obteve sucesso descobrindo depósitos· de
petróleo dentro da área de concessão, não empreenderá a construção prematura das disper,tdiosas estradas e instalações para cada
estrutura indicada como promissora pelo reconhecimento geológico. Quando económicamente justificado pelas suas diligências,
êle perfurará poços nas possíveis estruturas de sua concessão no decurso normal de suas operações, o capital empregado nestas prematuras perfurações exploratórias ficará inativo por um considerável período de tempo e 131-umentará o curso de tôda a operação do
petróleo produzido pelos ci:i.mpos de óleo desenvolvidos em primeiro
lugar.
O relatório detalhado submetido ao órgão do Govêrno de acôrdo com a primeira parte do Art. 45 deve conter "elementos que
possibilitem juízo seguro sôbre a reserva mineral representada pe-
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las jazidas sondadas ... " Em quase todos os casos seria impossível obter estas informações durante os períodos de pesquisa.
O volume ·das reservas de petróleo não pode ser determinado
nem por aproximação durante o período de pesquisa. A fim de fazer uma avaliação razoável do volume das reservas de petróleo dentro de uma estrutura, deve-se antes perfurar poços em tôdas as
partes da estrutura para determinar as variações de espessura dos
horizontes produtores, as alterações de sua porosidade, permeabilidade e outras formações características, e a diferença de teor
do óleo e água.
E' também necessário determinar a distância vertical e a área
limite da produção nas formações. Geralmente é impossível avaliar com segurança absoluta as reservas de um campo de óleo até
que êle esteja bem desenvolvido em produção ativa por mutios anos.
E' certo que a perfuração de um poço em cada estrutura promissora, de acôrdo com as exigências do Art. 42, não forneceria as informações suficientes para determinar as reservas das estruturas
assim examinadas, nem as áreas produtivas que delas dependem.
A perfuração de poços "indispensável para determinação das reservas e da capacidade produtiva das jazidas" não é uma função da
fase de pesquisa, como estipula o Art. 38, e sim da fase de lavra,
e, em quase todos os casos, a sua execução será impossível durante
o período de pesquisa .
A significação da primeira parte do Art . 48 não é clara.
:S:ste artigo, juntamente com o Parágrafo 1.0 , que o segue, dá
a entender que um concessionário depois de escolher o seu lote de
pesquisa e lavra da zona de reconhecimento que lhe fôra originalmente concedida, terá no fim do período de pesquisa de devolver
ao Govêrno alguns dos lotes por êle retidos. Não há estipulação no
número de lotes que pode ser retido. A Letra b do Art. 45 estipula
"planta topográfica das áreas pesquisadas, com indicação dos lotes que serão retidos para a lavra ... "
Não há afirmação de que o concessionário não possa reter para
lavra todos os lotes da concessão. O Parágrafo 1.0 do Art. 46
declara, "A aprovação por ato do Presidente da República assegura à titular da pesquisa o pleno direito de passar à lavra dos lotes
para isso indicados na forma de Letra b do Art. 45 .
A concessionária reterá certamente as "áreas sondadas e verificadas produtivas de hidrocarbonetos fluidos" que se acham den-
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tro de sua concessão . O que decorre do Art. 48 é que se o concessionário desejar reter todos os lotes de sua concessão, o Govêrno
poderá escolher um décimo do total da área dêsses lotes . Será um
caso raro se as áreas produtivas dos lotes retidos atingissem um
décimo do total da área dêsses lotes .
Pelo Art . 48, o Govêrno poderia desapropriar tôda a área produtiva da concessão, desapropriando esta décima parte do total
da área dos lotes retidos .
Ainda mais, a devolução de um décimo de sua área de produção constituiria para o concessionário uma pesada carga além das
taxas e direitos que êle deve pagar. Em vez dos direitos normais
de 8 %, 10 % ou 12 %, conforme o caso, o concessionário deverá
também devolver dez por cento da área produtiva por êle descoberta como um resultado das operações financiadas inteiramente
por êle. Nenhuma emprêsa de petróleo, nacional ou estrangeira,
procurará obter concessões, sob uma legislação que a obrigue a
devolver ao Govêrno uma parte indefinida da área produtiva, além
do pagamento das taxas direitos normais em qualquer concessão, e isto depois que êle itrriscou grandes somas de capital e descobriu reservas de petrólep próprias para a exploração .

e

Direitos

A respeito das taxas dos direitos estipulados no Art. 57 do
anteprojeto, deve haver t1-ma declaração de que em cada caso o
valor dos direitos deve ser calculado relativamente ao valor dos hidrocarbonetos do campo fie produção.
O método para determinação dêsse valor deve ser esboçado
pela lei.
O método habitual para determinar o valor do petróleo do
campo de produção é o seguinte: considera-se o valor do petróleo
de grau e qualidade equivalente no mais próximo mercado interno ou pôrto de exportação e deduz-se dêsse valor o custo do transporte do petróleo do campo de produção ao mercado ao pôrto, conforme o caso .
.Nos casos em que o Govêrno prefira receber o impôsto em petróleo, a lei deveria determinar os locais e as condições escolhidas
para o seu recebimento e quando a entrega fôr feita em local di-
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verso do campo de produção e por meio de transporte estipularse-ia que o Govêrno pagará o custo do transporte do petróleo, do
campo de produção até o local da entrega.
E' costume, na legislação do petróleo, estipular que o concessionário está isento do pagamento de direitos sôbre o petróleo ou
gás natural por êle empregado nas operações da concessão e sôbre
o gás natural que é devolvido às formações do subsolo ou que se
evapora. É, também, costume incluir na legislação que a fabricação da gasolina natural e os direitos a serem pagos ao Govêrno
sôbre o produto obtido, ficarão dependentes de um acôrdo entre
o Govêrno e o concessionário, devendo o mesmo acôrdo ser incorporado ao contrato de concessão.

Extinção das concessões
O Parágrafo 2. 0 do artigo determina causas para a extinção de
urna concessão. Uma sexta é o término do período de concessão ou
de sua prorrogação ou prorrogações, confrme o caso.
O Parágrafo 2. 0 do artigo determina, "A renúncia terá lugar
mediante declaração legalmente feita pelo titular ao Presidente da
República". Admite-se que o titular de uma autorização ou concessão deveria ter o direito de renunciar a tôdas ou parte das zonas de
reconhecimento ou lotes de pesquisa e lavra, em qualquer época,
mediante aviso dirigido ao Govêrno e declaração da renúncia ao
Presidente da República. Ao titular que desejar efetuar a renúncia, deveria ser exigido somente o pagamento de taxas e contribuições por êle devidas até a data da renúncia e o cumprimento das
demais obrigações do contrato. Quanto à restrição referente à concessão de novas autorizações em casos de renúncia "por motivo
justificado a juízo do CNP" em vista do que dispõe o Parágrafo 6.0 do Art. 26, e da obrigação imposta na primeira parte do
Art. 46, que determina que o titular pode renunciar a sua concessão se provar, satisfeito PO tocante a perfurações de sondagem. . . "que nas áreas concedidas não existam hidrocarbonetos
fluídos comercialmente exportáveis", pareceria que tais exigências são excessivas em vista do fato de que a razão inevitável para
a renúncia é a ausência de depósitos de petróleo comercialmente
exploráveis dentro das áreas autorizadas ou concedidas.
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No caso de extinção da concessão, em conseqüência da exaustão das jazidas, previstas no Parágrafo 3.º do Art. 15, que estabelece: "A extinção por exaustão das jazidas dar-se-á quando os
poços dos lotes delimitados para a lavra deixarem de produzir resultados compensadores", deve-se fazer uma ressalva, para as flutuações de preços excepcionalmente baixos, durante os períodos de
depressão econômica. Se o concessionário empregou grandes capitais no desenvolvimento de um campo de óleo, na instalação de
facilidades de transporte e, subseqüentemente, devido a uma baixa
temporária de preços, não consegue vender o petróleo com lucro,
durante um período de depressão econômica, não deverá ser punido pela extinção de sua concessão. Admite-se que esta situação
constitua "causa justa" reconhecida pelo Govêrno nos casos de
abandono do objetivo da concessão, definidos no Parágrafo l.º
do Art. 15.
As causas para a "caducidade" de uma concessão, previstas
.no anteprojeto serão discutidas em outra parte dêste relatório.
'

O valor do Art ,. 13 do anteprojeto da concessão

O Art. 13 do ante+1rojeto diz: "O valor econômico da concessão só poderá compre1ender:
a) os hidrocarbon(~tos fluídos das jazidas que se acham na
exploração efetiva, estimado pelo seu custo de produção na bôcados-poços;
b) o das reservas medidas, estimado pelo seu custo de preparo para produção.
Parágrafo único - Em caso algum, o valor econômico da concessão poderá abranger o das jazidas indicadas ou indeferidas e
o dos direitos e isenções não exercidos."
Isto é o contrário à definição universalmente aceita do valor
econômico de uma conf:!essão de petróleo e o mesmo deveria ser
definido pela previsão ele lucro líquido a ser retirado da exploração, e do qual se desconta o valor atual acrescido do valor de depreciação do aparelhamento e instalações pertinentes à concessão,
no ato da avaliação.
O método geralmente usado pelos técnicos, para determinar o
valor econômico, inclui a consideração da proporção de declínio
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da produção nos anos futuros empregando no cálculo preços de
petróleo e custo normal de operação na ocasião em que foi feita
a avaliação.

Indenizações ao concessionário
O Art. 17 do anteprojeto estabelece, em parte: "Os materiais, instalações e construções utilizados na exploração da concessão serão entregues à União:
1) Independentemente de indenização nos casos das Alíneas
a (abandono do seu objeto) e c (exaustão das jazidas) do Art. 15.
2) Com a indenização relativa ao custo histórico não amortizado, mantido o valor da moeda de cada inversão de capital no
caso da Alínea e (resgate) do Art. 15 e do Parágrafo único do
Art. 15."
O Parágrafo 5. 0 do Art. 15 diz: "O resgate dar-se-á quando
fôr exigida por manifesto interêsse público ou necessidade da segurança nacional" .
E' um princípio universalmente aceito que o Govêrno Federal
de um país tem o direito inerente de confiscar uma propriedade
pro mtoivo de manifesto interêsse público ou segurança nacional.
Em tempo de guerra, é hábito do Govêrno desapropriar propriedades dos inimigos estrangeiros ou de residentes nacionais e estrangeiros .
Contudo, em casos comuns, de resgate de uma concessão devido a manifesto interêsse público, o total da indenização a ser
paga ao concessionário deveria ser baseado no valor presente de
reservas positivas de petróleo, mais o valor depreciado do aparelhamento e instalações pertinentes à concessão, na ocasião do resgate.
E' de crer que as emprêsas de petróleo hesitariam em investir
seus capitais em um país que, em casos de resgate de suas concessões pelo Govêrno por motivo de manifesto interêsse público, seriam indenizados apenas pelo reembôlso do custo histórico não
amortizado de suas operações .
O Parágrafo 2. 0 do Art. 17 estabelece: "Para assegurar a
observância dêste artigo, nos contratos respectivos serão incluídas
cláusulas que impeçam a execução de suas operações por via de
locação de bens ou de serviços, a cessão que não envolva tôdas as
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máquinas, instrumentos, edifícios e instalações utilizadas na exploração, bem como que a sua venda ou substituição se faça sem
prévia licença do CNP".
Neste parágrafo existem inferências tácitas que parecem restritivas e nada razoáveis. Por exemplo, se "a execução de suas operações por via de locação de bens ou serviços" deduz que o concessionário não pode contratar empreiteiros para serviços especiais,
como sejam, perfuração dos poços, exploração geofísica, estrutura
elétrica, acidificação das formações etc. a restrição não é justa
nem imparcial, sobretudo em vista da disposição do Art. 84, que
determina: "A União, por intermédio do CNP, poderá:
1 - Efetuar, diretamente ou median.te contrato com emprêsas especializadas de reconhecida idoneidade, nacionais ou estrangeiras:
a) operação. . . etc.".
Inúmeras funções da indústria do petróleo são executadas
quase que exclusivament~ por empreiteiros que se especializam
nestes trabalhos e cujo pessoal é adestrado neste serviço. A eficiência das operações dos concessionários seria prejudicada se os
empreiteiros fossem impedidos de usar êsses serviços.
Mai ainda, o concessionário, como qualquer outra entidade
encarregada de serviços, qeveria possuir o direito livre de vender
qualquer das suas "máquiqas, instrumentos e instalações" em qualquer ocasião, com ou sem permissão do Govêrno. Por exemplo,
uma concessão prevista mi lei, pode incluir lotes em províncias sedimentárias muito distantes. O titular da concessão pode ter desenvolvido um pequeno campo de petróleo numa província isolada
e, na mesma ocasião pode ter desenvolvido um campo de petróleo
mais lucrativo ou um conjunto de campos em uma ou outra província. Um segundo concessionário pode estar explorando um
conjunto de campos de petróleo na vizinhança do pequeno campo
de petróleo do primeiro concessionário. Neste caso, pode ser muito econômico, para o primeiro concessionário alugar ou vender ao
segundo o seu pequeno campo de petróleo, junto com o aparelhamento que lhe pertence. :Êsse proceder deveria ser legal no caso
de o segundo concessionário não ultrapassar o limite das áreas que
lhe foram concedidas por lei.
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O aluguel ou cessão dessas propriedades constituiria uma
transação comercial comum e não deveria constar da lei nenhum
dispositivo que impedisse essa transação.
Além de tudo, nos trabalhos normais da indústria do petróleo,
acontece freqüentemente que o concessionário tem maquinaria,
instrumentos ou instalações que êle não pode mais utilizar.
Pode ser que todo êsse aparelhamento ou parte dêle seja útil
ao Govêrno ou a outro concessionário. Nesse caso, o concessionário
não deveria ficar impedido por lei de vender o aparelhamento àqueles que o necessitam. A indústria do petróleo opera de acôrd.o com
os princípios estabelecidos nos negócios em geral e nenhuma restrição como as do Parágrafo 2.º do Art. 17 deve ser-lhe aplicada que
não o seja também às outras indústrias e negócios em todo o País.
O dispositivo do Parágrafo 3.º do Art. 17 é excelente porque
garante ao Govêrno a aquisição de uma propriedade bem aparelhada ao término do período da concessão. Contudo, sugere-se que
o parágrafo seja ampliado para prever casos de prorrogação do período da concessão. Também, deve haver um dispositivo para isentar o Govêrno do pagamento para a conservação do aparelhamento
dos campos de petróleo que estiverem próximos da exaustão no
fim do período da concessão.
Parece injusta a exigência formulada no Parágrafo 2.º do
Art. 47 que obriga o concessionário que renuncia à sua concessão
durante a fase de pesquisa, a vender sua instalação e material ao
sucessor, pelo custo, menos a depreciação. Pode haver casos em
que o primeiro concessionário deseja vender a seu sucessor todo o
aparelhamento utilizado na concessão ou parte dêle. Esta venda
seria uma transação comercial particular, realizada entre duas
~ntidades e a lei não deveria ditar têrmos ou transações como estas. Por outro lado, o primeiro concessionário na mesma ocasião
poderia ser titular de uma outra concessão ou autorização em cuja
operação êle pudesse utilizar o aparelhamento já usado na concessão renunciada. Nesse caso, seria injusto obrigá-lo a vender o aparelhamento pelo valor depreciado, fazendo-o importar um novo
aparelhamento para os novos trabalhos.
Quando, por motivos que não sejam o rompimento do contrato, se dá o confisco do aparelhamento de um concessionário que já
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o tenha utilizado em outro local, a indenização deve ser baseada
antes no valor da substituição do equipamento do que no seu valor
histórico depreciado.
A discussão precedente aplica-se igualmente às restrições impostas no Parágrafo único do Art. 59 que trata dos dispositivos
referentes às instalações e material pertencente às concessões que
são renunciadas durante a fase da lavra. Além disso, nesse parágrafo, há uma obrigação imposta do Govêrno e que poderia ser
injusta. O parágrafo determina que o pagamento da indenização
deverá ser feito "na forma prescrita pelo Parágraifo único do
Art. 56", que por sua vez, estabelece: "A indenização será paga
pelo Govêrno, no caso da incorporação da lavra à reserva nacional,
ou pela nova titular que a obtiver, por via de licitação". Em quase
todos os casos, a razão da renúncia de uma concessão, durante a
fase da lavra, é não poder mais ser explorada comercialmente.
Nesse caso, não é provável que uma outra emprêsa solicite a concessão. Ainda, de acôrdo com os têrmos do parágrafo citado, o Govêrno teria de comprar o aparelhamento pela metade do valor depreciado . No caso de uma concessão antiga ou localizada numa
região isolada, o equipame:Q.to teria pouco ou nenhum valor.
Na discussão a respeitq dos materiais e instalações utilizados
na exploração de uma conc~ssão de petróleo, deve-se salientar que
grande parte do aparelham~nto constitui um valor recuperável ou
então não vale a pena incorrer em maiores despesas. Isso se verifica sobretudo quando se trata de uma antiga propriedade. Uma
grande parte do aparelhamento nos poços, como por exemplo as
armações, é de pouco valor mesmo quando pode ser recuperado.
O aparelhamento de um campo de óleo torna-se obsoleto com
muita facilidade. A maquinaria e os processos que hoje são modernos, daqui a dez anos são considerados fora da moda. Ao contrário, o aparelhamento an~igo instalado numa concessão que está
sendo explorada, pode ter µm valor de utilização muito maior do
que seu valor intrínseco .
Indenização ao dono do solo

Quanto à indenização a ser paga pela concessionária ao dono
do solo em virtude da ocupação de sua terra, o Parágrafo 1.º do
Art. 34 do anteprojeto determina: "O cálculo da indenização de-
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verá corresponder ao rendimento máximo da exploração do imóvel,
máximo de ocupação, ou no dôbro do seu valor venal, fixado por arbitramento, quando os trabalhos das pesquisas e lavra o tornarem
impróprio para o uso a que se destinava". Não está claro se a indenização que corresponde "ao rendimento máximo" deve ser paga
de uma vez ou anualmente. Também não está compreensível porque o concessionário deveria pagar "o dôbro do seu valor venal",
quando é admissível que êle pode comprar a terra pelo valor comercial.
Sumário da Secção II
Resumindo a discussão nesta secção do relatório, deve-se declarar que há pouca possibilidade ou nenhuma de as emprêsas de
petróleo, nacionais ou estrangeiras, empregarem seus capitais no
Brasil em vista dos têrmos e condições estipulados no anteprojeto.
Nesta secção foram discutidas as modificações e as supressões dos
dispositivos do anteprojeto, a respeito do modo de proceder para
obter autorizações de reconhecimento e concessões de pesquisa e
lavra e para o funcionamento da indústria mencionada nesses dispositivos, que se acredita serem de interêsse para os capitais particulares, nacionais e estrangeiros, no desenvolvimento dos recursos petrolíferos neste País.
Acredite-se que as modificações fundamentais necessárias são
as mencionadas a seguir:
1 - Uma emprêsa organizada e domiciliada de acôrdo com as
exigências legais do Brasil e que provou possuir recursos financeiros e capacidade técnica para cumprir com as obrigações que possa
contrair de acôrdo com a lei deve ter o direito de fazer investigações preliminares geológicas ou geofísicas, mediante autorização
do Govêrno, em todo o território da Nação, excetuando as áreas já
concedidas e aquelas em que estas investigações forem expressamente proibidas pelo Govêrno Federal. O objetivo das investigações preliminares seria a seleção de áreas de uma concessão de
pesquisa e a lavra na qual o titular teria pago o direito exclusivo
para realizar investigações detalhadas e escolher áreas a serem
por êle retidas ao terminar o período de pesquisa.
2 - Tendo o titular pago suas taxas e contribuições e cumprido com as demais obrigações contraídas de conformidade com a
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legislação do petróleo e dispositivos de outras leis do País a que
está sujeito, deve ser-lhe garantida a transição da fase de pesquisa
para a de lavra. Tôdas as obrigações contraídas às quais ficará
sujeito durante as fases de pesquisa e lavra serão incluídas no
decreto ou ato que lhe outorga a concessão de pesquisa e lavra.
Quantos aos Itens 1 e 2, precedentes, admite-se que todo o
processo de outorgar zonas de reconhecimento e concessões de pesquisa e lavra poderia ser simplificado e facilitado e teria melhor
continuidade legal se a fase de reconhecimento, como mencionada no anteprojeto, fôsse absorvida na fase de pesquisa. Baseandose nestas disposições o concessionário no fim do período fixado
para pesquisa se veria obrigado a renunciar a metade da área que
lhe fôra concedida a princípio. Esta disposição faria com que o
concessionário iniciasse e realizasse os programas que são essenciais a várias fases, com garantia de continuidade de seus trabalhos o que se torna impossível com as determinações do anteprojeto. Com êsse sistema, as operações do concessionário, a seu pedido, passariam sem interrupção para a fase de lavra, quer no final
do período fixado para a pesquisa, quer antes dessa ocasião.
Deveria ser exigido que de tempos em tempos o concessionário apresentasse planos gerais de suas projetadas operações juntamente com os relatórios sôbre o prosseguimento de seu programa!
mas a continuação de seu título de concessão não deve ficar na
dependência da aprovação dêsses planos e relatórios pelo órgão administrativo do Govêrno.
3 - A lei deveria permitir a concessão de áreas de pesquisas
e lavra pelo menos até a quantidade de áreas e distribuição sugeridas na discussão .
4 - Uma vez escolhidas pelo concessionário as áreas abrangendo metade das áreas de pesquisas e lavra, êle não deve ser obrigado a subdividir ainda mais a sua concessão.
5 - O processo de entregar ao Govêrno os direitos em mercadoria, deve ser determinado e o método de calcular a base do valor
dos direitos deve constar da lei.
6 - O titular deveria possuir o livre direito de renunciar a todos
os seus lotes de pesquisa e lavra ou parte dos mesmos e de adquirir
novos lotes até o limite estipulado na lei.
7 - Convém fazer modificações nos dispositivos relativos às
indenizações sugeridas na discussão.
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8 - O concessionário deverá ter direito livre de vender ou
transferir tôda sua concessão e equipamento ou partes a um terceiro comprador, uma vez cumpridas as obrigações contratuais.
Esta venda ou transferência não deveria ser permitida sem prévia
autorização do Govêrno quando a aquisição da concessão pudesse
ter como resultado o fato de o comprador ficar com uma área
maior do que a permitida por lei.
9 - A perfuração e o desenvolvimento das estruturas incluídas na concessão e que pareçam promissoras devem ficar inteiramente a critério do concessionário.
SECÇÃO

III

Discussão dos dispositivos do anteprojeto a respeito
das concessões de transporte e refinação

A primeira parte do Art. 62 do anteprojeto estabelece: "A
refinação do petróleo e o tratamento industrial dos gases naturais
será objeto de concessão autônoma, bem como o seu transporte
por oleoduto e por navios-tanques, em rios nacionais e na faixa
marítima de cabotagem" .
O tratamento industrial dos gases naturais do petróleo é uma
operação raramente realizada em conjunto com a refinação do
petróleo e tem pouca ou nenhuma relação com esta última função.
O gás natural é o gás produzido pelos poços, e que vem misturado com o petróleo ou separado. Há algumas jazidas de gás que
não contém petróleo. As jazidas de petróleo podem conter gás
em proporções muito grandes ou muito pequenas. O gás proveniente das jazidas que não contém petróleo é chamado "gás sêco",
em outras palavra tem pouco teor de hidrocarbonetos líquidos ou
nenhum. Por outro lado, o gás produzido com o petróleo pode conter quantidades comercialmente extraíveis do que se acham a gasolina natural ou "condensada".
:&:ste tipo de gás chama-se "molhado". A gasolina natural
quando tratada industrialmente, habitualmente é separada do gás
que a contém por meio de um processo de absorção. O gás que fica
depois da separação é um "gás sêco". Esta operação é invariàvelmente realizada próximo ao campo de produção porque raramente

-

444 -

é econômico transportar gases "molhados" para grandes distâncias.

A gasolina natural extraída do gás "molhado" está quase sempre
misturada com o petróleo bruto produzido na concessão e levado
com êste pelo sistema de transporte. Daí se conclui que o tratamento industrial dos gases naturais está intimamente ligado à
operação de lavra e deveria ser incluído no anteprojeto, juntamente com o processo de beneficiamento primário, sob o Título III.
Discutindo o assunto referente à refinação e transporte, mencionado no anteprojeto, é necessário rever os diversos artigos, que
em seqüência tratam dêsse assunto.
O Art. 4.º define bem claramente os seus tipos de operação,
que abrangem "o aproveitamento industrial das jazidas de hidrocarbonetos fluídos".
O Parágrafo 2.º do Art. 4.º diz que três destas operações, (1)
a pesquisa "a lavra e o primeiro beneficiamento dos produtos extraídos", (2) "O transporte dos produtos brutos ou refinados por
oleodutos ou navios-tanques, em rios navegáveis ou cabotagem" e
(3) "a refinação do óleo naeional ou importado'', podem ser objeto
de concessões separadas ou simultâneas e podem incluir uma ou
outra, ou ambas autorizaçqes de reconhecimento e exportação.
O Parágrafo 3. 0 do Art. 4. 0 diz: "Quando as concessões sejam
outorgadas à mesma titulf!.r, os decretos e contratos respectivos,
deverão ficar declaradas as autorizações compreendidas e as condições do seu exercício" .
O Art. 5.º estabelece: 1'as operações da Alínea e (o transporte) do Art. 4.0 poderão ser objeto de concessão de serviços públicos
de transporte, sempre que possam interessar a mais de uma emprêsa produtora ou à economia de grandes centros de exportação
ou importação de óleo bruto ou refinado ou ainda à segurança
nacional.
§ 1.º Nas concessões de aproveitamento industrial que compreendem a operação da referida alínea será sempre prevista e regulada a sua transformação à concessão dêsse tipo já existente, devendo o quantum de indenização ser pago e o modo do pagamento
constar do contrato que fôr lavrado.
§ 2. 0 Verificada a hipótese constante do parágrafo anterior,
à titular de concessão primitiva serão asseguradas, tanto quanto
possível, condições de transporte idêntico às que gozava".
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A primeira parte do Art. 6. 0 diz: "As autorizações e concessões
referidas pelo § l.º do Art. 4.º e pelo Art. 5.º só poderão ser outorgadas a sociedades brasileiras, organizadas no País de acôrdo
com as suas leis e com o disposto nos Arts. 18 e 25". Os Arts. 18
e 19 definem o tipo de companhia particular que podem possuir
autorização e concessões.
Conforme o disposto nos citados artigos ficou determinado
que uma emprêsa particular de petróleo, dirigida por nacionais ou
estrangeiros, pode possuir simultâneamente concessões de pesquisas e lavras, transporte e refinação e também autorizações de reconhecimento e exportação, contudo, a concessão de transporte
ficará sujeita a se transformar em uma concessão de serviço público de transporte, de conformidade com os têrmos e condições
prescritas no Art. 5. 0 • Mesmo a concessão de serviços públicos de
transportes pode ser possuída por estas companhias particulares
de acôrdo com o dispositivo do Art. 6.0 e. a interpretação suplementar dos Arts. 18 e 19.
Em contradição ao que ficou dito acima, o Art. 63 diz: "As
concessões de refinaria e de transporte somente poderão ser outorgadas a sociedades cujas ações de voto pertençam em maioria a
acionistas brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas, salvo quanto
a estas o disposto no Art. 7.º".
A continuação do Art. 63 estabelece:
§ 1.º No caso previsto pelo Art. 5.º a concessão, que será de serviço público de transporte, poderá ser outorgada àquela das titulares interessadas que satisfizer a condição estabelecida neste artigo.
§ 2.0 No mesmo caso, quando interessar à economia de grandes centros de exportação ou importação de hidrocarbonetos fluidos ou refinados ou à segurança nacional, somente poderá ser outorgada a sociedades de economia mista.
Os dispositivos dêsses dois parágrafos são contrários ao que
prescrevem os Arts. 6, 18 e 19.
Mais ainda, o Art. 64 estabelece: "A concessão de refinarias
e a de transporte por oleodutos ou navios-tanques poderão ser outorgadas a sociedades concessionárias de lavra, depois de publicada
a resolução prevista pelo Art. 46:
a) quando preencham a condição estabelecida pelo Art. 63;
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b) quando, não a preenchendo, visem a exportação de seus
produtos, atendido o disposto no Art. 76, § l.º".
Os dispositivos do Art. 64 são também contrários aos dos
Arts. 4. 0 e 6.º, que permitem simultâneamente a outorga de concessões de pesquisa e lavra, transporte e refinação a uma só emprêsa particular, dirigida por nacionais ou estrangeiros, antes ou
depois da publicação da resolução mencionada no Art. 46 e quer
ou não seja outorgada à emprêsa uma autorização para exportar.
Os dispositivos dos artigos acima citados deveriam ser esclarecidos e suprimidas as contradições. Uma emprêsa de petróleo,
antes de aplicar seus capitais, deve-se cientificar amplamente
quais as funções permitidas ou não que poderá desempenhar durante as diversas fases de suas operações. A indústira do petróleo,
no seu todo, compõe-se de muitos tipos de emprêsas. Nos Estados
Unidos existem inúmeras companhias que se especializam na refinação e venda; outras se empenham no transporte; outras, ainda, limitam suas atividade~ à produção do petróleo. Contudo, a
maioria das grandes emprê1:;as de petróleo que operam internacionalmente são companhias totalmente integradas que desempenham tôdas as diferentes funções da indústria. Essas últimas organizações, através da correlação eficiente de suas funções integradas, são mais capazes de basear seus lucros no conjunto dos resultados de tôdas suas op~rações do que nos resultados obtidos
pelas funções individuais. ~ procedendo assim, podem oferecer os
produtos fundamentais da indústria para o público consumidor
pelos menores preços . Qua:pto à união das operações da indústria
do petróleo se dividir em l.lnidades separadas de diversos proprietários, conforme o previsto nos têrmos do anteprojeto, esta divisão,
por certo, resultará de uma operação da indústria ineficiente e
nada econômica e em preços mais elevados para o consumidor.
Separadas as unidades da indústria, tendo cada uma sua própria
direção, estas unidades exigiram seu lucro individual e êste seria
muito maior do que as pro:porções dos lucros reunidos de uma emprêsa totalmente integrada à qual caberiam as mesmas funções
da unidade. Além de tudo, os campos de produção do petróleo não
seriam atendidos convenientemente no tocante ao transporte, nem
ficariam satisfeitas as necessidades de consumo interno para os
produtos especializados da~ refinarias. A renda suplementar exi-
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gida pelas diversas unidades deverá ser fornecida pelos consumi~
dores do País, inclusive as Fôrças Armadas, isto mediante a majoração dos preços.
Inúmeros problemas acêrca das operações surgiram em conseqüência da supressão das funções do transporte e refinação que
de outro modo formariam um todo integral com as emprêsas de
petróleo. A hipótese de um concessionamento, cuja área de pes·
quisa e lavra estivesse situada em uma província isolada, evidenciaria alguns dêsses problemas . Admite-se que o concessionário
tenha empregado um capital de 30 milhões de dólares na descoberta e desenvolvimento de reservas suficientes para justificar a
construção de um sistema de transporte, partindo da área concedida até o local onde seu petróleo pode ser vendido ou exportado.
Seus trabalhos estão na fase da lavra e a resolução mencionada no
Art. 46 do anteprojeto foi publicada. Não lhe foi possível solicitar antes a concessão para transporte e refinação porque ignorava quais seriam suas necessidades e portanto não poderia satisfazer às condições previstas nos Arts. 66 e 71. Portanto, a menos
que êle deseje limitar seus trabalhos à exportação da sua produção de petróleo, após ter suprido a cota para o consumo interno,
êle deve, de acôrdo com o dispositivo da Letra.a do Art. 64, tentar
organizar a companhia da qual êle recebera um interêsse menor,
de acôrdo com os têrmos do Art. 63. Nas circunstâncias previstas
no Parágrafo 2.0, do Art. 64, a companhia de transporte poderia
ser de economia mista. Admitindo-se que os desenvolvimento
do concessionário, nesta ocasião, apresentem a necessidade de um
sistema de transporte que custará 60 milhões de dólares e uma
refinaria que custará mais de 50 milhões e que nos anos vindouros
o desenvolvimento de sua concessão de lavra exija um capital de
80 milhões de dólares, pergunta-se então: seria ou não possível
obter maiores capitais para as companhias de refinação e transporte? E no caso afirmativo, quanto tempo levaria para conseguir
a importância necessária para o projeto. E' admissível que o concessionário tenha de interromper seus trabalhos de produção durante alguns anos, por falta de transporte, justamente na ocasião
em que êle poderia suprir as necessidades internas do País. E enquanto durasse essa interrupção o Govêrno não receberia renda
porque não receberia os direitos pagos pelo concessionário.
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Além disso, o concessionário da lavra não teria contrôle sôbre
os serviços do sistema de transporte e refinaria depois que fôssem
estabelecidos. No caso em que outros concessionários de lavra desejassem utilizar as facilidades de transporte e refinaria, o grupo,
a princípio interessado, se veria forçado a restringir a sua produção se qualquer das funções provassem ser insuficiente para o petróleo das duas partes interessadas. Mais ainda, o anteprojeto não
tem uma base para determinar as tarifas que os concessionários
de lavra teriam de pagar para o transporte do petróleo, nem tampouco tabelas mediante as quais entregassem o produto ao serviço
de transporte que, por sua vez, o entregaria ao mercado.
Também, não se acha estipulado o preço da refinação, que se
teria de pagar ao concessionário da mesma .
Há uma outra hipótese em que uma concessionária de lavra,
depois de ter fornecido sua cota para o consumo interno, pretendesse exportar o restante de sua produção, em matéria bruta ou
produtos refinados ou nas duas formas, nesse caso, conforme o
dispositivo da letra . . . çlo Art. 64, êle deveria ter o direito de
solicitar concessões de transporte e refinação sem preencher as
condições estabelecidas no Art. 63 . Contudo, de acôrdo com as
condições estipuladas na primeira parte do Art. 5.0 , seria possivel obrigá-lo a transformar sua concessão de transporte num serviço público e compartilh~r suas finalidades com outro concessionário de lavra que pudesse estar interessado em utilizá-lo. Nesse caso,
como no anterior, o conc~ssionário poderia se ver forçado a diminuir sua produção de pet+óleo para poder oferecer transporte para
outros concessionários interessados. Nestas circunstâncias, os dispositivos muito bem intencionados do Parágrafo 2. 0 do Art. 5.º
não teriam significação .
Existem casos em qL.Le seria uma grande economia para dois
ou mais concessionários qe lavra, cujas concessões se acham situadas na mesma região ou no percurso do sistema de transporte, reunirem-se na construção e execução dêsse sistema. A razão para
isso, é que o preço do barril do produto transportado por oleodutos
de grande diâmetro, até um certo limite, é inferior ao dos tubos
de diâmetro menor. Assim sendo, duas ou mais companhias poderiam construir um oleoduto de capacidade muito maior do que a
exigida pela sua necessiçlade individual. Contudo, nunca intalariam um tubo que excedesse em capacidade e previsão de suas ne-
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cessidades reunidas. Conforme o previsto no Art. 5. 0 do anteprojeto, o simples fato de dois ou mais concessionários de lavra estarem interessado no sistema de transporte, os tornaria automàticamente sujeitos a uma concessão de serviço público de transporte
e as encontrariam na contingência de transportar petróleo de outros concesionários estranhos ao grupo, quer suas finalidades fossem ou não adequadas para êsse fim.
Um dos principais itens das despesas de exploração dos recursos petrolíferos é o custo do sistema de transporte, incluindo as
facilidades de armazenagem, pontos terminais, instalações de bombas, etc. Como foi acima mencionado, a capacidade do sistema é
determinada pelo concessionário para o transporte do volume previsto de sua produção com uma margem razoável para a expansão
futura. O concessionário hesitará em aplicar o capital necessário
se houver probabilidade de que no futuro a utilização parcial das
facilidades lhes seja vedada pela razão dêle ser obrigado a transportar o petróleo de outros concessionários. Além do mais, uma
vez o sistema de transporte instalado e em funcionamento, é indispensável que êle continue a funcionar eficientemente e sem interrupção. E' duvidoso que algum concessionário queira enfrentar um risco de importância tão vital para tôdas as suas demais
funções, se tiver de encarar a possibilidade de mais tarde perder a
jurisdição sôbre seu trabalho. O transporte do petróleo é um fator
fundamental em todo o funcionamento complexo das emprêsas de
petróleo reunidas.
Acredita-se que as objeções feitas aos dispositivos do anteprojeto, já discutido nos parágrafos anteriores, seriam melhoradas se
fossem substituídas por um dispositivo estipulando que o concessionário de lavra que trabalha com uma concessão de transporte,
deve transportar o petróleo dos outros concessionários de lavra, a
preços aprovados pelo Govêrno, de acôrdo com o proceder aceito
para a sua determinação e quando no seu sistema de transporte
houver capacidade disponível que ultrapasse suas próprias necessidades. E' também aconselhável que as concessões de transporte
outorgadas a companhias organizadas exclusivamente para esta
finalidade devam ser concessões de serviço público, como aliás está
definido no anteprojeto.
Grande parte das discussões anteriores relativas aos sistemas
de transporte, aplica-se igualmente às refinarias. Contudo, exis-
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tem certos fatos técnicos e econômicos que dizem respeito especialmente às refinarias. Por exemplo, uma refinaria possuída e operada por uma emprêsa petrolífera totalmente integrada, tendo
também suas próprias fontes de produção, é quase sempre uma
refinaria especialisada. A emprêsa, após estudar os tipos de petróleo bruto proveniente de seus poços e os tipos de produtos necessários para seus mercados, nacionais ou estrangeiros, planejará a
refinaria para, com o petróleo de que dispõe, fabricar da maneira
mais eficiente os produtos necessários.
O petróleo bruto de várias jazidas podem possuir uma variedade infinita de característicos químicos e físicos, desde o asfalto
pesado e viscoso, óleos combustíveis contendo pouca gasolina ou
mesmo nenhuma até aos destilados leves .que não contém frações
pesadas. Poderá conter quantidades variáveis de parafina; poderá ser petróleo "doce" ou "azêdo", dependendo do seu teor de
enxôfre. O petróleo com alto teor de enxôfre corrói o aparelhamento do tipo normal usado na refinaria, sendo preciso fazer peças especiais para o seu b~neficiamento e também corrói o aparelhamento de transporte.
O petróleo produzido no campo Pedernales, a Léste da Venezuela, possui um alto teor de enxôfre e o resultado é que a refinação dêsse petróleo só é aceita por uma única refinaria na região
das costas do Golfo, nos ~stados Unidos.
Seria injusto obrigar um concessionário a transportar e refinar o petróleo bruto de alto teor de enxôfre de propriedade de outro concessionário.
De acôrdo com o sistema de competição intensa, as grandes
emprêsas petrolíferas gastam muitos milhões de dólares, todos os
anos, em pesquisas com o objetivo de descobrir e desenvolver melhores produtos e métodos de operação mais econômicos. Grande
parte dessas pesquisas é ftltamente confidencial e estas emprêsas
certamente recusariam a incluir processos novos e secretos nas
refinarias onde elas não têm nenhum contrôle. Um outro resultado dessas pesquisas é que com a descoberta de melhores produtos e novos processos, grande parte da maquinaria e processos mais
antigos, torna-se obsoleta. Já se verificou que, aproximadamente
metade do aparelhamento e dos processos de uma refinaria deveria
ser renovada de dez em dez anos, para se conservar em condições
modernas. O projeto, a execução e a conservação de uma refinaria
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moderna envolvem trabalhos altamente especializados que só poderão ser realizados com o máximo de eficiência e economia por
emprêsas possuindo grandes conhecimentos e experiência dessas
operações.
Resumo

Resumindo esta secção do relatório, admite-se que a separação
compulsória das funções de transporte e refinação dos demais
trabalhos de indústria de petróleo, resultaria em grandes perdas de
eficiência da indústria em seu todo e na produção de qualidade inferior por preços mais elevados, do que se conseguiria com a reunião completa das operações da indústria. É duvidoso se alguma
entre as grandes emprêsas petroliferas viria para êste País em vista
das restrições impostas, referentes às operações de transporte e
refinaria. Acredita-se que os interêsses da União possam ser salvaguardados em tempo de paz ou de emergência nacional e que
uma indústria de petróleo, maior e mais eficiente, se desenvolveria no Brasil se as emprêsas que formam esta indústria tivessem
permissão para realizar tôdas as funções que lhe pertencem.
Privilégio de área

A respeito do "privilégio de área" para a distribuição interna
do petróleo refinado no País e seus derivados", citados nos Arts.
69 e 70 do anteprojeto parece-nos que os dispositivos deviam ser
incorporados ao capítulo que trata de venda interna mais do que
na secção que trata da refinação .
E' difícil compreender como a outorga dessas áreas privilegiadas possa "assegurar em qualquer emergência de suspensão do tráfego marítimo, fluvial ou terrestre o abastecimento das diferentes
regiões que compõem o território nacional". A discussão seguinte
vai demonstrar algumas dificuldades que poderiam surgir com o
sistema de áreas privilegiadas.
As dimensões das áreas do privilégio não estão definidas no anteprojeto. E' admissível que o total dessas áreas possa abranger
todo o território nacional fora das zonas onde tais áreas privilegiadas estão proibidas pelo dispositivo do Parágrafo 30 do
Art. 69.
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E' certo que cada área privilegiada deve ter dentro de seus
limites uma refinaria ou refinarias de suficiente capacidade e projetadas de modo a fornecerem todos os produtos de petróleo que
possam ser necessários na área, e isso porque o dispositivo do Parágrafo 1.0 do Art. 63 estabelece "o privilégio da área exclui a possibilidade de venda de produtos petrolíferos refinados em outras
zonas do País ou no estrangeiro" . Essa exigência pode ser impossível de se realizar. Alguns produtos das refinarias são resultados
de mistura dos subprodutos com outros ingredientes refinados que
talvez não sejam produzidos na área do privilégio nem no resto
do País.
O privilégio da área não exclui a importação para a área de
petróleo bruto a ser refinado dentro de. seus limites. Admite-se
que o concessionário do privilégio da área possa operar sua própria
refinaria na área ou comprar nas refinarias de outros concessionários, na mesma área, os produtos que êle deve distribuir. No primeiro caso, pergunta-se qual será o destino dos subprodutos da refinaria para os quais não, há mercado dentro da área privilegiada.
Êles não podem ser vendi,:J.os nas outras áreas privilegiadas e pode
ser econômico exportá-lo para as áreas livres onde êles encontrariam mercado. Nesse caso, seria difícil ou talvez impossível para
o concessionário da área privilegiada conformar-se com o dispositivo do Art. 80 que determina: "em caso algum será permitida a
venda de óleo refinado e subprodutos por preços superiores aos das
áreas livres', camputadas para mais ou menos, as diferenças de frete" . No caso de a refinaria ser explorada pelo concessionário da
área privilegiada, o concessionário de lavra, cujos campos de óleo
estão situados na área, teria de vender cotas de petróleo ao titular
da área privilegiada. O problema que surge é o seguinte: se os
vários concessionários da lavra serão obrigados a construir um sistema especial de transporte para entregar suas cotas ao concessiorio privilegiado ou se êste último deve construir e pôr em execução seu próprio sistema de transporte. No caso de uma refinaria
pequena e transportes para grandes distâncias, qualquer um dêsses
processos seria pouco econômico .
Por outro lado, se o privilégio outorgado se referir somente à
distribuição dos produtos de petróleo dentro da área o concessionário teria de comprar os :produtos na refinaria ou refinarias situadas dentro da área. :msie sistema iria obrigar essas refinarias a
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produzir todos os produtos necessários para o consumo interno da
área, o que poderia tornar necessário grandes alterações no plano
e funcionamento das refinarias.
Em qualquer dos casos, o concessionário privilegiado teria de
instalar ou comprar um sistema de distribuição, inclusive facilidades de transporte, depósito, estações de serviço, etc. A outorga
do privilégio redundaria no confisco dos direitos e na liquidação
forçada dos bens da emprêsa que já vinha fornecendo a área, antes
de ter sido concedido o privilégio .
E' difícil compreender como a outorga de um privilégio de uma
área poderia "atender a motivos ligados à segurança nacional",
conforme o disposto na primeira parte do Art. 69 . A possibilidade dêsse objetivo não ser alcançado acha-se prevista no dispositivo do Parágrafo 4. 0 do mesmo artigo, que estabelece: "o privilégio não se estende aos fornecimentos exigidos pelo Exército, pela
Armada e pela Aeronáutica". Acredita-se que o sistema da outorga de privilégios de área não é econômico, que êle cria monopólios
e que deixaria de cumprir os objetivos estabelecidos. Acredita-se,
também, que êsse sistema faria majorar os preços dos produtos de
petróleo para os consumidores das áreas; e é certo que não garantiria o fornecimento das diversas regiões compreendidas no território nacional, em casos de interrupção do tráfego marítimo, fluvial ou terrestre em períodos de emergência, quando êsse fornecimento fôsse garantido por um sistema de distribuição não monopolizador e que ofereça competição, sistema êste formado pelas
emprêsas que têm a seu dispor todos os elementos necessários para
desempenhar êsse serviço com competência.
SECÇÃO

IV

Discussão dos dispositivos do anteprojeto referente às autorizações
para exportação e comércio interno
Com relação às autorizações para exportação e comércio interno, o Art. 10 do anteprojeto estabelece: "As autorizações, ainda
as compreendidas em concessões de aproveitamento industrial, não
poderão ser outorgadas por prazo inferior a cinco (5) anos prorrogável por iguais períodos".
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Uma emprêsa de petróleo que aplica enormes somas de capital
no desenvolvimento de campos de produção, nos sistemas de transporte, nas facilidades portuárias e, talvez, na refinaria, ficaria dependente da exportação do excesso de seus produtos, depois de forneces sua cota para satisfazer o consumo interno do País, e isto
a fim de amortizar o seu capital investido e obter os lucros a que
tem direito em vista dos riscos a que se expôs. Acredita-se que nenhuma emprêsa pensará num tal emprêgo de capital, a menos que
lhe seja garantido o direito de exportar durante todo o período de
sua concessão de lavra.
Quanto aos períodos de cinco anos para as autorizações de
comércio interno é de supor que uma e~prêsa desejosa de fazer
comércio interno, hesitaria em aplicar capitais nas instalações necessárias para êsses negócios, se não tivesse garantias de continuidade de suas operações para mais cinco (5) anos; muito hesitaria
também se tivesse a certeza de que a autorização que lhe fôra concedida não seria dilatad~, ficando, portanto, na contingência de
liquidar seus bens nas zonas onde as concessões de privilégio de
área fossem concedidas subseqüentemente.
O Parágrafo 1.º do Art. 76, que se refere ao decreto do Presidente da República que outorga a autorização para exportação.
"O decreto fixará as cot;;+s proporcionais à produção de cada emprêsa, com que esta deverá concorrer para o consumo interno".
Em vista do fato das cotas proporcionais de cada emprêsa
variarem de tempos com o aumento da produção de petróleo no
País e com as alterações do consumo interno, não é possivel prever
quais serão estas cotas na ocasião da publicação do decreto. Mais
ainda, a experiência de outros países demonstra que algumas emprêsas interessadas no comércio interno podem suprir prontamente as necessidades do mercado interno e que não é nem necesssário nem praticável exigir de tôdas as emprêsas produtoras de petróleo de um país que forp.eçam cotas para êsse fim. Sugere-se que
o decreto estabeleça que a emprêsa tenha de concordar em fornecer, quando necessário, essas cotas proporcionais para o consumo
interno do País, de acôrc.io com a determinação periódica do Govêrno e que, em caso algum, exporte petróleo ou seus produtos senão deposi de ter satisfeito as necessidades internas do Pais.
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Declaração final

O anteprojeto pelo modo que foi redigido não oferece incentivos nem garantias necessárias para atrair as emprêsas de petróleo,
brasileiras ou estrangeiras, a empreender o desenvolvimento dos
recursos petrolíferos neste País. O documento deixa de tomar em
consideração não só os inúmeros fatôres econômicos e técnicos que
são peculiares à indústria petrolífera, mas também os fatôres econômicos que caracterizam todos os tipos de indústria.
O sistema sugerido para outorga de direitos de reconhecimento, pesquisas e lavra e as observações impostas no que diz respeito
às operações dos titulares durante o exercício dêsses direitos, são
de tal forma que nenhuma indústria petrolífera solicitaria uma
autorização ou concessão nos têrmos dos dispositivos do anteprojeto. Do mesmo modo, nenhuma emprêsa de petróleo teria boa
vontade de trabalhar nos têrmos dos dispositivos referentes aos
transporte, refinação, exportação e comércio interno.
E' verdade que num País como o Brasil, onde o desenvolvimento dos recursos petrolíferos está na sua fase mais preliminar e onde
se desconhece tão grande número de fatôres que influirão no desenvolvimento, é possível prever quais as bases mais justas para as
relações entre o Govêrno e a indústria. Nestàs circunstâncias, seria criterioso estudar cuidadosamente a experiência de outros países que, durante muitos anos de relação, conseguiram resolver o
problema a contento de seus Governos e de suas indústrias petrolíferas.
Além de tudo, deve-se imaginar que, após alguns anos de experiência na exploração, desenvolvimento e exploração comercial
dos recursos petrolíferos na província onde êles existam, a lei básica do petróleo pode ser alterada de acôrdo com o que ditar a
experiência relativamente às concessões futuras que possam ser
outorgadas após a revisão. Contudo, na fase inicial do desenvolvimento da indústria do petróleo, os fatôres desconhecidos que podem afetar de modo vital sua prosperidade são tão numerosos
que se deve conceder têrmos e condições liberais para incentivar o
emprêgo de enormes capitais necessários ao empreendimento.

* **
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ESBõÇO HISTÓRICO DAS PESQUISAS DE PETRÓLEO NO BRASIL
PELO PROF. SÍLVIO FRóIS DE ABREU

AS primeiras tentativas para a descoberta de petróleo em nosso País datam do fim do século passado. Considera-se o paulista
Eugênio Ferreira de Camargo o primeiro brasileiro que despendeu
esfôrço e dinheiro para dar petróleo ao Brasil . Fêz vários ensaios
mal sucedidos nos quais, dizem, chegou a colher pequena quantidade de petróleo; comprou sondas nos Estados Unidos, levou à sua
fazenda do Bofête o maior especialista de petróleo na época refiro-me à visita de I. C. White, em 1906 - tendo despendido,
ao que dizem, quase todos os seus haveres sem conseguir realizar
o grande sonho.
o Conselheiro Antônio Prado, Arrojado Lisboa, Gonzaga de
Campos, Martinho Levi foram outros que fizeram em São Paulo
perfurações mal sucedidas. As Companhias Cruzeiro do Sul, Petróleo do Brasil, Petróleo Brasileiro também fizeram tentativas fracassadas. A área objetiva~a foi o centro de São Paulo, entre Piracicaba, Botucatu, Rio Claro e Itapetininga .
. O Serviço Federal perfurou em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Bahia, Pará e Acre, tendo feito ao todo cêrca de
65 poços, isso no período entre 1918 e 1933, ou sejam, cêrca de 4
poços por ano. Atualmente a atividade cifra-se em cêrca de 16
por ano. Nos Estados Unidos é da ordem de 28. 500 por ano. O Serviço Geológico Estadual, ~m São Paulo, executou 5 perfurações
(Turum, Guareí, Campininha, Belo Monte, Boa Esperança), sem
êxito, tendo encontrado indicações interessantes em Tucum, Município de S. Pedro. As p~rfurações do E. G. Federal foram localizadas por G. de Campos e Eusébio de Oliveira e Morais Rêgo, de
acôrdo com estudos dos engenheiros nacionais, mas sem os recursos técnicos já então em voga nos Estadso Unidos. A falta de recursos financeiros, a falta de contacto da técnica nacional com a
técnica estrangeira que evoluía rápido de ano para ano, a meu ver
é responsável pelos nossos fracassos na pesquisa de petróleo no
Brasil. Logo que se aplicou aqui a técnica adequada, os frutos apareceram; Bahia é um exemplo que deve orientar os novos programas de trabalho.
Anunciada a exudação de óleo em Lobato, arredores do Salvador, em 1933, pelo Sr. O.C., Presidente da Bôlsa de Mercadorias,

-

457 -

surgiu imediatamente uma oposição injustificada ao fato que foi
oficialmente negado sem ser examinado. Um complexo criado por
insucessos anteriores tentou abafar a palavra dum observador leigo que retirava garrafas de óleo contra tôda a opinião duma técnica oficial levada ao êrro pela intolerância. Foram precisos 5 anos
de insistência (1933-1938) para que se fizesse uma sondagem no
local finalmente em janeiro de 1939 foi revelada, de forma inconcusa, a descoberta oficial do petróleo brasileiro.
Em 26 de abril de 1937, animados e custeados por Guilherme Guinle, foram feitos estudos no Recôncavo por técnicos nacionais do Departamento Nacional da Produção Mineral; a instâncias daquele foram feitos trabalhos de geofísica conseqüentes aos programas traçados na primeira fase
de estudos publicados em 1936 no livro "Contribuição à Geologia do Petróleo no Recôncavo da Basia". A campanha de
estudos fomentada por Guilherme Guinle levou à espessura
sedimentar do Recôncavo, fato fundamental, para a possibilidade de existir óleo ali; provou a ocorrência generalizada de
folhelhos, com matéria orgânica capazes de gerar óleos ou gases,
e provou ainda a existência de tectonismo favorável à acumulação
de óleo. Tudo isso se pode verificar no livro citado e no relatório
do Fomento da Produção Mineral, ano de 1937, Páginas 87 a 102.
O Conselho Nacional do Petróleo, organizado pouco antes da
descoberta de 23 de janeiro de 1939, tomou a si o problema, contratou os estudos e sondagens com companhias estrangeiras idôneas
e assim foi desenvolvendo os trabalhos e descobrindo sucessivamente os campos de Itaparica, Candeias, Aratu, Pitanga e recentemente Dom João, bem mais importante que o primitivo de Lobato, hoje somente de interêsse geológico.
Orientação geral das pesquisas

O primeiro critério de pesquisa foi a indicação superficial.
Foi assim que se descobriu petróleo nos Estados Unidos, na Rússia
e no México; foi furando junto às exudações e aos depósitos de
asfalto que se descobriram os grandes campos do século passado.
Mais tarde, a sistematização das observações levou à criação duma técnica que foi evoluindo até o estabelecimento duma verdadeira ciência, baseada nas leis da física e da química.
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A pesquisa de petróleo não depende dum sentimento pessoal,
mas apenas da verificação de determinadas condições naturais resultantes da ação de pressão e temperatura sôbre matéria orgânica . A carência de verificação dos fenômenos essenciais à gênese
e acumulação do óleo é que traz o grau de imprecisão às pesquisas;
tôdas as vêzes que se chega a conhecer os fenômenos passados numa certa área em estudo e que se é levado a concluir teoricamente
pela existência de óleo, êsse óleo é encontrado porque êle é o resultado da ação de leis naturais imutáveis. Assim pensam os grandes
técnicos e chegam até a estabelecer como Wallace Pratt, ex-VicePresidente da Standard Oil Co. of N. Jersey, que a quantidade de
petróleo gerado por unidade de área adequada é aproximadamente
a mesma em todo o planêta, independente de latitude ou longitude.
Quando Eugênio Ferreira de Camargo localizou seu primeiro
poço na fazenda Bofête foi unicamente influenciado por um depósito de asfalto a uma centena de metros na encosta duma colina,
pois na época nem a teoria da acumulação em anticlinais havia
sido estabelecida por Whit~, nem na fazenda Bofête se poderia !obrigar dobramentos semelqantes aos que provocam a acumulação
do óleo.
Os poços localizados pqr Gonzaga de Campos e Euzébio de Oliveira em Pacheco ou Florence foram tentativas sem um rigoroso
prévio estudo técnico e essa crítica foi delicadamente formulada
por Cr. Washburne, quando estudou a região de São Paulo. Até
1928, eram as indicações Sl.lperficiais de óleo ou asfalto que despertavam a atenção, mas a míngua de recursos técnicos e financeiros não permitia que se lançasse mão dos elementos de que dispunham os pesquisadores na América do Norte. Washburne pôs em
evidência a necessidade de perfurar não nos lugares onde aparecia
asfalto mas onde houvesse deformações estruturais capazes de conter óleo ou, noutras palavras, devia se procurar não seguindo o critério inicial, do século passado, mas segundo a técnica em voga nos
Estados Unidos, naquela época (1928-1929).
Além dessa técnica, Washburne sugeriu que se procurasse óleo
gerado nas camadas devonianas que produzem óleo na faixa subandina da Bolívia e que ocorrem numa zona do centro do Paraná.
·Traçou, assim, rumos para a pesquisa no Sul do Brasil, condenando
tàcitamente o trabalho do passado, executado segundo normas ainda muito primitivas. Os rumos de Washburne não foram ainda
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executados; apenas 2 furos foram iniciados com aquêle critério,
porém logo abandonados sem que se chegasse a conclusões definitivas.
As pesquisas na Bahia, feitas a partir de 1936, já seguiram um
critério científico; cuidou-se de indagar das possibilidades oleogenéticas dos sedimentos do Recôncavo, procurou-se determinar o
cubo de sedimento com matéria orgânica existente na bacia, estudou-se a deformação dos estratos, procurou-se determinar horizontes porosos capazes de agir como rocha, reservatório, houve enfim
a preocupação de se verificar se ocorriam ali as condições tidas
como necessárias segundo os conceitos emitidos por Clapp, Pratt,
White, Trask e outros.
Depois do primeiro poço perfurado ainda com uma obsoleta
máquina do sistema "Calix", houve por bem o Conselho de contratar as perfurações com firma especializada, trabalhando com
as modernas sondas do sistema "Rotary" e desenvolveram os estudos geológicos e geofísicos com tal eficiência que logo foram descobertos os 6 campos hoje conhecidos no Recôncavo.

Interêsses estrangeiros na pesquisa de petróleo no Brasil
Nascida em 1859 com o poço do Coronel Drake, em Tittusville,
Pa. a exploração do petróleo tomou grande desenvolvimenot nos
Estados Unidos e não tardaram os norte-americanos em procurar
óleo fora do seu país (estatística) . Os russos, possuidores de muito
óleo no Cáucaso, não se expandiram pelo mundo afora; os inglêses unidos a holandeses desenvolveram os campos da Insulíndia e
também se espraiaram por outras terras disputando a primazia
dos yankees. Os dois grandes grupos da Standard Oil e da Shell
há quase meio século disputam as grandes reservas de óleo do mundo e mantêm em todos os continentes verdadeira rêde de pesquisadores incógnitos.
Até 1918 não parece que também os estrangeiros tenham tido
grande interêsse no petróleo brasileiro; o Brasil era ainda uma incógnita geológica e pode-se dizer que o mapa do Prof. Branner, da
Standard University, Califórnia, publicado pela Geological Society
of America, Vol. 20, N. 0 2, junho 1919, é o primeiro documento que
chamou a atenção do mundo petrolífero para as possibilidades do
nosso País. As atenções da Shell e da Standard até então volta-
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vam-se para a Venezuela, a Colômbia, a Argentina, o Peru, o Equador, a Balívia, onde cencontraram maiores facilidades ou devido
a circunstâncias legais ou devido a condições naturais mais atrativas. Acreditamos que esta segunda razão fôsse preponderante.
O fato é que êsses grupos, ou diretamente ou por intermédio de
subsidiárias devidamente disfarçadas, interessam-se pelo estudo e
desenvolvimento da exploração petrolífera nos países citados. Na
Colômbia e na Venezuela o sucesso das pesquisas atraiu mesmo outros grupos americanos e ingleses menores, criando uma concorrência que resultou na descoberta das colossais reservas hoje conhecidas.
No período de atividade do Serviço Geológico que vai de 1918
a 1934, foi muitas vêzes propalado que os· interêsses estrangeiros
impediram a descoberta de petróleo no Brasil . Não compartilhamos dessa corrente de idéias, pois estudando pacientemente o desenvolver das pesquisas, analisando serenamente a personalidade
dos homens a quem estava afeto o problema, chegamos à conclusão de que nunca houve m~nifesta sabotagem estrangeira. Nunca
houve, talvez porque nunc~ tivesse sido preciso; eram tão falhas
as nossas condições de trabalho que os grupos estrangeiros, perfeitamente a par do andamento das pesquisas, não temiam a concorrência brasileira no seu me+cado de óleo, amistosamente repartido
entre as companhias que aqui operavam. Deixamos de analizar
certas críticas como a de cimentarem os poços em que se achou
petróleo, por demasiadamente ridículas; outras como a da compra de consciências repugnam a quem conheceu homens do estôfo
de Gonzaga de Campos e Euzébio de Oliveira.
A nossa falta de aparelhagem, a míngua das verbas para pesquisa, o isolamento em que se mantinham os nossos técnicos, inteiramente alheios ao desenvolver quotidiano da técnica norteamericana é que explicam a não descoberta de petróleo no Brasil.
O desenrolar das pesquisas oficiais trouxe certo interêsse aos
estrangeiros que passaram a fazer trabalhos com grande discrição.
Organizaram-se duas companhias no Rio de Janeiro, que passaram
a adquirir direitos de exploração do subsolo aos proprietários, em
certas zonas dos Estados de São Paulo e Paraná. Foram a Companhia Geral de Petróleo Pan-Brasileira e a Companhia Brasileira
de Petróleo, taxadas por certos críticos como filiadas, o primeira
à Standard Oil e a segunda à Shell. Ambas, por seus agentes, ad-
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quiriram direitos de exploração e pagaram pontualmente aos proprietários de terrenos cotas anuais até a promulgação do Código
de Minas, quando a propriedade do subsolo passou ao domínio da
União.
O escândalo do petróleo, às páginas 158 a 161, dá uma lista
dos que fizeram tais contratos, tirada de notas de tabeliães. No
"Inquérito sôbre o Petróleo" mandado proceder pelo Govêrno em
1936 (?) pareceu-nos que nada ficou apurado de positivo acêrca
das ligações da Companhia Pan-Brasileira com a Standard Oil, porém o documento publicado a 6 de setembro de 1941 não deixa a
menor dvida acêrca dessa ligação.
Que a Standard Oil pesquisava petróleo no Brasil nos convence, também, a notícia publicada em Nova York em junho de 1945.
Cumpre informar que, embora trabalhando ocultamente, os
estrangeiros não estavam fora da lei e desde que a Constituição
não lhes permitiu mais pesquisa, os contratos deixaram de ser pagos e parece que a atividade cessou. Essa pelo menos é a nossa presunção e nenhum fato nos leva a pensar o contrário.
-'Nossa convicção, baseada no exame dos fatos e na apreciação
dos homens, é que as companhias estrangeiras nunca tiveram intervenção direta para impedir que se descobrisse petróleo no Brasil; elas tão-somente não cooperaram e as nossas atividades não
foram bastante para resolver problema de tal monta.
'Quando se aplicou no Recôncavo da Bahia a técnica contemporânea os resultados foram até superiores à média obtida nos Estados Unidos. Note-se que essa técnica foi aplicada por estrangeiros, trabalhando por contrato e numa base de remuneração por
metro perfurado e não pro óleo produzido, quero dizer, sem nenhum interêsse no óleo encontrado. Isso demonstra que, tratandose com gente idônea, o sucesso é função da técnica empregada.
Com estrangeiros, desde que haja estudos adequados e bem feitos,
o Brasil poderá produzir petróleo, ao passo que sem boa técnica
nem com brasileiros, nem com estrangeiros se chegará ao sucesso.
Como no momento não possuímos gente capaz de atacar o
problema com a intensidade exigida pelas condições do mundo
atual, parece óbvio que devamos discutir bases eqüitativas de trabalho no Brasil, impondo a participação de técnicos nacionais,
de modo a dar ensejo a um aprendizado prático e efetivo aos egressos das nossas escolas .
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Possibilidades das nossas regiões sedimentares

Frederico G. Clapp, uma das mais acatadas autoridades em
geologia do petróleo, nos Estados Unidos, recentemente falecido,
considera como condições essenciais à ocorrência de petróleo, as
seguintes:
a) Presença de rocha de origem sedimentar ou, em alguns
casos, de rochas nas proximidades de rochas sedimentares;
b) Ausência de metamorfismo intenso;
e) presença de arenitos, calcáreos, areias ou outros estratos
suficientemente porosos para conter óleo;
d) Alguma fonte de onde se tenha originado o óleo;
e) Condições de águas que não proíbam a acumulação do
óleo em pools (bôlsas) ;
f) Cobertura adequada para impedir que o óleo fuja ou seja
levado até a superfície do solo pelas águas subterrâneas;
g) Adequada estrutura ou atitude dos estratos que façam
com que o óleo seja coletaCjlo localmente em pools com a assistência de outros fatôres como águas, gravidade, pressão de rochas, etc.
Resumindo, modernamente para se reconhecer se determinada região tem capacidade para produzir óleo procura-se indagar
se há sedimentos com matéria orgânica, se houve moderado metamorfismo de modo a permitfr a gênese do óleo e se há rocha com
capacidade de armazenar e impedir o extravasamento do óleo.
A experiência ensinou que os sedimentos marinhos depositados em águas relativamente rasas e em ambientes privados de oxigênio constituem o meio favorável à formação do petróleo. Vegetais ou animais podem originar óleo desde que sofram as transformações adequadas que conduzam à formação de hidrocarbonetos.
A presença de compostos oticamente ativos indica a origem
animal de certos óleos, ao passo que os traços de produtos da fitossíntese sugerem a intervenção de vegetais na formação do
petróleo.
Conquanto os produtor~s não levem muito em conta o colossal trabalho de pesquisa de laboratório de Parker Trask para estabelecer as relações entre source-beds e os depósitos de petróleo,
somos de opinião de que cogitações dessa natureza, conquanto não
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decisivas, orientam muito a pesquisa no campo. Os ensaios ligeiros aplicados ao caso da Bahia foram favoráveis e a prática já
demonstrou o valor do método no caso em aprêço. O mesmo método aplicado em São Paulo fala em favor de óleo e aguardamos
confiantes o dia da confirmação dessas nossas previsões .
Como a pesquisa de petróleo é um problema complexo, tornase necessário pedir a contribuição de todos os métodos já conhecidos para conseguir o maior número de dados possível. O princípio geral ainda é o da localização do trapps, isto é, das anomalias
que tiveram como conseqüência o armazenamento do óleo em determinados locais. Quando essas anomalias são visíveis, bastam
as observações no campo e as medidas com os instrumentos do
geólogo ou do topógrafo; quando estão ocultas, há que lançar
mão dos métodos geofísicos.
A pesquisa divorciada dos processos técnicos é totalmente
desaconselhada e a experiência sôbre grande número de observações nos Estados Unidos mostrou que apenas se obtém um poço
produtor em cada vinte e oito poços perfurados, ou seja, uma percentagem de 3,5%, ao passo que lançando mão dos recursos da
técnica a proporção de êxito é de 25%, ou seja, um produtor em
cada quatro poços perfurados.
A pesquisa no Brasil sob certo ponto de vista deve ser mais
fácil que nos Estados Unidos, atualmente, porque lá tôdas as estruturas visíveis já foram descobertas e exploradas; a tarefa do
geólogo lá é descobrir o que passou despercebido aos anteriores
e só mesmo técnicos mais aperfeiçoados poderão levar ao êxito.
Aqui no Brasil temos um campo virgem e com menos dificuldades
se chegará ao sucesso de muitas áreas; noutras, como no planalto
basáltico, as dificuldades serão enormes.
Considerando que os ligeiros ensaios feitos pelo Serviço Geológico na Amazônia, no Meio Norte, na Costa Oriental e no Planalto
Me;ridional, atestam algumas das condições fundamentais para
a existência de óleo numa região como a presença de matéria orgânica, um metamorfismo moderado, presença de rochas com porosidade suficiente para armazenar um fluído, impõe-se fazer o
que não foi feito: 1. 0 localizar estruturas favoráveis por meio dos
processos atualmente em voga; 2.º fazer uma campanha intensa
de perfurações.

-

464 -

Se a área com possibilidades petrolíferas no Brasil é da ordem de 3,7 milhões de quilômetros ou seja um pouco superior à
dos Estados Unidos, e se êsse país produz óleo à razão de 1. 711
milhões de barris por ano, é razoável prever-se uma grande produção em nosso país, quando forem aplicados aqui em quantidade
e qualidade os métodos de pesquisas e produção que lá se aplicam.
Êsse raciocínio decorre de uma crença na imutabilidade das
leis naturais. (Explanação com uma equação química).
Vejamos as razões de crença na capacidade produtiva de algumas zonas brasileiras.
Amazônia

Abrange o Acre e parte de Amazonas e Pará, compreendendo
cêrca de 1.500.000 quilômetros. Ocorrem aí camadas cobrindo outros sedimentos não conhecidos. Tem-se uma secção do paleozóico
no baixo Amazonas, revelando o carbonífero marinho, com freqüência de calcáreos entre arenitos e folhelhos. Nos locais sondados o carbonífero é pouco ~spesso, mas abaixo, as ondas cortaram
sedimentos devoneanos que deram indicações de óleo e gás e revelaram a presença de folhelhos marinhos com matéria orgânica
possivelmente geradoras d~ óleo.
A espessura sedimentar no baixo Amazonas, na região próxima à embocadura do Madeira, não é muito grande, é da ordem de
30-500 metros nos furos feitos. Contudo, nada se conhece noutros
trechos da imensa bacia. foram feitos no baixo Amazonas cêrca
de nove furos:
1

Pará

Itaipuba n.º 56 ..........
Bom Jardim n.º 61
Bom Jardim n.º 67
Bom Jardim n.o 68
Bom Jardim n.º 70
Monte Alegre n.0 78 ......
Monte Alegre (Santa Helena) n.0 83
Itaituba n. 0 88 ...........
Barreira (Itaituba) n.º 99
Barreira n. 0 122 ......... .

............

Prof.
445
219
69
356
327
723

Término
23- 9-1926
26- 7-1927
12-10-1927
21- 4-1928
16- 7-1929
19- 8-1933

442
352
268

22- 5-1932
10- 9-1930
13- 6-1932

No Acre foi feito um furo na região do Môa.
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Não foi encontrado óleo mas a região do Pachitea, a menos de
100 quilômetros, é um campo de valor considerável.
Recentemente o CNP iniciou estudos de geofísica na Ilha
de Marajó a fim de determinar a espessura sedimentar. Foi verificada a existência de cêrca de 1. 000 metros de sedimentos, o que
não torna a zona altamente atrativa, mas, também, não a invalida.
Meio Norte

Abrange a maior parte dos Estados do Maranhão e Piauí
e parte de Goiãs, compreendendo cêrca de 900. 000 quilômetros
quadrados.
Trata-se de uma bacia sedimentar onde afloram a Leste os terrenos carboníferos de idade marinha e se acha coberta no centro
por formações cretãceas, também com fósseis marinhos e possivelmente permeanos.
Na bacia do Balsas ocorrem folhelhos pirobetuminosos e pequenas camadas carbonosas; sondagens em Teresina revelaram
uma flora fóssil do Westphaliano comparável à das mais importantes bacias de hulha do hemisfério setentrional. A espessura dos
sedimentos é ignorada, tudo indica ser grande, dada a pujança da
bacia. As sondagens em Teresina chegaram a pouco mais de 500
metros, acusando horizontes marinhos entre os folhelhos e arenitos componentes da coluna.
O simples exame das fotografias aéreas de grande parte da
área fotografadas pelo Govêrno americano durante a âltima guerra, revela várias anomalias que seguramente traduzem deformações estruturais que deverão ser examinadas in loco por turmas de
geólogos. :t!:sses 900. 000 quilômetros que parecem conter estruturas, source-beds, e rochas - reservatórios devidamente protegidos
por capas impermeãveis, é uma zona plana, quase deserta, em condições de pesquisa muito mais fáceis que a Amazônia e ainda território completamente relativo a pesquisas de petróleo.
Costa do Nordeste e Oriental

Trata-se duma faixa sedimentar ao longo da costa desde a foz
do Rio Açu até a foz do Paraíba do Sul, com pequenas interrupções
onde aflora o cristalino. Abrange cêrca de 100. 000 quilômetros,
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dos quais cêrca de 4. 000 devem ser considerados na bacia produtora do Recôncavo e cêrca de 50. 000 apresentam maiores possibilidades.
No Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco há uma extensa formação calcárea, terciária e cretácea, de origem marinha,
cuja espessura e cuja tectônica são inteiramente desconhecidas.
Na costa de Alagoas as formações terciárias e aflorantes contêm
folhelhos pirobetuminosos e betumes e as sondagens do CNP
já revelam poços de pequena produção de óleo (15 barris num teste
de 1. 500 metros de profundidade) . Em Sergipe, sondagens por
conta da Companhia Itatig e da Indústrias Alcalinas S .A. já defrontaram pequenas quantidades de óleo e gás e foi demonstrada
a existência de consideráveis massas de salgema na bacia cretácea
próxima a Aracaju. No Recôncavo tem-se os campos já conhecidos
em Candeias, Itaparica, Aratu, Lobato, Joanes, Dom João e mais
ao norte Pitanga, formando uma reserva provada já superior a 2
milhões de barris. Ao Sul, em Maraú, há indicações evidentes e
apenas foram encontradas 1.igeiras impregnações num furo executado em 1940, na Ilha de Çamamu. No Sul da Bahia e Norte do
Espírito Santo há uma extensa planície que penetra pelo mar a
dentro e alargando consideràvelmente aí a plataforma continental; é possível que formações idênticas à faixa costeira mais ao norte ocorram aí. Ademais há indicações superficiais de óleo na costa
de Alagoas e na costa Sul da Bahia, deixando perceber condições
justificáveis de pesquisa.
Quanto à espessura se~imentar, os poços de Sergipe mostram
que há mais de 1. 200 metros de sedimento cretáceo; no Recôncavo
há mais de 3. 000 metros, no Sul da Bahia 700 e possivelmente
muito mais. Deformações são conhecidas no Recôncavo e mais ao
sul, havendo, portanto, razões para se pesquisar.
Sul do Brasil

A área que interessa ao problema do petróleo abrange parte
dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul de Mato Grosso, compreendendo cêrca de 1.200.000 quilômetros quadrados. Grande p~rte dessa área, talvez 75 % acha-se coberta por um derrame basáltico que dificulta muito as pesquisas.
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No sul, para Oeste da Serra do Mar e Paranapiacaba, começa a
bacia sedimentar que se prolonga até quase a calha do Rio Paraguai.
Na borda oriental dessa imensa bacia afloram respectivamente o devoneano, o carbonífero, o permeano e o triássico e, nestas
duas últimas formações, em vários pontos são conhecidos indícios
de óleo. As camadas acusam um mergulho suave em direção a
oeste mas, em alguns pontos, perturbações locais modificaram o
mergulho regional e criaram estruturas que podem ter armazenado óleo e gás.
·Em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, o Govêrno Federal
fêz várias perfurações, quase tôdas de pequena profundidade e
sem aparelhagem necessária a operações complementares e a ensaios de produção. Em muitas delas foram encontradas indicações
de óleo e gás, mas pela falta de trabalhos complementares, ficouse sem urna idéia definitiva acêrca das possibilidades petrolíferas
dessas áreas. As regiões mais pesquisadas foram a de São Pedro,
no Estado de São Paulo, e de Marechal Mallet, no Estado do Paraná, onde se fizeram vários furos. Nunca foi feito um estudo geofísico tendo em vista determinar o espessura de sedimentos e o
único dado conhecido é o perfil do poço de Araguá-Lirna, situado
entre São Pedro e Xarqueada, que demonstrou a existência de
1. 520 metros de sedimentos, entre o complexo cristalino e o tôpo
da formação Estrada Nova. Considerando que êste poço se acha
localizado na borda da bacia sedimentar é razoável supor-se que
haja espessuras bem maiores. Possibilidades de óleo e gás podem
ser atribuídas ao Triássico, ao Perrneano, ao Carbonífero e ao Devoneano. O triássico, que se acha coberto em muitos pontos pelas
areias do Botucatu e pelo derrame basáltico encerra horizontes
marinhos revelados por urna forma de lamelibrânquios no andar
Teresina, fauna essa atribuída por alguns ao Permeano. O Perrneano, no grupo Irati contém calcáreos com crustáceos e répteis
fósseis, além de numerosas escarnas e espinhas de peixe. A abundância de calcáreos dolomític0s com hidrocarbonetos bem como
folhelhos escuros, devido a matéria orgânica, confere ao Irati propriedades oleaginosas acentuadas. Na série Tubarão há fósseis
marinhos e ocorrências de camadas carboníferas; conhecemos uma
ocorrência especial onde se misturam betumes de madeiras silificadas e carbonizadas. A série Itararé que representa mais tipica-
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mente o carbonífero contém mais de um horizonte marinho, com
matéria orgânica e possui também camadas suficientemente porosas capazes de armazenar quantidades substanciais de óleo e
gás natural.
Contra a probabilidade de existir óleo no Sul do Brasil já foram levantados dois argumentos: l.º o de I. C. White, em 1906,
2.0 o de Oppenheim, em 1934.
White pensava que a presença generalizada de rochas eruptivas teria destruído o petróleo do sul e transformado o pools nos
depósitos de asfalto tão comuns nos Estados de São Paulo e Santa
Catarina. Contra essa hipótese fala bem alto a experiência no
México, onde há campos de óleo de grande pujança em zonas infestadas pelas rochas eruptivas.
Oppenheim era contrário à ocorrência de óleo pelo fato de haver insignificante movimentação nos sedimentos; fato êsse que
hoje já está afastado em vista de observações mais recentes. Destruídos assim os argumentos mestres contra a idéia de óleo nos
sedimentos gondwânicos dQ Sul do Brasil resta a favor o reconhecimento da existência das condições clássicas para a existência de
óleo e ainda o fato do encontro de óleo em quantidades exploráveis comercialmente nos t~rrenos gondwânicos do Norte da Argentina.
Entre as cabeceiras do Rio Araguaia e a região de Cuiabá há
uma enorme área sedimentar que pode ser ligada à bacia gondwânica do sul e cujas pos~ibilidades de petróleo são totalmente
desconhecidas.
APRECIAÇÕES DA ÇJOMISSAO DE INVESTIMENTOS
SôBRE O ESTATUTO DO PETRÓLEO

:Rio de Janeiro, 26 de maio de 1947.
Exmo. Sr. Ministro Dr. Daniel de Carvalho.
Rio de Janeiro.
Assunto: Comissão de Investimentos.
Senhor Ministro:
Exploração de Petróleo

De acôrdo com o desejo expresso de V. Ex.ª, tenho a honra
de apresentar por escrito meu ponto de vista, oralmente exposto

-

469 -

em nossa última reunião sôbre a participação das grandes companhias americanas e outras congêneres estrangeiras, na exploração
do petróleo nacional .
Interêsse Militar

Tendo acompanhado com vivo interêsse os debates realizados
nas reuniões de nossa Comissão, cresceu-me a convicção de que o
assunto deve ser, preliminarmente, acertado entre os Governos dos
Estados Unidos da América do Norte e o nosso.
Como bem afirmou o Sr. General Juarez Tãvora, o aspecto
comercial, conquanto da mais alta relevância e de excepcional sentido para a nossa economia, está subordinado à defesa nacional e
à defesa continental.
Interêsse dos EE. UU.

Nestas condições, o petróleo brasileiro, antes do mais, interessa de forma decisiva aos Governos brasileiro e americano.
Tratar o Govêrno brasileiro com entidades particulares estrangeiras sem haver previamente fixado as diretrizes mestras da defesa dos interêsses militares nacionais e continentais seriar abrir
mão de um direito superior e de uma oportunidade única de dar
solução acertada ao problema da exploração de nosso petróleo. E'
indispensável, neste ensejo, evitar a reincidência em erros já cometidos e cujos efeitos hoje sentimos.
Assim pensamos que embora conservando estudos e entendimentos com organizações privadas, as linhas básicas de nossa política petrolífera devem assentar-se e constar de um tratado direto
entre o nosso Govêrno e o Govêrno dos Estados Unidos.
Amizade tradicional

Data de 1928 o primeiro tratado de navegação e amizade hoje
ainda em vigência, celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos,
tratado que tem resistido, neste prazo superior a um século, a tôdas
as provas, inclusive os riscos oferecidos por duas grandes guerras
mundiais.
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Quando, em tão longo período, duas bandeiras se conservam
reciprocamente fiéis, nenhuma dúvida pode sobrar da solidez dos
vínculos que unem seus povos.
Linguagem franca

Tão favoráveis antecedentes em nossas relações nos permitem
realizar entendimentos francos com os nossos amigos americanos,
e falar-lhes a linguagem precisa de que sabem usar quando defendem seus interêsses e querem ter seus pontos de vista vencedores.
Assistência mútua na hora do perigo

Quando o Japão atacou os Estados Unidos, em dezembro de
1941, foi convocada, nos têrmos dos acôrdos interamericanos, a
Conferência do Rio de, Janeiro, realizada em janeiro de 1942.
Tivemos a honra fie tomar parte nos trabalhos dos assuntos
econômicos. Pude, ent~o, pràticamente constatar que o mesmo espírito que anima os ho;mens quando tangidos por necessidades prementes, domina por igual as nações colocadas em situação similar. Dispõem-se a facilitar maiores em suas ofertas e a ratificações mais amplas em seus tratados.
A ata da memor~.í.vel Conferência de 1942 não fugiu a esta
regra e consubstancia uma das mais importantes conclusões na
vida dos povos americ;anos que nêle se congregaram, como num
só corpo solenizando q compromisso da assistência mútua, respeitada a soberania e os poderes de cada um.
Posição do Brasil

Indiscutivelmente o trabalho desenvolvido pelo nosso Chanceler Osvaldo Aranha foi dos mais profícuos, ligando a interpretação do seu idealismo democrático à defesa de nossos futuros interêsses políticos e econômicos, dentro do nosso hemisfério. Assim,
no fim da Conferência, nos estava assegurado um crédito de amizade e de recursos fi11anceiros .
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Além dos compromissos que figuram na ata final, havia um
outro, o da palavra dada ao nosso Govêrno, na pessoa do Presidente
da República, pelo representante do Presidente Franklin D. Roosevelt, Subsecretário de Estado, Sr. Summer Welles.
Ao Brasil foram oferecidas vantagens, talvez aquém das que
deveríamos ter alcançado. Infelizmente, porém, nem mesmo das
que nos foram asseguradas soubemos tirar proveito e partido.
Política, como a compreendem os nossos amigos americanos

O americano, via de regra, tudo estima em dólar, que se erige
em denominador comum de suas atividades. São realistas, pois
trabalham sob o signo do capitalismo em cujo sistema a moeda
é o fiel maior. Escapa, assim, à sua compreensão o sentimentalismo tão ao sabor de nossa gente e que interfere nos assuntos estritamente comerciais para lhes desvirtuar o conteúdo e os efeitos
práticos.
1!:1.e pensa realisticamente em lucros, tudo fazendo para produzir com que pagar em moeda corrente. Sabe que não é possível
obter dólares com sentimentalismo e motivos emocionais.
Indispensável, portanto, se faz compreender essa atitude na
base dela criar interêsses que representem valor real, e elaborar
planos positivos, econômicos e exeqüíveis, nos têrmos das indicações já estabelecidas por V. Ex.ª, pelo Sr. General Juarez Távora,
Dr. Eugênio Gudin e outros ilustres colegas de Comissão.
Missão Econômica dos EE. UU.

Em conseqüência dos compromissos assumidos pelas Nações
Americanas na Conferência dos Chanceleres de 1942, foi organizada uma Missão Econômica para ir aos Estados Unidos, da qual
o signatário desta fêz parte integrante.
A esta missão faltavam exatamente programas definidos nos
quais se consubstanciassem os magnos interêsses do nosso País, no
quadro do mundo em guerra. Por circustâncias que não nos cabem no momento analisar, estávamos realmente desprevenidos e
os acôrdos que se celebraram, embora consignando ponderáveis
vantagens ao nosso País, não alcançavam tudo quanto era de vital
interêsse obter para o Brasil.
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Resultados práticos do Lend Lease

No terreno militar conseguimos apreciável cooperação, mui-

to embora aquém de nossas reais necessidades. O que nos foi for-

necido sob a lei dos empréstimos e arrendamentos, a consideração
que nos foi dispensada, eram as mesmas senão inferiores às que
foram dadas a outros países amigos, como a Rússia.
O Brasil já resgatou prestações de seus compromissos, mas
nem por isso escapou de ter seu nome ao lado de nações faltosas.
Isso porque se utilizou de navios que ainda não pagamos ou devolvemos. Há poucos dias, telegramas de Washington faziam menção a uma notícia oficial sôbre êste assunto.
Conseqüências econômiéas

O esfôrço que o Brasil expendeu na parte militar com o recrutamento de homens para o exército, a marinha e a aeronáutica,
trouxe-lhe profundo desequilíbrio econômico, financeiro e social.
A produção se desfalcou de ~lguns milhares de braços que, acrescidos aos que se evadiram dos campos por efeito do desequilíbrio
geral dos mercados, contribµíram em parte para a crise que nos
aflige no presente.
Afora êste desfalque hq.mano, haveria ainda a considerar os
excepcionais dispêndios em materiais de tôda ordem, a acrescer
o ônus de nossa participação na defesa do continente e dos ideais
humanos.
Vale do Rio Doce

No terreno econômico a~nda, tivemos os 19 milhões de dólares
para o Vale do Rio Doce. Embora êsse capital represente auxilio
valioso, abrigou-nos entretaµto a mobilizar algumas centenas de
milhões de cruzeiros para acudir à parte brasileira.
Fazendo reparo a mais essa sangria aos nossos recursos, não
nos anima propósito de alguma crítica de condenação aos grandes
empreendimentos, o qual deverá ser levado a maior escala possível.
Desenvolver o Vale do Rio Doce é dar novos pulmões ao Brasil. Será fator ponderável da independência econômica do nosso País
e que permitirá aos Estados de Minas, Espírito Santo e Goiás um
grande salto no progresso.
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Borracha

Os assuntos relacionados com a borracha sofreram insistentes críticas, inclusive da parte de V. Ex.ª, Sr. Ministro.
As necessidades da guerra, pela urgência do produto, não permitiam elaborar um programa de cultivo, como no Oriente.
Banco de Crédito da Borracha

Em compensação, organizamos um Banco (Banco de Crédito
da Borracha, com 60 % atribuídos ao Govêrno brasileiro e 40 % ao
americano) , com a finalidade de se iniciar um programa racional
de amparo à borracha, após julho de 1947.
Os Estatutos dêsse estabelecimento fixaram-lhe um prazo de
20 anos de duração.
Os americanos, porém, já procuram se afastar do Banco, não
só não nomeando Diretores, como também pràticamente nos impondo a compra ao par das ações correspondentes aos 40 %! E
enquanto assim procedem, prorrogam até 31 de dezembro de 1948
a proteção à sua fábrica de borracha sintética, contrariando fundamentalmente o espírito econômico prevalecente nas Conferências Interamericanas (proibição de manufaturar produtos sintéticos quando existir produtos naturais originários dêste Hemisfério
(Ata da Conferência de 1942) .
E' fora de dúvida que a nossa produção de borracha é uma
gôta no volume da necessidade que êles têm daquele produto. Refiro-me, porém, à manutenção de um princípio e às compensações
que dela devemos ter e podemos reclamar.
Fábrica Nacional de Motores e Volta Redonda

Admitimos a aquisição da Fábrica Nacional de Motores, porém, com caráter militar e não econômico.
Com relação a Volta Redonda, trata-se de um empreendimento iniciado antes da abertura das hostilidades, mas nem por isso
podemos deixar de olhar com simpatia todo o apoio que nos deram.
mormente em época mui difícil.
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Resumo dos auxílios

Em resumo, os americanos nos auxiliaram naqueles setores
econômicos cujos produtos coincidiam com suas necessidades prementes.
a) borracha;
b) minério de ferro;
e) outros minérios;
d) Fábrica de Motores (fins militares).
Em relação à borracha, já estão desinteressados, uma vez que
dela já se serviram. Quanto ao minério de ferro, continuam interessados, porque não só suas jazidas de Minesotta se estão esgotando, como a Suécia, no Báltico, sob a influência do Urso Moscovita.
A Fábrica de Motores, não fôra a encomenda de tratores feita
pelo Ministério da Agricultura, seria hoje uma enjeitada.
Os demais minérios terão sua sorte ligada ao menor ou maior
interêsse das indústrias do~ Estados Unidos.
Poderia alargar-me por vários outros setores, inclusive quanto à lavoura, mas deixo de fazê-lo, para agora concentrar-me no
Petróleo, uma vez que já indiquei de forma prática vários aspectos
de nossos últimos contratos com nossos amigos e aliados americanos.
A necessidade de Petróleo e as possibilidades do Brasil

Em nossas discussões, como já dissemos, ninguém mais pode
esconder o grande interêsse americano pelo petróleo, e sendo assim, seria um êrro gravíssimo e imperdoável, se não preparássemos um grande programa ~brangendo os vários aspectos que dependem da cooperação dos Estados Unidos.
Petróleo da Saudi Arábia

Os grandes recursos estão hoje no próprio Oriente e êste está
às portas da Rússia. No caso de conflito, ali seria o primeiro campo de batalha, o que tornaria difícil aos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros dêle se servirem com tranqüilidade.
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Um país como os Estados Unidos, após alcançar seu atual grau
de desenvolvimento, com um padrão de vida altamente soberbo, e
com uma fôrça econômica e militar jamais sobrepujada por qualquer outra nação, não pode deixar de pensar em contituir uma segunda linha de defesa antes de empregar tudo quanto tem no
Golfo do México ou em seu próprio território.
Seu interêsse sôbre o nosso petróleo é evidente.
Cumpre-nos, por isso mesmo, considerar o problema na extensão de sua realidade e traçar diretrizes sábias que possam atender aos reclamos da defesa do Hemisfério e fortalecer a independência e a união dos povos americanos.
Confiança no futuro

Cremos sinceramente no desejo que têm os Estados Unidos de
ver o Brasil tornar-se grande nação, e um dia, seu aliado no mais
amplo sentido da palavra. Para isso temos de manter uma política
constante e ininterrupta de boa amizade e de perfeita compreensão.
Temos abolir o espírito de má vontade que sói presidir a quanto
diz com o nosso desenvolvimento e nossa vida política, e remover
os entraves burocráticos que alopgam no tempo soluções urgentes
e por vêzes inadiáveis de problemas básicos da nacionalidade.
Proposta:
Terminando, Senhor Ministro, propomos:
l.º - Que haja preliminarmente um entendimento entre os
dois Govêrnos, para considerar o petróleo, um assunto que interessa à defesa do Brasil em primeiro lugar e, em seguida, à do Hemisfério.
2.º - Que o Brasil se disponha a promover uma legislação liberal, desde que os Estados Unidos se comprometam a cooperar eficazmente, tanto técnica, como industrial e financeiramente no
sentido de assegurar a realização de nosso programa de expansão
econômica (programa a apresentar).
3.º - Que o Govêrno americano concorde, mediante compromisso formal, conceder a brasileiros idôneos, a emprêsas nacionais
organizadas ou que se organizarem, facilidades técnicas e financeiras, bem como garantias que os habilitem a adquirir todo o
material e equipamento necessários não só as pesquisas, mas também à exploração da indústria do petróleo .
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A nosso ver, Senhor Ministro, esta é uma das grandes oportunidades que temos para, dentro daquele espírito prático e objetivo que orienta o raciocínio dos americanos, chegar a um resultado que consulte aos reais interêsses brasileiros.
Criar legislação demasiadamente liberal sem a ressalva de
uma segurança para o nossos desenvolvimento econômico é correr
o risco de um retrocesso ao regime colonial, o que seria desastroso
para o nosso futuro, como seria de resultados duvidosos para os
próprios americanos. Mais cedo ou mais tarde, como aconteceu a
outros povos em circunstâncias semelhantes, assistiríamos a movimentos de revolta, de conseqüências imprevisíveis. Não seria excessivo relembrar que o povo americano fêz a guerra da sua independência porque sofria os rigores do colonialismo inglês através
da opressão dos fiscos; que o México determinou a expropriação
das emprêsas petrolíferas estrangeiras porque experimentava, a
seu turno, a sujeição econômica decorrente de leis demasiadamente liberais.
Para conservar intacta 'a nossa tradicional amizade com os
Estados Unidos, temos de eIIlfitir uma apólice de seguro cujas cláusulas estão enfeixadas nos tr~s itens da proposta que tenho a honra
de submeter à superior consideração de V. Ex.ª e dos ilustres membros da Comissão de Invest~mentos.
Sirvo-me do ensejo para, reiterar a V. Ex.a, Senhor Ministro,
os protestos de elevada estirpa e distinta consideração . - Valentim Bouças.

Comissão de Investimentos

A) Súmula dos debates sôbre investimentos de capitais estrangeiros no País.
I - Pontos bases.
l.º - Lemas:
a) os investimentos de capitais estrangeiros no País devem
ser considerados como um meio necessário para alcançar um fim
que é o fortalecimento da economia nacional - não se justificando, pois, condições de investimento em que invertam êsses têrmos;
b) no caso de empreendimento versando sôbre a exploração
de serviços públicos ou de utilidade pública, os concessionários ou
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tes, fixando a contagem de prazo para vencimento da concessão,
a partir da data de promulgação da nova lei federal reguladora
do assunto.
II - E' aconselhável retomar-se o estudo de substancioso trabalho já elaborado por Comissão nomeada em 1940, para regulamentar o Art. 147 da Constituição de 1937.
RESUMO DAS OBSERVAÇÕES SôBRE O RELATóRIO
(General Juarez Távora)
1-

Penso que devemos aceitar tôdas as sugestões razoáveis
especialmente aquelas que o.bjetivam atrair a cooperação de capitais e concessionários estrangeiros e facilitar-lhes
a eficiente execução de seus empreendimentos - desde que fiquem
ressalvados os interêsses maiores da economia e da segurança nacionais.
2 - Além dêsse limite rljtzoável não é lícito passar - porque o
fim visado pela exploração do nosso petróleo não é atrair o capital,
do relatório -

a técnica e a administraçãq estrangeira, abrindo-lhes margem a
vantagens sedutoras . Isso qeve constituir um simples meio para
chegar-se ao verdadeiro fim, que é enriquecer a economia nacional,

aumentando a nossa segurança e a segurança do continente americano.
3 - Os seguintes pontos - já constantes, ou ainda não, do
anteprojeto e apoiados ou combatidos no relatório - precisam, a
meu ver, figurar no projeto a ser remetido pelo Executivo ao Congresso e ali defendidos a toqo o transe:
a) Previsão de casos de resgate e exata fixação da indenização a ser paga, em tais casos, aos concessionários.

b) O Estatuto do Petróleo deve conter, implícita ou explicitamente, dispositivos que c~pacitem o Govêrno brasileiro a orientar no futuro, se o aconselharem as conveniências superiores sôbre bases de nacionalização ou socialização da indústria petrolifera
nacional;
e) E' absolutamente necessário facilitar a exportação de petróleo bruto em têrmos razoáveis que conciliem os interêsses dos
concessionários estrangeiros com as exigências de segurança nacional (reservas para consumo futuro).
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d) deve ser regulada a admissão de técnicos, empregados e
operários brasileiros em tôdas as especialidades de cada ramo da
indústria petrolífera, numa proporção mínima, inicial de 10 a
20%, até ser atingido o limite legal de 66%, após o decurso de metade do prazo de cada concessionário.
OBSERVAÇÕES DOS SRS. EUG:6:NIO GUDIN, OSCAR WEINSCHENCK E ALCíDES LINS À NOTA DO EXMO. SR. GENERAL
JUAREZ TAVORA RELATIVA AO SEU VOTO NA QUESTÃO DO
PETRÓLEO
l.º - Quando nos referimos a "exigências análogas às que
vigoram em outros países ora o capital estrangeiro ora procede a
explorações petrolíferas" é evidente que o recomendamos as melhores condições possíveis de obter, sem prejuízo de uma exploração eficiente para os concessionários e proveitosa para o Brasil.
2. 0 - A proposição contida nos anteprojetos da Standard e
da Shell, de que o Govêrno do Brasil considerará os serviços de exploração do petróleo "como de utilidade pública" não tem o sentido
de limitação de lucros, tomadas de contas, etc. que no Brasil costumamos dar "ao regime econômico das emprêsas de serviços de
utilidade pública".
Nem acreditamos que em qualquer emprêsa, nacional ou estrangeira, sabendo que são muitos os "bilhetes brancos" se disponha, no caso de vir a tirar o bilhete premiado, a receber um simples justo prêmio em vez da sorte grande.
3.º - Não existindo em outros países restrições à exportação,
depois de separada uma área de reserva nacional de 50 %, a introdução dessa exigência no caso do Brasil teria o efeito de tornar
o negócio petrolífero aqui menos atrativo do que em outros países, o que não nos parece ser de conveniência ou vantagem para o
nosso País.
4.º - A desapropriação a que nos referimos não é nem podia
ser das jazidas de petróleo, bem nacional, e sim das instalações
e da concessão. Não cremos que emprêsa alguma venha tentar no
Brasil o negócio aventuroso do petróleo, se a lei estipular que, em
caso de sucesso, o Govêrno (com ou sem Congresso) poderá encampar a concessão" mediante compensação equitativa.
5. 0 - Prejudicado.
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6.º - Se a restrição à liberdade de instalação de produtos se
limita aos que liguem os pontos de importação aos centros de consumo, a questão perde a importância.
7.º - Não nos parece razoável a reversão gratuita baseada na
simples suposição de que a lavra tenha proporcionado lucros suficientes para remunerar o capital e prover à sua amortização.
Aliás, se as concessões vão ser dadas sob o regime de tomada de
contas e limitação de lucros, nada mais fácil do que verificar se
houve ou não sobras para essa amortização .
O critério do custo histórico (sem correção correspondente à
variação do poder de compra da moeda nacional) é evidentemente
injusta, constituindo mais um elemento par,a afastar concorrente.
Como, porém, o valor de instalações de certo não renovadas
nos últimos dez anos da concessão, por fôrça mesmo da cláusula
de reversão gratuita, não será grande, é possível que as emprêsas
venham a aceitar essQ. cláusula. - Mas encarado o problema do
ponto de vista geral de efiçiência da exploração petrolífera no
Brasil, essa política não nos parece certa.
8.º - O essencial é que \Sejam montadas refinarias com capacidade suficiente para atender às necessidades do País em caso
de emergência. Se para isso é indispensável impor aos concessionários a obrigação de exportar determinada proporção de produtos refinados, é questão a discutir com as emprêsas.
9.º - Nada a objetar.
10.º - Depois de tantas alterações ao primitivo anteprojeto,
parece-nos aconselhável "ouvir" os argumentos ou conselhos de
técnicos especializados, que têm mais experiência do que nós.
11.º - Havendo no seio da Comissão juristas de maior competência, não parece curial relegar tão importante problema ao Congresso sem recomendação e13pecífica da Comissão.
OBSERVAÇÕES DO GENERAL JUAREZ TAVORA SOBRE O
"VOTO DIVERGENTE" dos DRS. E. GUDIN, O. WEINSCHECK
El A. LINS
1.º - "Se de fato desejamos explorar nossa possível riqueza
petrolífera, não podemos formular exigências mais severas ou
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mais rígidas do que as que vigoram em outros países, onde o capital estrangeiro ora procede a explorações petrolíferas".

Essa afirmação comporta duas observações:
a) as exigências feitas, atualmente, pelos diversos países petrolíferos, ao capital estrangeiro investido nessa indústria estão
longe de ser idênticas: são maiores, na Colômbia e no Peru, do que
na Venezuela, e maiores, ainda, na Argentina. São ínfimas na
Asia Menor e nulas nos países coloniais. Isso não impede que haja
capitais estrangeiros interessados em continuar as explorações petrolíferas em todos êsses países apesar do tratamento desigual observado. O que se verifica é que êle aflui menos para aquêles países onde as exigências são maiores e mais para aqueloutros onde
elas são reduzidas ou nulas;

b) seria injustificável que, para não criar restrições maiores
ao capital estrangeiro, do que as impostas noutros países, dêste

ou de outros continentes, chegássemos a abdicar do mínimo de
compensação razoável, para obter a cooperação daquele capital
em nossa indústria petrolífera.
2.ª - "Acreditamos que nenhuma emprêsa, nacional ou estrangeira, invista seus capitais em um dos negócios mais aventurosos e de maior risco que existem, para, no caso de sucesso, ter
limitados os seus lucros ao nível usual que se admite para o caso
das emprêsas de utilidade pública" .

Cabem, ainda aqui, duas observações:
a) Se a exploração primária do petróleo constitui, de fato,
uma loteria geológica em que, segundo afirmam autores abalizados, se investem mais capitais do que se colhem proveitos - não
é menos verdade que a indústria petrolífera no seu conjunto é uma
das mais rendosas de tôda a utilidade econômica. O essencial mesmo no caso da exploração primária, é que o empreendedor disponha de recursos bastantes para não naufragar financeiramente,
com a compra de alguns bilhetes brancos;

b) a questão de considerar-se a indústria petrolífera no seu
conjunto um serviço de utilidade pública, traz vantagens e desvantagens para os empreendedores. E' de supor-se que estas sejam
compensadas por aquelas - já que as duas maiores organizações
petrolíferas do mundo - a Standard e a Shell sugeriram ante-
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projeto de Lei de Petróleo, ao CNP, pleiteando tal equiparação (ver
Art. 2.0 de ambos os anteprojetos citados).
3.ª) "Não há, em outros países, qualquer limitação à expor-

tação. Uma vez que 50% de qualquer área petrolifera passam a
constituir reserva nacional, não vemos por que limitar a exportação".

Cabe observar, a respeito:
a) que o fato de outros países não criarem restrições é exportação de petróleo não deve obrigar-nos a seguir o seu exemplo,
porque a liberdade de exportação, pelo menos enquanto não tivermos uma idéia aproximada de nossas possibilidades efetivas, pode
significar o sacrifício de nossa segurança futura. ;
b) a separação feita, pelos pesquisadores de jazidas, de 50%
da área pesquisada não constitui uma garantia efetiva de reserva
petrolífera: 1.º) porque a simples contigüidade de áreas não assegura a identidade estrutural dos respectivos subsolos; e 2.º) porque
as áreas separadas, após a pesquisa, são exatamente aquelas que,
de acôrdo com os estudos geqgráficos, apresentam estruturas menos favoráveis à acumulação de petróleo.
4.ª - Substituição da previsão legal do resgate, pela presunção do direito de desapropriqção por utilidade pública.

Observa-se, a respeito:
a) preliminarmente: q11e, sendo as jazidas de petróleo bem
nacional, não cabe, para o poder público reavê-lo, a aplicação do
direito de desapropriação;
b) quanto ao mérito: que a lei estabelece razões excepcionais
para aplicação do resgate; indeniza eqüitativamente o concessionário; e, finalmente, submete o ato à aprovação do Congresso Nacional, retirando a eiva de arbítrio das autoridades administrativas .
.5 .ª -

Monopólios regioriais.

Foram eliminados no novo anteprojeto.
6.ª -

Restrições à liberdade de instalação de oleodutos.

Convém observar que só restrição (maioria de capital nacional) para aquêles oleodutos \destinados a transportar óleo para o
consumo nacional - entre portos de importação ou centros de
produção e os grandes centros nacionais de consumo. Nesses casos
impõe-se o contrôle nacional por motivos que já foram exaustivamente expostos à Comissão.
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7.ª - Substituição da reversão gratuita (amortização) do
acervo dos concessionários, por sua aquisição, no fim do prazo de
concessão pelo seu justo preço, deduzido a depreciação".

Convém observar:
a) que a reversão gratuita de acervo, no fim do contrato,
embora subentenda a sua amortização - não obriga a um contrôle
permanente dos lucros auferidos pelos concessionários e menos
ainda a limitação arbitrária de tais lucros.
Supõe-se, evidentemente, que uma lavra satisfatória de campos petrolíferos, durante 30 anos, proporciona lucros suficientes
para cobrir a renda desejável do capital investido e permitir a sua
amortização;
b) assim sendo, não há porque onerar os cofres públicos com
a indenização dos acervos e, menos ainda, por que fazê-lo pelo critério do justo preço, mesmo tendo em conta a depreciaçã_o. Fora do
critério de custo histórico, tôda indenização se transformará em
objeto de chicanas e advocacias administrativas indesejáveis.
8.ª - Contra a obrigatoriedade legal da refinação de parte
progressiva do petróleo exportado, compensada pela montagem de
destilarias para funcionarem em casos de guerra.

Observe-se:
a) que a medida consulta simultâneamente os interêsses da
economia e da defesa nacionais - não constituindo, ademais, óbice
insuperável às emprêsas exploradoras, porque há fregueses, em
todo o mundo, para produtos beneficiados e as emprêsas concessionárias têm montado junto aos seus maiores campos de exploração (casos da Venezuela e Irã) grandes refinarias para atender
a tais clientes. (Refinarias de Aruba e Abadam, da ordem de 350
e 400 mil barris diários) .
b) o que não parece justificável, do ponto de vista econômico (nem nacional nem dos concessionários), é montagem de destilarias, por conta dêstes, desde o tempo de paz, para só funcionarem daí a 10, 20 ou 50 anos, em eventualidade de guerra.
9.ª -As vantagens da exploração - mesmo liberal so petróleo, para a economia e segurança nacionais.

do nos-

Nada há a objetar sôbre as conclusões apresentadas - a não
ser que, adotadas algumas exigências razoáveis, aumentarão as
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vantagens para a e economia e segurança nacionais, sem graves
prejuízos para os interêsses legítimos dos concessionários.
10 - Sôbre a revisão do anteprojeto, já elaborado sôbre a
matéria, pelos Srs. Hoover e Curtice (ou por outros técnicos estrangeiros experimentados).

Parece desnecessária tal revisão - uma vez que ditos técnicos
já comprovaram, a priori, sôbre os têrmos gerais de uma lei aceitável, posteriormente, sôbre dispositivos do primitivo anteprojeto.
Voltar a consultá-los seria perder tempo e dinheiro, para ouvir os
mesmos conselhos - que ou já foram atendidos, quando julgados
razoáveis, ou foram rejeitados, no caso contrário.
11 - Sôbre a regulamentação do direito ~e preferência assegurado ao proprietário do solo .
E' razoável o que se propõe. Parece-me, entretanto, que o
atual Congresso é a entidade mais capaz de bem interpretar o
texto constitucional elaborado por seus próprios membros, na última Constituinte Nacional.
Sr. Ministro e demais membros da Comissão de Investimentos:
Recebemos o anteprojeto d.e lei do petróleo, fruto de alguns
meses de trabalho duma comissão composta de brasileiros ilustres
que, sob a presidência do Dr. Odilon Braga, procurou estabelecer
as condições que devem regular a pesquisa, exploração, transporte
e comércio do petróleo e seus derivados.
A leitura do trabalho nos dá uma idéia perfeita de que o pensamento mestre foi resguardar o interêsse da Nação na questão do
petróleo mas no caso levado a tal sublimação que chega a tirar o
estímulo à exploração dos nossos terrenos supostos petrolíferos.
A proteção do interêsse da coletividade brasileira deve constituir realmente o caráter essenc:ial da nova legislação e as divergências que se notam entre certas correntes de idéias são fundadas
nas concepções acêrca do que constitui precisamente o interêsse
nacional. A fixação dêsse ponto é uma questão essencial e a legislação tomará o rumo de resguardar as áreas para o desenvolvimento da atividade oficial, restringindo tanto quanto possível a
atuação das entidades privadas ou, ao contrário, fomentará a exploração privada, agindo a atividade oficial apenas em caráter supletivo, quando necessário.
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O anteprojeto em aprêço já foi longamente discutido, artigo
por artigo, depois de fixados os princípios gerais que deveriam
constituir o corpo de doutrina. Falece-nos autoridade para discutir
obra já tão polida e ajustada ao que ficou estabelecido como uma
norma mais aconselhável, entretanto, como uma contribuição pessoal a título de sugestão, desejamos dizer algumas palavras que
refletem o nosso pensamento em desacôrdo com certos pontos estabelecidos no anteprojeto.
Preliminarmente, convém lembrar que a exploração do petróleo no Brasil estêve até 1934 regulada pelos princípios firmados
na Constituição de 1894, que dava ao proprietário do solo o direito
ao subsolo e que não vedava o estabelecimento de contratos para
a exploração dêsse com entidades estrangeiras. No decurso dêsse
regime o País foi percorrido por inúmeros geólogos a serviço de
organizações americanas e européias interessadas no aproveitamento dos recursos minerais do Brasil. Foram feitas pesquisas
de que resultaram muitas negociações com relação a minérios de ferro, de manganês, de ouro, mas não se efetivou nenhuma pesquisa em relação ao petróleo. Nunca se analisou o fato
procurando verificar se a ausência de atividade com relação ao petróleo resultou de medidas legais então em vigor, se de condições
naturais pouco atrativas ou de política comercial momentânea.
O fato é que, não havendo barreiras à livre entrada de técnicos
observadores de qualquer nacionalidade e não havendo limitações
rígidas à exploração mineral por organizações estrangeiras, contu·
do não se verificou nenhuma exploração efetiva de petróleo no
Brasil até o presente.
Estabelecida a nacionalização do subsolo conseqüente ao Código de 1934, as organizações interessadas na pesquisa de petróleo
no Brasil, que então procediam cautelosamente a reconhecimentos
geológicos em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, suspenderam
imediatamente suas atividades, deixando o campo inteiramente à
livre iniciativa nacional. Esta muito limitada, tímida e dotada de
poucos recursos financeiros, foi sempre prejudicada pela idéia monopolística de atividade governamental.
A legislação petrolífera em vigência limitando a pesquisa aos
brasileiros de um lado já restringe muito as possibilidades do estudo do subsolo do País, além disso a idéia de monopólio sustenta-
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da pelo CNP até pouco e ainda defendida por uma corrente volumosa e dotada de recursos para influir sôbre a opinião pública,
cria uma situação de insegurança e desestimulo à atividade privada.
O ponto de vista do Govêrno, procurando estabelecer uma nova
legislação petrolifera, foi justamente corrigir as deficiências da
lei antiga no sentido de fomentar o desenvolvimento da exploração petrolífera no País .
Consoante as conversações nas primeiras reuniões desta Comissão, a finalidade dos nossos trabalhos seria, entre outras, sugerir ao Govêrno medidas tendentes a desenvolver essa exploração
com a cooperação de capitais estrangeiros, ressalvando os elevados
interêsses da Nação. Seria, portanto, criar condições de atração ao
capital capazes de, preliminarmente, descobrir petróleo e desenvolver a sua exploração em bases comerciais. Hã, portanto, dois
pontos básicos a considerar no estabelecimento da nova legislação: a ressalva dos interêsses nacionais e as vantagens a conceder
aos que se aventurarem a tão arriscada atividade.
Toma-se como idéia fundamental o fato de o subsolo pertencer à Nação e êsse conceito é s~mpre pôsto em evidência para justificar o rigor da legislação, a intromissão do Estado nos pormenores do trabalho, esquecendo-st:~ de que a simples propriedade do
subsolo não constitui riqueza, iessa só será materializada pelo trabalho do descobridor. O inter€!sse da Nação é que se leve ao mãximo o trabalho de investigaçijo, o mais penoso, o mais incerto e
o mais oneroso de tôdas as fasi~s da exploração petrolifera e justamente aquêle que cria a riqueza. Na legislação deve ser considerada muito especialmente a atração aos grandes capitais estrangeiros porque estamos convenicidos de que não se encontrarã no
Brasil capital suficiente para enfrentar o problema em sua plenitude e com intensidade desejada. As tentativas brasileiras serão
sempre em pequena escala, ponto de riqueza de patriotismo ou
energia pessoal mas sem a segurança dum sólido financiamento
capaz de satisfazer às exigênc~as normais da pesquisa e ao desenvolvimento da exploração. Tem-se de considerar em primeiro plano a conciliação do interêsse nacional com o grau de estímulo e dar
ao capital que venha aventurar a pesquisa no Brasil, tendo na
mente que as leis antigas que não ofereciam um atrativo não conseguiram implantar a exploração petrolífera no País. A nova le1
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gislação deve ser baseada no fato de que não temos regiões já provadamente petrolíferas senão em limitada área do Recôncavo e
que dispomos de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de
zonas a pesquisar, sôbre as quais é pràticamente nulo o conhecimento das condições subsuperficiais. Há todo interêsse em conhecer o mais breve passível o que pode valer tôda essa área como
possível fonte de petróleo e isso implica o dispêndio de quantias
muito acima das possibilidades do Govêrno. O esfôrço e o dinheiro
já despendidos no Recôncavo (9 anos e 400 milhões de cruzeiros)
permitem imaginar-se a ordem de grandeza do vulto das explorações petroliferas no resto do Brasil. E' evidente que o Govêrno não
poderá arcar com todo êsse encargo e que se torna necessário obter
a cooperação das grandes organizações e dos homens dotados de
espírito de aventura. Parece-nos que uma legislação com a rigidez
e severidade como a do anteprojeto em mão só seria admissível para uma região já reconhecidamente petrolífera, que se revelasse
disputada para a exploração, mas nunca para um País que precisa do capital estrangeiro e onde a pesquisa é extremamente düícil,
onde a geologia superficial pouco nos ensina e onde as condições
adversas de ambiente oneram sobremodo os trabalhos. A nova
legislação deve se caracterizar por garantias ao pesquisador e estímulo às investigações porque os regimes anteriores já provaram
que não havia êsse interêsse febril pela posse das nossas bacias sedimentares e as revelações dos estudos no Oriente Médio e nas
Zonas Articas estimam muito o campo de possibilidades para o
abastecimento mundial de petróleo.
No anteprojeto há restrições muito fortes à ação do descobridor da jazida e entre outros o Art. 42 estabelece taxativamente: "O CNP regulará a lavra sob o seu aspecto técnico e econômico, tendo sempre em vista assegurar o racional aproveitamento
da jazida". Isso traduz claramente uma descrença do Estado na
capacidade técnica e no tino econômico daqueles que vierem a
descobrir jazidas de petróleo no Brasil, de vez que chama a si a
competência para regular a lavra tanto do ponto de vista técnico
como econômico. Compreende-se, o Estado com êsse dispositivo
está procurando imprimir à exploração as melhores condições de
trabalho, mas está exercendo uma intromissão direta nos negócios
do descobridor, trazendo um vexame e uma insegurança aos que
trabalham. Essa condição evidentemente não será aceita por ne-
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nhuma organização grande, de já comprovada idoneidade e experiência na matéria, que não quererá sujeitar-se a essa intervenção
do Estado no que há de essencial na orientação do seu negócio. Indiscutivelmente, cabe ao Govêrno zelar pelo bom aproveitamento
das jazidas, impondo medidas adequadas quando porventura fôr
verificado o flagrante afastamento das boas normas, o que se supõe
ser o caso de exceção e não a regra. Mas isso deve ser exercido por
meio duma fiscalização feita segundo as práticas comuns, em
o caráter ditatorial do Art. 42, que evidentemente constitui um
espantalho às iniciativas.
Essa intervenção direta do CNP na fase de lavra, quando os
pesquisadores já venceram à sua custa, sem nenhuma cooperação
do Govêrno, todos os riscos da pesquisa, representa uma condição
inteiramente desencorajadora e extremamente perigosa para os
concessionários. Pode-se verificar a hipótese de o CNP estabelecer normas razoáveis e os concessionários não terão recursos para impor o que lhes parece o justo ou o que manda a prática no
resto do mundo.
Assim como é possível que um concessionário exerça uma lavra ambiciosa prejudicando a Nação e para isso é necessário que
sejam previstas medidas acauteladoras do interêsse nacional também é possível que o CNP sob a orientação de um presidente
com todo o zêlo patriótico ma.s falta de experiência na indústria
do petróleo exija normas intieiramente fora do razoável, sendo,
portanto, necessário que haja ;recursos legais e expeditos para que
o concessionário faça valer o sieu ponto de vista.
O que é razoável é que o (lovêrno fiscalize a lavra e não aregitle, como manda o projeto de lei; e que nos casos de divergência
proporciona-se aos concession;irios uma arbitragem que permita,
de um modo formal e rápido, dirimir as dúvidas, e chegar-se a
uma solução justa do caso.
O normal é que os concessionários tenham liberado de explorar aquela riqueza que êles criaram, inteiramente à sua custa, só
sendo admitida a intervenção do Govêrno em casos flagrantes de
dano à Nação ou aos concessionários vizinhos. Nos Estados Unidos
as normas de lavra variam de companhia para companhia, algumas muito conservativas seguem certos rumos que outras não admitem, mas o Govêrno que dita certas regras gerais estabelecidas
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por comissões que têm longa experiência no assunto apenas fiscaliza e exige o enquadramento nas regras gerais, mas nunca regula
a lavra dessa ou daquela organização privada.
Pensamos que o descobridor da riqueza que localizou um depósito de petróleo à sua custa a risco tem o direito de explorá-lo,
visando lucrar o mais possível e por conseguinte tem todo interêsse
de aplicar métodos modernos e eficientes, devendo também ter a
garantia de que suas atitudes cotidianas não serão tolhidas pelos
funcionários do Govêrno.
Um pouco suscetível de dúvidas é o Art. 2. 0 , que reza: "Os
proprietários do solo, por esta lei privados do exercício dos direitos
de preferência referidos no § 1.º do Art. 153 da Constituição, serão indenizados, à sua opção:
a) ou pelo pagamento, ao ter início a lavra, de quantia equivalente ao valor médio, verificado no último qüinqüênio, dos terrenos que correspondem aos respectivos campos de lavra:
b) ou pelo pagamento anual de contribuição correspondente
a 1 % (um por cento) do valor da produção, na bôca-dos-poços.
Poderá uma lei comum alterar o que está taxativamente estabelecido na Constituição, oferecendo em troca uma compensação
como o faz nos do Art. 2.º?
Escapa-nos capacidade para discutir o assunto que a nosso
ver é essencial para que a nova lei possa inspirar confiança e interessar os grandes capitais na exploração do petróleo brasileiro.
O § 1. 0 do Art. 3. 0 diz que: "As questões suscitadas pela
aplicação dos seus textos, inclusive os de natureza contratual, serão por êle (CNP) decididas em última instância administrativa, com aprovação do Presidente da República, mas não poderão
ser subtraídas, em qualquer das suas fases, ao exame e julgamento
do Poder Judiciário" .
A nós parece que conviria estabelecer a hipótese de arbitragens para dirimir com segurança e presteza as divergências entre
concessionários e o CNP, visto que no Judiciário as decisões são
hàbitualmente morosas, não se ajustam a uma vida vertiginosa
das explorações de petróleo e geralmente giram à margem do ponto
de vista essencialmente técnico.
No que que diz respeito da maneira de conduzir as operações
para a descoberta de petróleo, o anteprojeto estabelece uma fase
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inicial de reconhecimento em seguida uma fase de pesquisa, para
finalmente chegar à fase de lavra, quando a pesquisa resultar satisfatória.
Os Arts. 25 e 27 com seus respectivos parágrafos regulam
as condições básicas do reconhecimento (1.ª fase de trabalhos),
não ficando expresso o limite máximo da área de reconhecimento,
nem estabelecendo se a autorização de reconhecimento importa em
exclusividade de observação ou se poderão ser outorgados a vários
interessados licenças para reconhecimento simultâneamente numa mesma área. E' um ponto que deveria ficar bem esclarecido,
devendo, a nosso entender, não haver exclusividade para o reconhecimento. A livre concorrência nessa primeira fase fomentará
as pesquisas, estimulando um trabalho rápidó até o ponto de assegurar a área exclusiva para a fase de pesquisa propriamente dita.
O Art. 25 define o reconhecimento: "consistirá no levantamento
topográfico da região requerida e nos estudos de sua geologia superficial, estratigráfica e tectônica, completados por processos geofísicos, se necessários" .
'
Como as áreas necessárias aos reconhecimentos serão por natureza sempre muito extensas a imposição do "levantam~nto topográfico da região requerida" c;ria um ônus pesadíssimo e em muitos
casos inadmissível. A concepção de reconhecimento implica uma
observação ligeira, num exa~e superficial cujos resultados podem
ser colocados em cartas e mapas já existentes, com um grau de precisão perfeitamente compatível com o conhecimento que se pretende adquirir naquela fase de estudos. Graças aos esforços do
Conselho Nacional de Geografia, todos os municípios do Brasil
têm já o seu mapa em escala geralmente entre 1: 1. 000. 000 e
1: 50. 000, onde estão assinal~dos os acidentes principais, as vilas
e povoados, tendo a sede mqnicipal as suas coordenadas geográficas determinadas . Assim, para efeito de reconhecimento a rêde
de mapas municipais já satisfaz e a apresentação das formações
geológicas sôbre tal fundo topográfico já constitui um grau de precisão superior ao das nossas cartas geológicas e satisfatório para os
fins a que se destina.
Nessas condições, parece~nos demasiadamente rigorosa a exigência do levantamento topográfico da região requerida, de acôrdo com o § 4.0 do Art. 25.

-

491-

O § l.º do Art. 25 estabelece os limites máximo e mínimo da
caução a ser feita para obter uma autorização de reconhecimento,
mas não estabelece o critério para a sua fixação, o que deveria ficar estabelecido previamente, de acôrdo com a província e a extensão, como foi feito em relação às autorizações de pesquisa.
As áreas das zonas de pesquisa estão fixadas no Art. 28,
§ 1.0 , no máximo de 30.000 hectares nas Províncias I, II, III e
XIII; no máximo de 25.000 hectares nas Províncias IV, V, VI e
VII e no máximo de 20. 000 hectares nas Províncias VII, VIII.
IX, X e XI.
Parece-nos que as zonas de pesquisa são ainda de dimensões
muito acanhadas para grandes projetos; seriam suficientes para
empreendimentos de pequeno vulto, mas êsses empreendimentos se
acham pràticamente vedados pela lei em projeto. Em regiões como
a Amazônia, onde há mais de um milhão de quilômetros quadrados
de terrenos prospectáveis, limitar a escolha a 30. 000 hectares ou
300 quilômetros quadrados como máximo para cada autorização
de pesquisa implica em admitir a possibilidade de o CNP expedir 1. 666 autorizações a particulares, já reservada a metade da
área, em graus quadrados, para exclusividade de pesquisa do
Govêrno.
Nota-se que há uma preocupação de restringir as áreas, mesmo
na Amazônia, onde as dificuldades são tão grandes que se deveriam
criar sedutoras condições de fomento à pesquisa, atraindo interessados para descobrir os primeiros campos de óleo que nos revelassem as condições de formação e acumulação reinantes naquela bacia.
:&:sse trabalho pioneiro, difícil e obscuro, sobrecarregado de
um elevadíssimo coeficiente de risco que nunca foi fomentado nas
leis anteriores deveria ser objeto de estímulo na lei em prijeto.
O incentivo à exploração petrolífera nos Estados Unidos do
Méximo, na Venezuela e Colômbia deu-se através das numerosas evidências superficaiis, representadas por scapages de
óleo e gás. A descoberta dos primeiros campos e a conseqüente fortuna fácil proporcionada aos pesquisadores dispensou incentivos legais e até permitia restrições, dada a exuberância da iniciativa particular. Aqui no Brasil, entretanto, as condições são inteiramente diversas; não há scapages atraindo os prospectores nem há exemplos de fortunas rápidas feitas pelo petróleo,
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nem há mais aquêle espírito de aventura que levava os bandeirantes a se embrenhar pelos sertões . Quem realmente conhece as condições geológicas do Brasil, do ponto de vista das possibilidades de
petróleo, sabe muito bem que é preciso criar um estímulo à pesquisa, do contrário ficaremos nas condiçãões em que permanecemos até agora. A experiência adquirida nesse período de 13 anos
desde 1934 deve pesar bastante e influir para que se estabeleça
agora uma legislação compatível com a realidade brasileira.
Quanto ao tamanho das áreas não seria exagerado fixar em
150. 000 hectares cada zona de pesquisa, nas Províncias N. 0 ª VII,
VIII, XI, X e XI.
Para se ter uma idéia de como áreas do tamanho sugerido dariam espaço para a atividade de inúmeros ·pesquisadores, basta
considerar que somente na Província n. 0 1, à razão de 150. 000
hectares por zona de pesquisa, caberiam 156 autorizações, restando ainda outras 156 áreas do mesmo tamanho para a reserva nacional, e mais ainda a metade das 156 autorizações concedidas, que
pelo anteprojeto deverão revPrrter ao Govêrno, para reservas, ao
ser concedida a lavra. Restringir as zonas de pesquisa a nosso ver
importa em fazer a priori uma imposição que, levando o custo unitário da pesquisa, diminui a probabilidade de se descobrir petróleo, contrariando justamente a condição fundamental que a lei
deve ter em vista.
Em cada província a descoberta do primeiro campo comercial
deveria ainda ser premiada com medidas excepcionais e isenções
de impostos por certo período, e os poços secos perfurados nas condições técnicas desejáveis deveriam merecer o auxílio do Govêrno,
mediante a obrigatoriedade de aplicar os fundos em novas perfura~
ções. E' nossa convicção que no estímulo à pesquisa está a chave
da criação de nosso parque petrolífero. Nos Estados Unidos foi a
essa conclusão a que chegaraµi os homens do Govêrno quando discutiram, no fim da guerra atual, os meios mais seguros de aumentar a produção de óleo cru.
A. J. Me Intosh, conhecido técnico em economia de petróleo
e membro da Petroleum Industry War Council, resumiu seu pensamento numa frase que diz tudo: "The only way to obtain more
crude oil in this country is the make it profitable for some one to
1
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dig for it". E' idéia que se adapta perfeitamente ao Brasil e que
coincide com a nossa convicção de que só estimulando a pesquisa
terá o Brasil óleo para suas necessidades .
A norma de estabelecer quadrículas segundo os paralelos e
meridianos é critério bem definido e imparcial para delimitar as
áreas que devem ficar como reserva para o Govêrno. E' preciso
notar, entretanto, que descobertas acumulações de óleo nas quadrículas anexas facultadas à atividade privada, não importa em
dispensar o trabalho de pesquisa nas quadrículas do Govêrno porque somente à custa de trabalhos de detalhe e de perfurações localizadas é que se poderá chegar à cubagem de reservas. A vantagem que o Govêrno levará é já conhecer o método de pesquisa adequado àquele local, como conseqüência ao conhecimento dos fenômenos que concorreram para a acumulação de óleo naquela bacia.
1!:le já terá a norma para a descoberta naquela zona, norma desvendada à custa de muito capital particular nas áreas anexas.
Além dessa vantagem não pequena de usufruir o trabalho
pioneiro dos particulares nas quadrículas anexas às de reserva nacional, o projeto estabelece ainda que o particular abra mão da
metade da área pesquisada no momento de requerer a lavra.
Isso em qualquer caso traz um grande desestímulo a pesquisa;
em determinadas condições nenhuma vantagem levará ao Govêrno, noutras, poderá onerar sobremodo o custo da produção do óleo
do particular, podendo elevar os compromissos do pesquisador a
57% do óleo descoberto e conseqüentemente multiplicando o custo
de produção por 2,38. Com efeito, na hipótese de jazidas de grande
extensão, embora de volume pequeno, ocupando o total da área
de pesquisa, o particular que a descobriu terá de ceder 50 % ao
abrir mão de metade da área, mais 7 % referente aos 14 % da metade a que o Govêrno tem direito e ainda mais 1 % ao proprietário
do solo, perfazendo o encargo total de 58%, isto é, ficando apenas
com 42% do óleo descoberto.
Nessas condições o custo do barril ficará multiplicado por
2,38; o particular não poderá concorrer nas condições normais de
mercado com o óleo de outros países onde não haja tão pesados
encargos.
Parece-nos que essa condição de abrir mão de metade da área
pesquisada é uma condição profundamente desencorajante à pesquisa. A idéia do Govêrno reservar áreas contíguas às que ceder
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à pesquisa e se aproveitar da experiência do capital privado para
criar as reservas próprias é aceitável, mas obrigar à cessão de metade da área pesquisada, implica em criar a priori condições que

tiram todo interêsse da pesquisa de óleo no Brasil.
;vejamos os trâmites para uma organização particular explorar o petróleo, no Estado do Paraná, por exemplo. Pelo Art. 26,
§ 1.º, o pesquisador terá de fazer uma caução de Cr$ 100. 000,00 a
200. 000,00, segundo um critério não estabelecido na lei e conseqüentemente segundo a vontade de quem no momento decidir sôbre o caso no CNP . Pelo Art. 25 terá "de fazer o levantamento
topográfico da região requerida"; só essa imposição pode importar
em alguns milhões de cruzeiros e meses de trabalho; ao cabo disso
pode ficar verificado que a área não é interes.sante e o pesquisador
tem no máximo o direito de levantar a caução, perdendo todo o
capital investido nos estudos. Se a área apresentou interêsse, o
prospector entra na fase propriamente dita de pesquisa, limitada
apenas a 20. 000 hectares para cada autorização, obrigando-se a
outra caução de Cr$ 200.000~00, de acôrdo com o Art. 32 e tendo
de provar que dispõe de Cr$ 2. 000. 000,00 e mais o apoio financeiro
de bancos que garantam opf,!rações de crédito suficientes para o
pagamento das despessas orçadas, ainda de acôrdo com as exigências da lei. Feita a pesquisa e aprovado o relatório pelo CNP,
que dará sentença irrecorrível, será escolhida a área de lavra, que
em hipótese alguma será maipr que a metade da área de pesquisa,
ficando a outra metade para o Govêrno. Essa metade escolhida
pelo pesquisador será explorada comercialmente sob o contrôle do
CNP, que, de acôrdo com o ~rt. 42, "regulará a lavra sob o seu
aspecto técnico e econômicq".
Diante de tais exigência~. não acreditamos que haja interessados na exploração do petróleo brasileiro e só admitimos que essas
condições tenham sido consideradas vantajosas para a Nação, aceitando-se a concepção de que p Brasil seja um País exuberantemente rico em petróleo e que a pesquisa entre nós apresenta facilidades
acima da média mundial.
O projeto no Título IV tj.ispõe sôbre a refinação, exportação e
venda interna de hidrocarbonetos fluidos; no Título V das disposições fiscais; no Título VII das disposições gerais e transitórias.
Não nos ocorre nenhuma sugestão particular sôbre êsses temas, parecendo em princípiq que as limitações à exploração faci-
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Utarão o desenvolvimento da indústria de refinação no Brasil e
como a tendência do mercado interno é para crescer ràpidamente,
as limitações impostas não constituem grande ônus aos produtores.
De vez que não se pode prever onde serão descobertos os grandes depósitos suscetíveis de serem canalizados ao mercado externo
parece-nos prematuro discutir detalhes em tôrno dêsse tema.
Em nossa opinião a base do problema do petróleo está na localização dos campos e na sua potencialidade; isso é que poderá servir de fundamento para a discussão dos rumos a tomar na refinação, transporte e comércio do petróleo brasileiro, porque haverá
condições muito diversas se o óleo a ser explorado fôr revelado
no Acre, no Maranhão, na costa do Nordeste ou na bacia do Gonduana.
De acôrdo com as exigências para a obtenção duma autorização de pesquisa com as medidas que a lei impõe ao pesquisador
fica excluída a possibilidade de se desenvolver aqui o espírito de
wildcating que nos Estados Unidos é creditado a descoberta da
grande maioria dos campos de petróleo, sobretudo daqueles que
não apresentam grandes evidências geológicas fàcilmente reconhecíveis pelos técnicos .
A nova lei pràticamente exclui a iniciativa individual, a ação
do pesquisador pessoal que dispõe de pouco capital mas de muito
artifício para tentar a sorte numa perfuração arriscada. Quem
conhece a atuação dos wildcating nos Estados Unidos não pode
deixar de ficar chocado com essa limitação da pesquisa somente
a grandes companhias, com abundantes disponibilidades financeiras. Devendo colocar o problema sempre em bases técnicas, a lei
entretanto não deve privar o indivíduo de fazer uma tentativa
se êle dispõe de recursos para abrir ao menos um poço, pois são
sobejamente conhecidos os exemplos de grandes campos descobertos graças ao espírito de aventura de wildcating. Aqui mesmo
no Brasil o petróleo foi descoberto por indivíduo que não disporia
de recursos para satisfazer incentivo à pesquisa; medidas incentivadoras só aparecem no Título VI respeito ao aproveitamento das
rochas betuminosas e pirobetuminosas, que, a nosso ver, são operações antieconômicas, sem nenhuma probabilidade de se estabelecerem no Brasil em tempo de paz.
A leitura do anteprojeto deixa a impressão de que se visam
criar grandes reservas para o Govêrno à custa do trabalho e do
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capital particular, correndo êsse os riscos inerentes à pesquisa, cedendo 15 % do óleo achado, no caso de pequenos campos, mas podendo entregar até 58 o/o desde que se verifique a hipótese de depósitos predominando em extensão. ônus tão pesado só se justificariam diante dum elevado coeficiente de probabilidade, em face de
condições naturais muito propícias, mas não diante das realidades
brasileiras. E' preciso ter em mente que há no Brasil mais de 3
milhões de quilômetros quadrados com a possibilidade de conter
óleo, mas para chegar-se a provar a existência dêle é necessário
despender muitas centenas de milhões, bastando lembrar para se
ter uma idéia do quantum, que na área achada mais propícia, no
litoral da Bahia, cam scapages de óleo vivo e depósitos de asfalto, o Govêrno, contratando as mais idôneas companhias de geofísica e de perfuração e tendo como consultor a firma de maior reputação nos Estados Unidos (De Golyer & Mac Neughton), levou 9
anos e despendeu perto de 400 milhões de cruzeiros para provar
definitivamente uma reserva de 30 milhões de barris ou consumo
nacional em 2 anos. No ~ecôncavo a proporção de êxito foi de
1:2 enquanto nos terrenos virgens nos Estados Unidos é de 1:20
e nas áreas exploradas é de 1: 4 .
A suposição de que os capitais estrangeiros venham pesquisar
petróleo no Brasil sob as condições estabelecidas nesse anteprojeto em nossa opinião deve ser completamente afastada e seria fácil
comprovar isso ouvindo i;iessoas idôneas com conhecimentos do
ambiente petrolífero nos Estados Unidos. O afastamento da iniciativa individual (os wildcaters) ainda virá dúnhmil' a probabilidade de se achar petróleo e a situação permanecerá ainda em
piores condições que sob a lei em vigor desde 1934 porque nem as
tímidas tentativas indiviquais poderão medrar sob as condições
estabelecidas no anteprojeto.
Não havendo estímulo e garantias à pesquisa particular, continuará o Govêrno brasileiro com o pesado encargo de promovê-la
em todo o País, sendo evidente a impossibilidade de fazê-lo à míngua de recursos financeiros .
Essa, Sr. Ministro e demais membros da Comissão de Investimentos, é a opinião de q-qem conhece os aspectos práticos da pesquisa e só externa êsses comentários com a finalidade de trazer
uma contribuição para um mais rápido desenvolvimento do grandioso problema do petról~o no Brasil.

